
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İSRAF HARAMDIR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Bismillâhirrahmânirrahim  

تُْسِرفُواْ ُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ   
 

“Kulû veşrebû ve lâ tusrifû” (A’raf Suresi - 31) Allah (c.c.) emir vermiş: “Yiyin, 
için, israf etmeyin.” İsraf günahtır. Nimeti nimet bilip, ona hürmet etmek lazım. Bu, 
insanlar için bereket olur. Onu nimet olarak bilmeyip de hakaret edip, “Bu ne bu?” diye 
söylersen, Allah o bereketi ondan alır, o vakit hiçbir şey elde etmezsin.  

Şimdi hacılar geldi, maalesef nimete en çok orada hakaret edilip, nankörlük 
yapılıyor. Hacıyız diye, hacılar diye oluyor. Bu insanlar hacda tüm günahlardan temizlenir, 
şeytan hemen bunlara yeni günah yazılsın diye uğraşır. Nimete böyle hakaret etmek, 
nimete iyi olarak bakmamak, Allah’ın bir fazlı keremi diye bakmamak büyük bir günahtır.  

Görüyoruz, her tarafta yemekleri, ekmekleri yerlere atarlar. Onu bırak, o nimete 
basmayı bırak, üstüne abdest bile bozuyorlar. Bu büyük bir günahtır, olmaz! Burada 
görmediğin şey orada görünüyor. Bu da insanların edep almamalarından dolayıdır. Kendi 
kafalarına göre, “Ben Kur’an okuyorum, başka bir şey istemem.” derler. En büyük 
hakareti, en büyük günahı yapıyorsun, nimeti hakir görüyorsun, nimetin üstüne 
basıyorsun, geçiyorsun.  

Allah muhafaza, nimet alınırsa ikinci defa zor görürsün. Allah seni hayat boyu ona 
muhtaç eder. Her türlü bakımdan muhtaç eder. Paran olsun ama o lokmayı ondan sonra 
ağzına koyamazsın. Nimete hürmet etmek lazım. Verdiği nimetler için Allah’a şükür etmek 
lazım. En ufak bir nimet için bile yüz binlerce şükür etmek lazım. Allah bizi nimete tazim 
eden, nimete hürmet gösteren insanlardan eylesin, o nimetler başımızda daim olsun 
inşallah. 

		

	



	
	

	

	

	

	

 
Ve Min Allahu Tevfik                                            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
El Fatiha                                                          15 Eylül 2017/24 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti             

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
	

 
	
 

     


