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BENCİLLİK 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 
 İslam insanlara iyiliğe emreder. Bütün Müslümanlar kardeş diyor. Kardeş demek, 

İslam’da bencillik yoktur. Bencillik kötü bir huydur, İslam’ın istemediği bir huydur. Onun 

için sen kendine ne istersen, aynısını Müslüman kardeşin için de istemen lazım.  

Nasıl kendini seversen onu da seveceksin. Bencillik tam tersidir. İnsan kendine her 

şeyi ister, başkasına istemez. Bazen insanlarda haset olur. Başkasının sahip olduğu bir şeye 

canı sıkılır. Hâlbuki bütün dünya senin olsa ne olacak? Yiyeceğin nedir? Hadi beş adamın 

yiyeceği kadar ye. Ondan sonrası bencilliktir, tamahtır. Tamah eden doymaz.  

Bencillik herkeste var. İslam o bencilliği terbiye ediyor, bencilliği kaldırıyor, onun 

yerine güzel huy veriyor. Bencillik çirkin bir huydur. Ne Müslüman sever ne gayrimüslim 

sever bencilliği. Ama gayrimüslimlerde bu normaldir. Hatta onu yapmaya daha fazla teşvik 

ederler, daha fazla yaparlar. Kendi haklarımızdan, kendi sahip olduklarımızdan hiç ödün 

vermeyiz derler. Hâlbuki olabilir, hak olan paylaşmaktır. Allah Azze ve Celle diyor: “Her 

şeyi paylaşın.”  

Allah (c .c.) sadakayı, zekâtı, hayır yapmayı devamlı emreder. O da bencilliğin 

zıttıdır. Bencil olan insan ne sadaka verir ne hayır yapar. Bencil insan hepsini kendisine 

saklamak ister. O da bir türlü akılsızlıktır. Ver ki Allah sana ahirette onun ecrini versin. 

Vermezsen “Keşke her şeyi verseydim, kendime hiçbir şey bırakmasaydım.” diyeceksin. 

Güzel ahlak İslam ahlakıdır. İslam kötü şeyleri onlara tabi olmayasınız, şeytanın 

arkasından gitmeyesiniz diye kötü olarak gösterir. Allah nefsimizin şerrinden korusun, bu 

kötü huydan da kurtarsın hepimizi inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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