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.
Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim
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“veteḣûnû emânâtikum” “Emanete hıyanet etmeyin” diyor Allah Azze ve Celle.
(Enfal Suresi – 27) Hıyanet şeytanın sıfatındandır. Sırf eşya veya mal değil, verilen, size
emanet edilen ne ise, vazifeniz neyse o sizin emanetinizdir. Çalıştığın yerde sana emanet
vermişler, o işi yaptın mı emanetini hakkıyla vermiş olursun. Bir milletin başındasın, o da
emanettir. Hocasın, imamsın, neysen, sana verilen vazife emanettir, vazifeyi hakkıyla
yapman lazım. Vakit doldurup da kaçayım gideyim değil. Şimdiki insanların çoğu böyle,
hakkıyla yapan azdır. Hakkıyla yapmadığı için emanete hıyanet etmiş oluyor, hem bereket
kalmıyor hem Allah’a karşı gelmiş oluyor, günah işlemiş oluyor, hain oluyor.
Sen kendi vazifene bakacaksın; “Başkası yapmıyor, ben de yapmam.” diye bir şey
yok. Yapmıyorsa o da haindir, sen de hainsin o vakit. Emre karşı gelmiş oluyorsun. Kimin
emrine? Başta Allah’ın emrine karşı gelmiş oluyorsun, ondan sonra ulu’l emrin emrine karşı
geliyorsun. Zaten herkes işini, gücünü, emanetini hakkıyla yapsa herkes rahat olacak ama
şeytan, nefis bırakmıyor, kötüyü iyi gösteriyor, iyiyi kötü gösteriyor, bir şey kazandım
zannediyor hâlbuki kaybettiği çok fazla.
Bazı uyanıklar var, kazanayım derken, bir alayım derken bin veriyor, milleti
kandıracağım diye uyanıklık yapıyor. O misallerden çok gördük, o örnekler çok var. Binlerce
adam zengin oluyor ama gözleri ufak şeylerde. “Ben bunu alayım, bunun karşılığında çok
kazanacağım, onun yaptığı işler değmez.” derken, Allah öyle bir yapıyor ki bir tane alayım
derken bin tane, on bin tane şeyi kaybediyor. Yani dünyada da aynı şekilde, kaybediyor.
Maneviyatını demiyoruz, dünyadaki vaziyetini söylüyoruz.
Onun için, hıyanet güzel bir sıfat değil. Bu hıyanet sıfatı hiçbir zaman müminlerde
yoktur, evliyalarda yoktur, sahabelerde yoktur. Peygamberler zaten masumdur, onlarda

olmaz. Onun için, kötü bir sıfattır ama maalesef dediğimiz gibi insanların çoğunda var.
“Çoğunda vardır, ben de onlara uyayım.” deme. Çünkü herkes hesabını kendi verecek.
Zaten dünyada o hıyanet yapıldığı vakit en büyük cezayı almış oluyor, bereket ondan gitmiş
oluyor. Allah muhafaza etsin, Allah nefsimizin şerrinden korusun, nefsimize uymaktan
korusun, Allah imanımıza kuvvet versin.
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