
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-rke’û vescudû va’budû rabbekum vef’alû-lḣayra 
le’allekum tuflihûn” “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; 
hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi – 77) “Hayır yapın” diyor Allah Azze ve 
Celle. Hayırdan uzak durmayın. Hayır yapan hayır bulur, şer yapan şer bulur. Şer yapan hem 
dünyada cezasını bulur hem ahirette cezasını bulur. “Şer yaptım da rahat ettim, huzur 
buldum.” diyen insan yalancıdır. Yalanla ne bereketini görür ne hayrını görür ne de 
kendisine hiçbir fayda etmez. Az olup da helalden kazanmış, helalinden çalışmış, Allah 
kendisine vermiş, o huzurla, bereketle yaşar. Tamah en çok bu zamanın insanında var. Her 
zaman var ama bu zamanın insanında daha fazla oluyor. Gözü onun bunun malında oluyor, 
kendisi rahat etmiyor, karşı tarafa da eziyet oluyor, zarar oluyor, Allah muhafaza.  

Onun için kanaat Allah’ın verdiği en büyük nimetlerdendir. Hadis-i Şerif’de; “Kanaat 
bitmeyen bir hazinedir.” diyor. Çünkü kanaat olunca insan az bir şeyle rahat etmiş oluyor. 
Kanaat demek tamahın aksidir, tersidir. Tamahta ne kadar arsızlık olursa, kanaat da o kadar 
güzelliktir. Nefse ne kadar verirsen, “Daha yok mu? Daha da verin.” der. Nefsine hâkim 
olup da kanaatte olunca ufak bir şeyle insan rahat eder. Öteki türlü, verdikçe ver. Ateşe ne 
kadar benzin atarsan, mazot atarsan yok demez, daha var mı diye yanar da yanar. Ama 
kanaat olunca az bir şeyle hem bereketini almış olur hem rahat etmiş olur, başkasının malına, 
başkasının elindeki şeylere tamah etmez.  

Allah insanoğlunu yaratmış, ona nefis de vermiş, o nefsi zapt etmezse nerede olursa 
olsun nefis aynıdır. İster Müslüman’da olsun, kâfirde olsun, müminde olsun, fasıkta olsun, 
aynı şeydir. Yani nefsine güvenip de; “Ben yapmam” deme, nefsine hâkim ol. Her zaman 
dikkat et çünkü bunun sonu iyi olmaz. Hem dünyada rahat edemezsin hem de ahirette hiç 
rahat edemezsin. Sırlar var, Allah Azze ve Celle’nin insanlara verdiği o sırrı yakalarsan 
hayatın rahat olur. Sır dediğimiz, apaçık ortadadır, saklı bir sır değil ama o da bir sırdır. İnsan 



 
 

 

 

 

 

nasıl böyle az bir şeyle yetinebiliyor? İşte Allah’ın hikmeti, Allah’ın arzusu. Allah her şeye ol 
deyince oluyor, hem açık hem Allah’ın ilmidir. Allah’ın ilmine kimse erişemez, sır olarak 
gözüküyor.  

Bunun başka türlü izahı yok ama insanoğluna bahusus Müslümanlara verilen, 
söylenen şeyler, onların faydası içindir. Onların içinde o sırlar var ki onu takip eden, o 
güzelliğe nail olmuş oluyor. Onu yapmayan; “Ben yaptım, ben ettim, olmadı.” der. En büyük 
eksiklik de edep dışı olan; “Ben yaptım” deyip, Allah’tan, Allah Azze ve Celle’den hesap 
soruyorlar. O da hem akılsızlık hem edepsizliktir. Demek sende bir noksanlık var ki o şey 
olmamış. Allah muhafaza etsin. Allah edepten, doğru yoldan ayırmasın, imanımıza kuvvet 
versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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