
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AŞIRI TAMAH 
 

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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“vemen yûka şuhha nefsihi feulâ-ike humu-lmuflihûn” diyor Allah Azze ve Celle, 
Kur’an-ı Azimüşşan’da. (Tegabun Suresi – 16) “Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir.” “Nefsinin kötülüğünden korunanlar kazanmış olanlardır.” 
“Şuhha” dediği cimriliğin en çoğu, en kötüsü çünkü nefis onu ister. Bu şey nefse, 
imansızlıktan gelir. “Şuhha” dediğin pintilik, cimrilik, onlar kötü şeylerdir. Nefis ne sadaka 
vermek ister ne yardım etmek ister ne Allah’a itaat etmek ister.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerif’te buyuruyor: “Bu şeyden sakının, şuhha 
denen şeyden sakının.” Nefis cimriliği emreder, sizden önceki kavimleri, insanları helak 
eden bir hastalıktır. Onlara cimriliği emretti, pinti oldular, cimri oldular, ondan sonra o 
emretti, onlar da yardım etmediler. Akrabaya ziyaret etmemeyi emretti. Bütün kötülükler bu 
şeyden çıkar. Şuhha denen şey cimriliğin aşırısıdır, her şey, her kötülük ondan çıkar.  

Dünyada da aynı şekilde, insanlar birbirleriyle onun yüzünden savaş eder, onun 
yüzünden kavga eder, onun yüzünden birbirlerini öldürürler, hayır yapmazlar, etmezler. 
Onlar şeytanın en büyük aletlerinden birisi, nefsin en sevdiği şeydir. Onu Müslüman olsun, 
olmasın, insanoğlunun bırakması lazım. Tabi Müslüman olmayanın o şeyi yok. “Bu 
benimdir, kimseye vermem, kimseye yardım etmem…” der. Yardım eder gözükse bile, işte 
gayrimüslimler, bütün dünyaya musallat olan bu tayfa var; “Şu insanlara, bu memlekete 
yardım edeceğiz.” diyor, o memleketi mahvediyor. Ya doğrudan mahvediyor ya daha 
kötüsü, görünmeden yapıyor. 

İyilik yapıyorum gibisinden, kalkıp da ahkâm kesiyor, hâlbuki o pisliğin içine batmış, 
bilmem ne çukurunda yatıyor. Kalkıp da senin üstünde bilmem biraz kir var diye ders 
veriyor, iyilik yaptım zannediyor. Bir iyilik yaparsa, Allah muhafaza o iyilikten bin tane  

 



 
 

 

 

 

 

kötülük çıkar. Onlara kanmamak lazım, onlara inanmamak lazım, inanan aptaldır, akılsızdır. 
Yani kötü bir insandan bir şey gelirse onun arkasında muhakkak bir şey var diye insan 
düşünür. “Ne yapacak bu? Tövbe mi etti?” Tövbe ettiyse, insan “Acaba bunun arkasından 
bir şey mi çıkacak?” diye düşünür. 

Bu dediklerimiz İslam’a, Müslümanlara hiçbir hayrı istemez. İslam’ın en büyük 
düşmanları bunlardır, şeytanın avanesidirler, şeytanla beraberdirler. Hiçbir zaman 
Müslümana, İslam’a dost olmazlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin ama ahir zaman geldi, 
artık hileleri kendilerine dönecek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerif’de 
buyurduğu gibi, bu aşırı hırs, cimrilik, tamah her kötülüğü yaptırır. İnsanoğlu da tamahından 
dolayı o hataya düşer.  

Müslümanın düşmemesi lazım. “Dikkat edin, bu kötü huyu bırakın.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Çünkü bunun bir faydası yok, zararı var. Allah muhafaza 
etsin, insanı helak eder. Dünyadaki helakten maada, ahirette helak olursa o vakit iş kötü 
olur. Allah muhafaza. Allah nefsimizdeki kötülüklerden, kötü huylardan bizi korusun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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