TÜKETİM TOPLUMU
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
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“vekulû veşrabû velâ tusrifû” (A’râf Suresi 31. Ayet) Allah Azze ve Celle; “Yiyin, için
israf etmeyin” diyor. İsraf etmek insanlar için kötü bir şeydir. İsraf faydasız bir şey oluyor,
Allah’ın emrine karşı geliniyor. Dünyanın bu halde olmasının nedeni israftandır. Her şeyi
alın, sonra tüket. Ne derler? Tüketici ekonomisi.
Tüketmek demek bitirmek demek. İsraf da onun başı, baş nedenidir. Onu yapınca
çok şeyler ortadan kalkıyor, çok şeyler bitiyor, bitiriyorlar. En sonunda Allah’ın dediği olur.
Bu insanlar, bu müsrifler de biter. Allah’ın kendi indinden vadettiği, bu insanları kurtaracak,
bu müsrifliği bitirecek olan zat Mehdi Aleyhisselam’dır. O gelince bereket gelir, hayır gelir.
Yoksa bu insanların israfından dolayı her şeyi bitirmişler, denizleri bile bitirmişler. Her şey
enaniyetlerinden dolayıdır. Biz yapalım da bizden sonrası hiç umurlarında değil yahut
zannederler ki hiç bitmeyecek. Hâlbuki her şeyin bir miktarı var. Bismillâhirrahmânirrahim;
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“vekullu şey-in ‘indehu bimikdâr” (Ra’d Suresi - 8) Allah Azze ve Celle bu dünyaya
her şeyi miktarla koymuş, ölçüyle koymuş. O ölçüyü kaçırmamak lazım. Eğer ölçüyü
kaçırırsan israf olur, müsrif olursun, Allah’ın sevmediğinden olursun. Zararı gene sanadır,
Allah Azze ve Celle’ye hiçbir zarar olmaz, zarar insanadır, insanlaradır. Senin yaptığın israflık
başkasına da zarar veriyor. Onun için sırf kendini değil de başkasını da düşünmek lazım.
Herkese vazife olan, Allah’ın emirlerine uymaktır. Allah’ın emirlerine uyan insan
insanlığa da fayda olur, kendine de fayda olur. Uymayan, işte gördüğümüz hallere düşer.
Eskiden bunun onda biri bile olmadığı halde daha rahattı, bu kadar rahatsızlık yoktu. İsraf
çoğalınca huzursuzluk da çoğalır, her kötülük de çoğalır, Allah muhafaza etsin. Allah

nefsimize uydurmasın inşallah. Bunu düşünüp, Allah’ı düşünüp, Allah’ın emrini düşünürsen
zikir yapmış olursun, o vakit Allah’ı hatırlamış olursun. Her hareketimiz Allah’ın hoşlandığı
gibi olsun inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin ki bu gibi güzel şeyleri yapmamıza
yardımcı olsun.
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