TÜKENMEYEN HAZİNE
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.
“En büyük zenginlik kanattır” diyor. Kanaat için çok sözler söylenmiş. “Kanaat
hazinedir” diyorlar. “Kanaat tükenmeyen hazinedir.” diyorlar. Kanaatsiz olan, dünya
elinde olsa, “Daha var mı?” der. Kanaati olan insan, bir kuru ekmeği olsa da kanaat eder,
şükreder, rahat olur, mutlu ve ferah olur.
Kanaatte güzellik var, insanın rahatı var ama kanaat olmayınca o dediğimiz rahatlık,
güzellik yok, hırs var. “Daha fazla var mı?” diye, ateş gibi yanıp tutuşur. Ne kadar atarsan,
“Daha var mı?” diye ateşin umuru olmaz. Ne kadar şey atarsan at, daha var mı diye şey
yapar. Hırs öyledir. Kanaat, dediğimiz gibi büyük bir nimettir. Bu zamanın insanları da
hırsı öğretiyorlar. Sırf burası için demiyoruz, dünyanın her tarafında böyle.
Bu, İslam’ın öğrettiği şey değil. İslam’ın öğrettiği kanaattir. İslam; “Kanaat et,
Allah’a şükret.” der. Yok, ötekiler de “Daha fazla al, daha fazla iste, daha çok tüket, daha
çok malın olsun, harca, savur ama başkasına hiçbir şey verme, sırf kendine iste!” der.
Kanaat sahibi olan, başkasıyla da paylaşır, başkasına da verir. Allah’ın yolu güzel yoldur,
şeytanın yolu kötü yoldur. Allah’ın emrettikleri, hepsi bizim faydamız içindir, bizim
mutluluğumuz, saadetimiz içindir. Mutluluğu isteyen Allah’ın dediği gibi bu tükenmeyen
hazineyi bulsun.
O herkeste var da onu körelttiler. Kanaat edeyim diyene; “Deli misin, ne için
kanaat edeceksin? Etme. İste, hırsın olsun, daha fazla almaya bak.” derler. İnsanın elinden
her şey gelmez. Gelen, iş yapabilir yahut daha fazla alabilen olur. Herkes de muvaffak
olamaz. Onun için, Allah bu kanaati zenginine, fakirine, herkes için vermiş. Kanaat güzel
bir şeydir. Allah hepimizi kanaat sahibi yapsın. Verdiğine razı olup da şükredelim inşallah.
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