VAKFİYELERİN ÖNEMİ
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.
Allah’a şükür selametle gidip geldik. Mısır mübarek bir yerdir. Afrika’nın ilk
mescitleri orada yapılmış. Makamlar, sahabe makamları binlerce var. Ondan maada Ehl-i
Beyt makamları da var. Hüseyin Efendimiz’in mübarek başı orada. Kız kardeşi, çocukları,
yeğenler, torunları hepsi orada. Onlar mübarek ziyaretlerdir, oradaki insanlar da tabi
hürmet ediyorlar. Onların bereketine Allah (c.c.) o koca memlekete bereket vermiş, yüz
milyonla adam yaşıyor.
Onlara hürmet edip de hürmetini gösterince Allah bereket vermiş, güzellik vermiş.
Fakirlik yoktu, Mısır dünyanın en zengin ülkesiydi ama bir Kralı atınca, milletin malına el
koydular. Zulmettiler, ondan sonra hayır etmediler. Daha mühimi vakfın, evkaf dairesinin
yüz binlerce yahut yüz milyonlarca dönüm yerleri vardı, onların da hepsini aldılar, onu
gasp ettiler. Öyle olunca da Allah hayır ettirmedi. Allah Azze ve Celle her şeyi vermiş ama
böyle hürmetsizlik olunca...
Maşallah ahali güzeldir, hürmetleri çok güzeldir. Daha sonra gelen, kraldan sonra
gelenler, para alacağız diye bu vakfın mallarını alıp, millete dağıttılar. Millete dağıtılınca da
bu vakfiyenin şartları var, o şartlarını ziyade etmeyenlere lanet var diye vakfiye sahibi
yazıyor. O, Müslümanlara fayda olsun diye onu kıyamete kadar vakfetmiş. Camilere,
oradaki türbelere, tamirine, bakımına kimseye muhtaç olmadan bakılsın diye, devlete de
ihtiyaç olmadan bakılsın diye vakıflar yapılmış, o vakıflara el konulmuş.
Her tarafta böyle ama orada daha fazla olmuş ki hiçbir şey kalmamış. Türbeler,
camiler filan çok bakımsız. Hâlbuki onlar tamir edilse, gelip bakan insanlar olacak. Hem
maddi faydaları olacak hem manevi faydası olacak. Ama şeytan, insanlara düşmandır.
Nereden fayda gelecekse, nereden sevap gelecekse oraya musallat olur, onu ortadan
kaldırmak ister, kaldırıp da insanlara lanet yağdırmak ister.
Vakıf mühimdir, vakıf malına dikkat etmek lazım. Bir kuruş alsan seni pişman eder.
Onun için, önümüzde örnekler var, vakfa, vakıflara dikkat etmek lazım. Onlar, insanların
kıyamete kadar vakfettikleri şeylerdir. Sorumlu insanların da daha fazla dikkat etmeleri

lazımdır ki mesuliyet onlardadır. Normal insan bir şey yapamaz, ancak iktidar sahibi,
hüküm sahibi, hükümette olan insanlar farklı. Onun için, ona dikkat etmek lazım.
Muhakkak Allah Azze ve Celle vakfa saygı gösterenlere bereket verir; göstermeyip, onu
alıp da kazanacağım, yiyip de yanıma kâr kalacak zanneden insanı da pişman eder. Allah
muhafaza etsin, Allah kimsenin hakkını bize yedirmesin, hak yedirmesin inşallah.
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