
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL EMİN 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en bilinen ismi, peygamberlik verilmeden de 
küçüklüğünden beri El Emin’dir, Muhammed-ul Emin’dir. Emniyetli insan, hıyanet 
etmeyen insan, doğru olan insan demektir. Yalanı olmayan, hiç yalan söylemeyen insan 
demektir. İnsanlar arasında da bu isimle tanınırdı, O’na güvenilirdi.  

Allah Azze ve Celle, insanlar kabul etsin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kabul edip 
de ona tâbi olsunlar diye, insanlara bunu göstermişti. Ama onların çoğu nefislerine, şeytana 
uyup da bunları kabul etmedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamber olduktan sonra da 
peygamberliğini kabul etmediler ama emin olduğunu kabul ediyorlardı. Eşyalarını, paralarını 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e getirirlerdi. Çünkü eskiden muhafaza edecek yer olmuyordu, 
emniyetli insanlara bırakırlardı. Düşman oldukları halde gene emanetlerini Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e bırakırlardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hicret ettikten sonra 
emanetler var diye Hazreti Ali’yi (k.v) vekil tayin etti. “Emanetleri sahiplerine verip, sonra 
bana Medine’de yetiş.” dedi, öyle de oldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’yi bırakıp 
gittikten sonra insanlar emanetlerinin hepsini aldılar.  

Bir Müslüman için en mühim şey emanete riayet, emaneti bilmek ve emaneti 
sahiplerine vermektir. Bu büyük bir sıfattır, o sıfatı Müslümanların yapması lazım. Bu 
zamanın insanlarında ondan çok az var. Emanete riayet eden az, çoğu emanete hıyanet 
ediyor. Sırf parayla, pulla değil, yapılan işlerde de öyle. Bir makama koymuşlar, bir işe 
girmişsin, o işi yapmadın mı emanete riayet etmemişsin, hıyanet etmişsin demektir. Sonra 
da “Dünyanın hali nedir böyle?” diye sızlanırlar.  

Herkes işine gücüne riayet etse, hıyanet etmese böyle olmaz. Bu mühimdir. Bazı 
insanlar eskiden bir emanet alır, unutur, hatırlamadığı şeyler varsa kefaret olarak, sadaka 
olarak ara sıra verebilir. Emanet verilmişse, bilmeden tasarruf etmişsen, adamın yerine, 
“Bizden taraf, bu emanetin karşılığı olarak, onun niyetine verdik.” derse Allah kabul eder. 
En rahatı, bir şey alıp da aldığı adamı bilirse, vermediğini teslim etsin. Yok, bilmezse, 
hasbelkader unutmuşsa Allah insanın niyetine göre verir, temiz olur.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ahirete boynumuzda emanetlerle gitmeyelim, dünyada verelim. Şimdi dünyada 

verirsen başka, ahirette senden alırlarsa o başka. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu 
mübarek ayının hürmetine O’nun sıfatlarıyla sıfatlanalım inşallah. O’nun yaptığı güzel işler 
bize de nasip olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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