
 
 

 

 

 

 

 
TAMAH İNSANA ZARAR VERİR 

 
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. 
 

Bu dünya imtihan dünyasıdır, imtihan yeridir. Her türlü imtihanlar oluyor. 

Ekseriyetle de insanlar birbirleriyle imtihan oluyorlar. Çoğu insan için böyledir. Allah’ın 

gösterdiği yolda terbiye almayan, nefsini terbiye etmeyen insan, başka insanları 

kandırmaya, eziyet etmeye, her türlü kötülük yapmaya meyilli oluyor.  

Ama insan da akıllı olması lazım, nefsine tâbi olmaması lazım. Nefsine tâbi olursa o 

da zarar görür. Müslüman olsa bile insanın kendi nefsine tamah etmesi, nefsinin bir şeye 

tamahı insanı zarara sokar. Bu da avcılar için, kötü insanlar için iyi bir tuzaktır. Öyle bir 

tuzak yaparlar ki şaşırırsın. Manevi olarak da olabilir, maddi olarak da olabilir.  

Maddi olarak “Şunu kazanacaksın, bunu kazanacaksın…” diye sana bir şeyler vaat 

ederler. “Tamam da bana ne için iyilik yapıyorsun?” deyince; “Sen şöylesin, sen böylesin… 

Bu sana layıktır.” diye adama güzel bir proje gösterirler, güzel bir şeyler vaat ederler. Adam 

da hemen elindeki avucundakini o insanlara verip ondan sonra pişman olur.  

Bu dünya için gene telafi olur. Yani et yemezsin de kuru ekmekle idare edersin. 

Ama ahiret için öyle değil. Ahiret için çok büyük zararlara girmiş olursun. İmanını 

kurtarsan gene iyidir de bazen o insanlar öyle bir kandırıyorlar ki insanın imanı da gidiyor. 

Onlar daha tehlikeli. Her nereye baksan onlardan var. Öteki türlü de senin malın gidiyor, o 

da kendi nefsinin kabahatidir. 

Tamah etmeyin! Üç kuruşluk şey kazanayım derken elinizdeki de gider. Derler ya: 

“Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olursun.” Dimyat Mısır’da bir şehirdir, bir 

yerdir, onun da pirinci çok meşhurdur. Bulguru adam çok yemiş, bıkmış, artık demiş ki: 

“Gidip de bir şey alayım.” Birisi, “Bunları ver de oraya git, orada pirinç dağıtıyorlar.” diye 

kandırmış kendisini. Adam bulguru ondan almış, sonra bizimki aç kalmış. Parasız pirinç de 

vermezler. 

 



 
 

 

 

 

 

Bu misal herkes için geçerlidir. Bir şey yapacağın vakit, bir iş yapacağın vakit iyi ölç, 

tart, kandırılma. Şeytan zaten baştan beri kandırıyor, ilk Âdem babamızı kandırmış. 

Demek ki bizim kandırılma kapasitemiz var. Âdem Aleyhisselam’dan beridir böyle. Onun 

için, “Ben kanmam, ben etmem.” deme. Dikkat et, uyanık ol, rızkını, çoluk çocuğun 

rızkını böyle kötü insanlara kaptırma. Kaptırmazsan senin için de iyi, karşıdaki insan için 

de iyi.  

Bu paran temizdir, bu parayı karşı tarafa kaptırdın mı pislendi. Bu para haram para 

oldu, adam da haram işlemiş oldu. Sen uyanık olup da onu, o adama kaptırmazsan, hem 

sen fayda bulmuş olursun hem pis para Ümmet-i Muhammet’in arasına girmez. Bir de 

karşıdaki adam da günaha girmiş olmaz.  Yani uyanık olmanın her türlü faydası var. 

Dikkat edin, durum bu zamanlarda daha da beter. Allah herkesi ıslah eylesin inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

17 Ocak 2017/19 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


