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EMANET 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

                                                           

“Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn” 

“Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler.” 

(70/MEÂRİC-32) 

               Emanet mühimdir. Emanete riayet etmek lazım. Allah bize ilk başta 

kendimizi emanet etti. Kendinizi, benim verdiğim emaneti ölene kadar koruyun diye 

emanet etti. İnsan vefat ettiği vakit emaneti teslim etti derler. Çoğu insan duymuştur ama 

tam mana veremez. Söz gelişi, laf gelişi bir şey zanneder. Halbuki Allah sana o ruhu 

emanet olarak teslim etmiş. Bedenini, ruhunu harcama diye emanet vermiş. Bunları; 

verdiği gibi, aldığın gibi temiz teslim edeceksin.  

Bir o var, bir de insanların arasındaki emanet var. İnsanlar emanet olarak her türlü 

şeyi alabiliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle insanın tabiatını bildiği için: “Aranızda bir şey 

oldu mu, yazın.” diyor. Yazarak alın, teslim edin; ondan sonra günaha girmeyin veya insanı 

günaha sokmayın. Çoğu insan emanet alınca bunu bir söze dayanarak yapıyor. Başta 

tamam deniyor, söz veriliyor. Daha sonra kişinin nefsi galip geliyor, emaneti yerine teslim 

etmiyor. Hıyanet etmiş oluyor. Hıyanet edince de zarar görür.  

             En mühim emanet son nefese varıncaya kadar; Allah’ın dediklerine, 

Allah’ın emrettiklerine uymaktır. Allah’ı unutmamak, odur emanet. Onu herkes 

yapamıyor tabi de tarikata gelenler bahusus yapması lazım. Allah devamlı zikirlerinde, 

fikirlerinde, düşüncelerinde. Allah’ı düşündükten sonra emanete hıyanet edemezler. İşte 

bu da insana tarikatın faydalarından biridir. 

Çoğu insan tarikat ne işe yarar diyor? Tarikatı bazı insanlar hıyanet edip de 

kötü kullanınca, çoğu insanın gözünde kötü oluyor. Halbuki tarikat en iyi şeyleri 

öğretiyor, insana esas fayda verecek şeyleri öğretiyor. Bu da emanet de en mühim 

şeylerden birisidir. Allah nefsimize uydurmasın. Bizi sabit kadem kılsın inşallah. 
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Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin  
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