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37. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : EMANET 

Emanet, Kısımları ve Emaneti Ehline Vermek 

Emanet, en bilinen tarifi ile kısaca birisinin koruması için bırakılan maddî ve manevî hak 

demektir. Emniyet edilip inanılan şeye de emanet denir. Ayrıca “emanet” Peygamberler için vacip olan 

sıfatlardan da birisidir. Diğer taraftan Kur'an'a, Sünnete ve Resûlullah’ın eşyasına da "emânet" adı 

verilir. Emanet kelimesinin zıddı “hıyanet”tir. Buna göre hıyanet, emanete riayet etmemek ve onu 

korumamaktır.  Allah (cc), kendine iman eden insanlara “mü’min” ismini vermektedir. Çünkü mü’minler, 

kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler ve onun hakkını verirler. Dolayısıyla emanet, en 

güzel ve en büyük hazinedir. İmanı cilalayan ve imani terbiyeyi geliştiren bir haslettir.  

Emanet  üç kısma ayrılır: 

1- Allah (cc)’nun hakkını eda etme emaneti: Allah hakkı olan emanet, Allah’ın bir ve ibadete layık 

olduğunu kabul etmek, emrettiği şeyleri yapmak, yasakladıklarından sakınmaktır. Kula yakışan 

her şeyden önce bu emaneti yerine getirmektir. Çünkü Allah’ın hakkı olan emanet, emanetlerin 

en büyüğüdür. 

2- Nimet emaneti: Allah’ın vermiş olduğu nimetler ki, bunlar duyu organları, sağlık, mal, evlat, 

baş ve içindekiler (beyin vs.), karın ve içinde bulunanlar (iç organlar-kalp, ciğerler, böbrek vs.-) 

ve sayamayacağımız bilumum diğer nimetlerdir. Bunların tamamı bize Allah tarafından 

verilmiş emanetlerdir. Bir insan Allah’ın  koymuş olduğu hudutlara, vermiş olduğu nefis 

nimetlerine karşı şükür içinde olur ve onların hakkını gözetirse, Allah da o kimsenin dünya ve 

dinle ilgili bütün işlerini hayırla neticelendirir. Çünkü Allah’ın vereceği mükafat veya cezalar, 

kulun amellerinin cinsinden olacaktır.  

3- Hakların eda edilmesi emaneti: Kul hakları, emanet edilen eşyalar, diğer mallar, sırlar ve ırz ve 

namusun korunması gibi hususlardır.  

Allah Teala, emaneti göklere ve yeryüzüne teklif etti. Bunlar çok güçlü ve daha sağlam 

olmalarına rağmen emaneti yerine getirme noktasında eksik kalma korkusundan emaneti 

yüklenmekten çekindiler ve Cenab-ı Hakk’a sığındılar. Göklerin ve yerin kaldırmakta zorlandığı bu 

emanetin altına insanoğlu girdi. Fakat emanetin hakkını verme noktasında çok güzel bir sınav 

veremediği için nefsine zulmetmiş oldu. Bunu haber veren Rabbimiz şöyle buyuruyor:  

نَساُن إِنَّهُ َكانَ إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنَهَا َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا   َوَحَملَهَا اْْلِ

 ظَلُوًما َجهُوًًل 

“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar, onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan 

korktular da onu insan yüklendi. O gerçekten çok zalim ve çok cahildir.”1  

                                                             
1 Ahzab sûresi, 33:72 



İHSAN  SOHBETLERİ   2016 

  

İhsan Sohbeti 37– 16.02.2016 2  

 

Emanetin hakkını verip verme noktasında insanlar üç kısımdır: 

1. Emaneti hem zahirde (açıkça) hem de batında (içte) zayi edenler, hakkını koruyamayanlar. Bunlar 

müşrikler, yani Allah’a eş ve ortak koşanlardır. 

2. Emanetin hakkını açıktan yerine getirir gibi görünmelerine rağmen, içlerinde onu zayi edenler. 

Bunlar münafıklardır ve müşrikler gibi azabı hak edenlerdir. 

3. Emanetin hakkını hem zahirde hem de batında gözetenler. Bunlar, mü’minler olup, selamete, 

kurtuluşa ve başarıya ulaşan bahtiyar insanlardır. 

Emanet üç kısım olduğu gibi, emanetin mukabili olan hıyanet de üç kısımdır. 

1. Allah’ın haklarında hıyanet: Bu hıyanetin en büyüğü şirk (Allah’a eş ve ortak koşmak) ve küfürdür 

(Allah’ı inkar etmek). 

2. Allah Rasûlü’nün haklarında hıyanet: Allah Rasûlü’nün sünnetlerini ve getirmiş olduğu dinin 

öğretilerini ihmal etmek; sünnetinden uzaklaşmak ve bidatlere dalmak, O’na ihanet etmek 

demektir. 

3. Mahlukatın haklarına ve kazanımlarına hıyanet: İnsanların mallarına haksız yere el koymak, ırz ve 

namuslarına halel getirecek bir davranışta bulunmak, insanlara lüzumunda nasihat etmemek ve 

tüm yaratılmışlara karşı eza, cefa ve zulüm içeren her türlü davranışta, kullara ve mahlukata 

hıyanet etmek demektir.      

 Bir çok emanetler var ki, Rabbi ile kulu arasında cereyan eder. Bunlardan ancak hakkıyla Allah 

haberdar olur. Kul, abdest alırken, lüzumunda guslederken, namazın rüku, secde ve huşusunu yerine 

getirirken, dikkatli olmalıdır. Zira bunların hepsi riayet edilmesi gerekli olan emanetlerdir. Başka 

insanlar farkında olmasalar da Allah bunlardan haberdardır. Zekat, oruç vesair bütün ibadetler birer 

emanettir; kulun boynunda borçtur ve kıyamet günü bunların tamamından herkes sorgulanacaktır.  

Ana-babaların yanındaki evlatlar emanettir. Onların helalinden beslenmesi, güzelce terbiye 

edilmesi, imanlı, güzel ahlaklı ve herkese faydalı birer insan olarak yetiştirilmesi icap eder. Aksi ise bu 

emanetlere hıyanettir. 

Evlatların yanında bulunan ana-babalar ise, evlatlar için birer emanettir. Onlara iyilikte 

bulunmak, ihsan etmek, saygı duymak emanetin hakkını vermektir. Aksi ise hıyanettir.   

Komşuluk hukuku yine bir emanettir. Komşuların hakkına dikkat etmek, onlara eziyet etmemek, 

kusurları olursa görmezden gelmek, sıkıntıları olursa onları gidermek, evinin mahremine göz 

dikmemek, bunların hepsi birer emanettir.  

Karı-kocanın her birinin kendi aralarındaki hukuk emanettir. Karı-kocanın birbirinin ırz, mal ve 

sırlarına değer vermeleri ve sahip çıkmaları da emanettir. Peygamber Efendimiz (as) şöyle 

buyurmuştur:  

ِ َمْنِزلَةً يَ  هَاإِنَّ ِمْن أََشرِّ النَّاِس ِعْنَد َّللاَّ ُجَل يُْفِضي إِلَى اْمَرأَتِِه َوتُْفِضي إِلَْيِه ثُمَّ يَْنُشُر ِسرَّ ْوَم اْلقِيَاَمِة الرَّ  

“İnsanların kıyamet günü Allah katında değer itibariyle en şerli olanı, eşine yaklaştıktan sonra 

aralarındaki bu sırrı etrafa yayan kimsedir.”2 

                                                             
2 Müslim, Sahih, 7/305, H. No: 2597 
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 Sohbet arkadaşlarının kendi aralarında yapmış oldukları konuşmalar da bir emanettir. Dışarıya 

sızdırılması hoş görülmeyen konuşmaların başkalarına anlatılması hıyanet sayılmıştır. Çünkü Allah 

Rasûlü (s.a.v.),   

ُجُل بِاْلَحِديِث ثُمَّ اْلتَفََت فَِهيَ  أََمانَة   إَِذا َحدََّث الرَّ  

“Bir kişi bir yerde bir söz söyler ve oradan ayrılırsa, bu söz o meclisin emanetidir”3 buyurmuştur.  

Alış veriş yapan ticaret erbabının işlemleri de emanettir. Ölçüde ve tartıda eksik ölçmek ve 

tartmak, fahiş fiyatla mal satmak, maldaki kusuru gizlemek, emanete hıyanet etmektir. Kişi kendi 

nefsine yaptığı muameleyi müşterisine de yapmalı, onu zarara sokacak bir tasarrufta bulunmamalıdır. 

Mutaffifin sûresinin ilk ayetleri bize bunu anlatmaktadır:  

َزنُوهُْم يُْخِسُروَن  أًََل َوْيل  لِّ  ََ أَنَّهُم ْلُمطَفِّفِيَن الَِّذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن  َوإَِذا َكالُوهُْم أَو وَّ ِِ
 يَُُن  أُولَ 

ْبُعوثُوَن   مَّ

“Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam 

ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar 

diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?”4  

Bir hizmet için kendisine görev verilmiş olan insanların, bu görevleri gereği gibi yapmaları da bir 

başka emanettir. Böyle kişiler, işlerini kendilerinden beklendiği gibi ifa etmeliler, zamanında işlerinin 

başında olmalılar, çalışırken başka işlerle meşgul olmamalılar, aslı olmayan raporlar alarak işleri 

aksatmamalılar ve iş yerlerine ait alet ve edevatı kendi şahsi işlerinde kullanmamalıdırlar. Aksi 

takdirde emanete hıyanet etmiş ve kazançlarına haram katmış olurlar.   

Çalıştırılan işçilerin ve hizmet ehli insanların haklarının korunması da emanettir. Ücretleri 

zamanında ödenmeli, durup dururken maaşları aşağı çekilmemeli, güçlerinin yetmeyeceği ağır 

yüklerle mükellef kılınmamalıdırlar. Zaman zaman irşad edilmeleri, eksik bilgilerinin ikmal edilmesi ve 

lüzumunda nasihatte bulunulması emanetin hakkının verilmesi demektir.  

Kişinin bildiği güzel şeyleri diğer insanlara yayması da bir emanettir. Bilenler, bildikleri ile amel 

etmeliler, bilgilerini yaymalı, tebliğ etmeli, etrafındakilere nasihatte bulunmalı, iyiye ve güzele irşad 

edilmeli, emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münkerde bulunmalıdırlar.  

Doğruya ulaşmak için nasihat isteyene nasihatte bulunmak ta emanettir. Çünkü Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.),  

ََ فَاْنَصْح لَهُ     َوإَِذا اْستَْنَصَح

“(Müslümanın haklarından birisi de) nasihat isterse ona nasihatte bulunmandır” buyurmuştur.  

Emanet çok büyük bir mesuliyet ve külfettir. Ona sahip olmak imanın işaret ve delilidir. 

Emanetin zayi edilmesi ise, imanın zayıflığına işarettir. Peygamber Efendimiz (as) şöyle buyurmuştur: 

ْهدا لاهُ   ْن َلا عا َلا ِدينا لِما اناةا لاهُ، وا ْن َلا أاما انا لِما   َلا إِيما

“Emaneti olmayanın imanı, ahde vefası olmayanın da dini kamil değildir.”5  

                                                             

3 Ebu Davut, Sünen, H. No: 4225 
4 Mutaffifin sûresi, 83:1-4 
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Emanetin ehline tevdi edilmesi 

Emanet bu kadar önemli olduğu içindir ki, onun ehline tevdi edilmesi de önemlidir. Çünkü 

emanet edilecek şey, emanetin kıymetini bilmeyen insanlara verilmesi halinde o iş baştan zayi edilmiş 

olur. Bundan dolayıdır ki, Allah (cc), emanetin emanete layık olana verilmesi noktasında şöyle 

buyurmuştur: 

ْمتُم باْينا النَّاسِ   كا ا حا إِذا انااِت إِلاٰى أاْهلِهاا وا وا اْْلاما دُّ ا ياأُْمُرُكْم أان تُؤا ا ياِعظُُكم بِِه إِنَّ  إِنَّ َّللاَّ ا نِِعمَّ أان تاْحُكُموا بِاْلعاْدِل إِنَّ َّللاَّ

ِميًعا باِصيًرا  انا سا ا كا  َّللاَّ

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla 

işiten, hakkıyla görendir.”6 

Ayette müslümanlar, yetkinin beceriksiz ve ehil olmayan, dar kafalı, ahlâksız ve adaletsiz kişilere 

verilmemesi konusunda uyarılıyor. Bu konuda dikkatli olunması; sorumluluk isteyen yetkiler ehil, 

sorumluluğunun idrakinde ve iyi ahlâklı kişilere verilmesi tembih ediliyor.  

İbn Abbâs (ra)’dan şöyle nakledilmiştir: Rasûlullah (s.a.v.) Mekke'yi fethettiğinde, Osman b. Talha 

b. Ebu Talha'yı çağırdılar. Osman geldiğinde: Ka’be’nin anahtarını bana getir, buyurdular. Osman, 

anahtarı Resûlullah’a getirip vermek üzere elini uzatınca, Hz. Abbâs kalktı ve: Ey Allah'ın Rasûlü, 

anam, babam sana feda olsun. Hacılara su verme ile bu işi (Kâbe’nin perdedarlığı işini) bende topla, 

dedi. Osman elini geri çekince, Rasûlullah (s.a.v.): Ey Osman, anahtarı bana göster (ver), buyurdular. 

Anahtarı Resûlullah’a vermek üzere Osman elini uzatınca, Hz. Abbâs birinci söylediğini tekrarladı ve 

Osman yeniden elini geri çekti. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): Ey Osman, eğer Allah'a ve âhiret 

gününe inanıyorsan anahtarı bana ver, buyurdular. Osman da: Allah'ın emâneti olarak al (buyur) dedi 

(ve anahtarı Resûlullah’a verdi). Rasûlullah (s.a.v.) kalkıp Kâbe’nin kapısını açtılar ve Kâbe içinde 

yanında fal okları bulunan İbrahim (a.s.)’ın bir heykelini buldular. Müşriklerin yaptığına bakınız. Allah 

onları kahretsin. İbrahim nerede, fal okları nerede? buyurduktan sonra; içinde su bulunan bir çanak 

istediler ve çanaktan su alarak onu yıkadılar. Sonra da heykelleri suya daldırdılar. Kâbe’nin içinde 

bulunan Makâm-ı İbrahim'i dışarı çıkararak Kâbe’nin duvarına yapıştırdılar ve: Ey insanlar, bu kıbledir, 

buyurdular. Râvi anlatmaya şöyle devam eder: Rasûlullah (s.a.v.) Kâbe’den çıkarak bir veya iki şavt 

tavaf buyurdular. Ve bize anlatıldığına göre Cebrail anahtarın (Osman b. Talha'ya) geri verilmesine dair 

olan âyeti getirdi. Rasûlullah (s.a.v.) : “Şüphesiz ki Allah, size emânetleri ehline vermenizi... emreder.” 

ayetini sonuna kadar okudular. Anahtarlar tekrar Osman b. Talha’ya verildi.7  

Ayetin iniş sebebi ile ilgili olarak şöyle bir rivayet daha anlatılmıştır:  

Mekke'nin fethi günü Resûlullah (s.a.v.) Mekke'ye girdiği zaman Kâbe'nin anahtar taşıyıcısı olan 

Osman b. Talha b. Abdüddar kapıyı kilitlemiş, anahtarını Resûlullah’a (s.a.v.) teslim etmekten kaçınmış, 

"Allah'ın elçisi olduğunu bilseydim engel olmazdım." demiş. Derhal Hz. Ali de Osman'ı tutmuş, kolunu 

bükmüş anahtarı alıp Kâbe'nin kapısını açmış ve Resûlullah (s.a.v.) Kâbe'ye girip iki rekat namaz kılmış 

idi. Çıktığı zaman, amcası Hz. Abbas anahtarın kendine verilmesini ve eskiden sorumluluğunda 

                                                                                                                                                                                                          
5 Ahmet b. Hanbel, Müsned, H. No: 12383 
6 Nisa sûresi, 4:58 
7 İbn Kesir Tefsiri (Tercüme), Nisa sûresi 58. Ayetinin tefsiri. 
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bulunan Zemzem sakalığı (hacılara su dağıtma vazifesi) ile beraber sedanetin (yani Kâbe kapıcılığının) 

birleştirilmesini istedi. Bunun üzerine bu âyet indirildi. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.v.) 

anahtarları Osman'a geri vermesini ve ona teslim etmesini ve kendisinden özür dilemesini Hz. Ali'ye 

emretti. Hz. Ali de anahtarları götürüp özür dileyince Osman: "Beni zorladın, bana eziyet verdin, sonra 

geldin (hatanı) düzeltmeye çalışıyorsun." dedi. Hz. Ali de: "Senin hakkında Allah Teâlâ Kur'ân indirdi." 

deyip âyeti okudu. Bunun üzerine Osman b. Talha, şehadet getirerek hemen müslüman oldu. 

Ayetin iniş sebebinin özel olması, hükmünün  genel olmasına engel değildir. Çünkü "emanetler”  

genel kapsamlıdır. Emaneti sahibine vermek, adaletle hükmetmek, güzel şeylerdir. Her zaman 

(mutlaka) bu emirleri tutmalı, hainlik ve zulümden sakınılmalıdır.8  

Emanetle ilgili bir kıssa ile konuyu tamamlayalım. 

Emanet Fare 

Tüccarın biri ticaret için sefere çıkarken ambardaki buğdayları bir arkadaşına emanet etmiş. 

Emanet ettiği arkadaşı ise buğdayları satıp parasını da bir güzel yemiş. Tüccar uzun seferinden 

dönünce buğdayları arkadaşından istemiş. Arkadaşı: 

- Vallahi dostum buğdayı fareler yiyip bitirdi. İki yüz batman buğdaydan hiçbir şey bırakmadılar 

demiş. 

Zeki tüccar arkadaşının çocuğu evinin önünden geçerken içeri almış ve eve saklamış. Ertesi gün 

arkadaşını pek kederli görünce sebebini sormuş. Arkadaşı: 

- Hiç sorma dostum oğlumu kaybettim... demiş. Tüccar: 

- Ben oğlunu gördüm. Dün bir kartal havalandırıp götürdü, demiş. Arkadaşı inanmamış: 

- Nasıl olur demiş, koskoca çocuğu bir kartal nasıl götürür. Hemen tüccar bu sözü fırsat bilip: 

- İki yüz batman buğdayı yumruk kadar fare nasıl yiyip bitirdi ise senin çocuğunu da kartal 

öylece götürdü, demiş. 

Arkadaşı çaresiz kalınca tüccara buğdayını vermek mecburiyetinde kalmış. 

Alınacak Dersler: 

1- Emanet müslümanların en önemli vasıflarındandır. Çünkü peygamberlerin sıfatıdır.  

2- Emanetin her türlüsü korunmalıdır.  

3- Bize emanet edilen bütün görevleri kutsal bilip ona göre davranmalıyız. 

4- İşe göre adam tayin etmeli, adama göre iş kurmamalıyız.  

5- Nefsimize yapılmasına razı olmadığımız bir şeyi başkasına yapmamalıyız. 

Bu Hafta: 

1- Gelecek toplantıya emanetin korunmasıyla ilgili yaşanmış örneklerden misallerle geliniz.  

                                                             
8 Hak Dini Kur’an Dili, Nisa sûresi 58. Ayetinin tefsiri. 


