EMANETE SAHİP ÇIKMAK
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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“İnnâ ‘aradnâ-l-emânete ‘alâ-ssemâvâti vel-ardi velcibâli feebeyne en yahmilnehâ ve
eşfakne minhâ ve hamelehâ-l-insân(u)(s) innehu kâne zalûmen cehûlâ(n)” (Ahzab Suresi –
72) Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Emaneti dağlara taşlara, her
kim, şey varsa ona teklif ettik. Bu emanet ağır olduğu için onlar bile kaldıramadı, insanoğlu
kabul etti” diyor. Ne için kabul etti? Çünkü cahildir. Zannediyor ki kolay bir şeydir. Kolay
olmadığı için dağlar, taşlar, gökler kabul etmedi yani istemedi. Bu teklifti, bunu biz
kaldıramayız diye istemediler. İnsanoğlu ben kaldırırım dediği için cahildir, zalimdir diyor.
Yani bu güzel bir emanettir, onu Allah bize, insanoğluna nimet olarak vermiş.
İnsanoğlu emanete hıyanet etti, İslam’ı kabul etti ama onun karşılığını vermedi. İşte emanete
hıyanet demek budur. Emanet verildiği vakit muhafaza etmek lazım. Herhangi bir emanet
verilince onu muhafaza etmek lazım. Söz verdin mi o da emanettir, sana bir şey verildi mi
emanettir, sen biriyle oldun mu o da emanettir, her şey emanettir ama demek ki insan bazen
şaşırıyor. Ne için böyle yapıyor? Yapan, zararı kendi görecek. Başkasından önce emanete
hıyanetten dolayı zararı kendi görecek ama insanın tabiatı böyleymiş.
Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da; “Emanete hıyanet etmek insanoğlunun
tabiatıdır.” diyor. O tabiatı İslam’la, Allah’ın korkusuyla gider. İnsanoğlu emanete riayet
etmiyor. Emanete riayet etmek çok mühim bir şeydir. Allah Azze ve Celle onu kaldırsın diye
insanoğlunu seçmiş, ben kaldırırım diyor, hâlbuki hıyanet yapıyor. Hıyanet yapması nefsine
uymasından, şeytana uymasından dolayıdır. Şeytan kandırıyor, nefsine uyuyor, bu emaneti
yerine getirmiyor, sahibine vermiyor, onu çar çur ediyor, kıymet vermiyor.

Kıymet verenler kıymet bulacak. Ona kıymet vermeyen hüsrandadır. Allah muhafaza
etsin. Dediğimiz gibi, ilk başta Müslümanların bu emanete riayet etmeleri lazım. Hadi
ötekiler kâfirdir, imansızdır, yolun dışındadır. Müslümanım deyip de sonra hıyanet eden
insanların işleri daha zor. Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin.
Ve Min Allahu Tevfik
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