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KANAAT SAHİBİ OLUN 

 
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. 
 

 
İnsanoğlu kendi kafasına göre, nefsinin istediği yoldan gittiği zaman devamlı 

huzursuz, bereketsiz, geçimsiz oluyor. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) Hadis-i Şerifte, 
“Kanaat sahibi insan hiçbir şey için rahatsız olmaz” buyuruyor. Bulduğu şeyle kanaat 

eden insan kanaat sahibi insandır, rahat insandır.  
“Kanaat öyle bir hazine, define ki bitmez.” Defineciler var, garipler, o da bir 

hastalık. Bütün vakit dağ taş tepe uğraşırlar bir şeyler bulayım diye. Aslında define 
insanın içinde, o da kanaattir. Kanaat eden insan başka şeye bakmaz, rahatsız olmaz. 

“Bu kadar geldi” der, onla kanaat edip, geçinip gider. Bu İslam’ın talimatıdır, İslam’ın 
öğrettiği şeydir.  

Şimdiki gördüğümüz insanların nefsinde, arzusunda aç gözlülük var, doymak 
bilmiyorlar. Yirmi birinci asırdaki dünya tek bir yerden yönetiliyor; insanlara sırf 

daha fazla harcasınlar, daha fazla israf etsinler diye öğretilmiş bir sistem üzerine 
işliyor. Orada kanaatin hiç yeri yok; arsızlık, aç gözlülük üzerine kurulmuş.  

Onun için ne hükümetler razı edebiliyor insanları, ne devletler, ne bir şey. Öyle ki 
insanlar huzursuz, daha fazla arsız, daha fazla saygısız; nefsinden başka bir şey 

düşündükleri de yok. O da dediğimiz gibi İslam’ın öğrettikleri şeylerden uzak 
durmalarından dolayıdır. 

 İslam bütün insanların nefislerini terbiye etmeye uğraşıyor. Diğer yandan karşı 
tarafta şeytan ve onun avanesi; “Sensin, her şey sanadır, senin alman lazım. Bu kadar yeter 

mi? Yetmez!” diye insanları yanlışa sürüklüyor. Eski insanlar üç beş dönümle bir sene 
geçinip giderdi. Şimdi beş yüz dönümü olan insan yetmez diyor. Böyle bir aç gözlülük var. 

Düzeni, dengeyi bozmuş gitmişler.  
Kanaat sahibi olun, bulduğunuz şeylere şükredin. Kanaat edin, şükredin, 

bereketini bulursunuz. Ondan daha büyük hazine yok. Allah hepimize kanaatkar olmayı 
nasip eylesin; nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden muhafaza etsin. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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