SÖZ VERDİNİZ Mİ YAPIN
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Bismillâhirrahmânirrahim

ْ َُوأَ ْوﻓ
ّ ﻮا ﺑِ َﻌ ْﮭ ِﺪ
ﷲِ إِ َذا َﻋﺎھَﺪﺗﱡ ْﻢ
“Ve evfû bi ahdillâhi izâ ahedtum” (Nahl Suresi - 91) Allah Azze ve Celle diyor ki:
“Söz verdiğiniz vakit, sözünüzde sabit kalın, sözünüzü tutun.” Çoğu zaman insan, “Bunu
yapacağım, bunu edeceğim…” diye söz verir. Hakikaten de söz verdiği saat yalan
söylemiyordur. “Yapacağım” diyor, hakikaten yapmak niyetiyle söylüyor, yüzde yüz
söylüyor, “O sözü yapacağım.” diyor.
Vakit geçiyor, insanların yüzde yüzü demesek de yüzde doksan dokuzu yapmaz. Ne
için yapmazlar? Nefislerine mağlup düşerler. Nefislerine mağlup düşen insan, söz verdiği
şeyi yapmaz. Söz verdin, yapacaksın! Günlük hayatta da söz verdin mi o sözü yapacaksın,
ufak bir şey de olsa. Eskiden “Sözümüz senettir.” derlerdi. Şimdi de bütün senetler
protesto oluyor.
Söz bir tarafa, yazsan bile, yazılı da olsa gene sözünde durmuyor insanlar. Onun
için mahkemeler bu davalarla dolu. İnsanlar arasında yaşanan bu olayların haddi hesabı
yok. Sözde durmak adam işidir.

ﺻ َﺪﻗُﻮا َﻣﺎ َﻋﺎھَ ُﺪوا ﱠ
ﷲَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ ِِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َ ﯿﻦ ِر َﺟﺎ ٌل

“Minel mu’minîne ricâlun sadakû mâ âhedûllahe aleyhi” (Ahzab Suresi - 23)
“Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar.” “Adamlardır,
sözlerinde duran insan adamdır.” Sözünde durmayan insan adam olmaz zaten; adam
değildir, adamlığı noksandır.

Her şeyde böyledir. Günlük hayatta da bir söz verdin mi kıvırtmayacaksın. Ne için
kıvırtır diyorlar? Kadınlar için denir. Adam olan kıvırtmaz, söz verdin mi yapacaksın
kardeşim, yapamayacaksan söz verme. Kimse seni söz vermeye mecbur etmiyor. Sana bir
şeyi zorla yaptırmaya kimsenin hakkı yok. Yapacaksan sözünü ver, yapmayacaksan verme,
bunu alışkanlık haline getir.
Sen Müslümansın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetisin, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in karşısına erkek sıfatıyla çık. Allah’a şükür, Hacı Anne ve Şeyh
Babamız bizi küçüklükten beri kimseden ümit edip de bir şey istemeye alıştırmadı. Biz
burada da başka yerlerde de “Şöyle olursa, böyle yapacağım…” diye söz verip de
yapmayanları çok fazla gördük.
Söz verdin mi o sözünü tut, sözünü yap çünkü küçük şeylerde de yapmazsan, daha
büyük hizmetler için hiç yapamazsın. Küçük şeylere yaklaşmayan insan, büyük şeylere de
hiç yaklaşamaz. “Bu gerekmez. Ne gerek var ki bu hizmeti yapayım, bu hayrı yapayım, biz
daha muhtacız.” derler. Sen söz vermişsin, sözünden caymışsın. Büyük bir ayıptır aslında.
Ama insanlarda artık utanma, ayıp diye bir şey kalmamış. Bu yola giren insan ufak ufak
alışacak. Küçük sözleri tutacak, ondan sonra adet edinecek, kimsenin haberi olmasa bile,
kendi kendine söz vermişse, o sözünü yerine getirecek.
Haberi olan Allah Azze ve Celle’dir. “Allah şahidimdir, Allah benimledir, Allah her
yerde bana şahittir, beni görüyor.” deyin. En çok utanacağın Allah’tır. Allah’tan utanman
lazım ki sen kimseye alenen söz vermesen bile, kendi kendine söz vermişsen o sözünü
tutacaksın. Bazı insanlar “Ben inşallah namaz kılacağım.” diyor, başlıyor bir gün, iki gün,
ondan sonra bir şey oluyor, nefsine uyuyor, bırakıyor namazı. “Ben oruç tutacağım.”
diyor, gene aynı şekilde. “Ben bu kötü âdeti bırakacağım.” gene yapamıyor. “Sigarayı
bırakacağım.” bırakamıyor. Başka kötü adetler varsa, “Onları bırakacağım.” diyor,
bırakamıyor.
Bunların hepsi aynıdır, söz verip de yapamayan insan makbul değildir. Allah
indinde makbul adam değildir, adam yerine sayılmaz. Dediğimiz gibi, şimdi insanlar sözde
durmamayı marifet olarak görmüş; bütün millet, bütün insanlık böyle. Onun için
kafalarında yerleşen bu fikrin değişmesi lazım. Hepsi birden olmuyor, dediğimiz gibi
öğrene öğrene, yavaş yavaş. Nasıl spor yapıp da ısınma hareketleri yapacaksan gene aynı

şekilde, söz verip de “Bugün söz verdim, sözümü bu kadar tutabildim.” diye insanın
kendini alıştırması lazım.
Daha sonra daha fazla, daha fazla derken, en sonunda adam gibi bütün yapacağın
şeyleri yapıp, verdiğin sözleri tuttuğun vakit, Allah indinde, Peygamber (s.a.v.) indinde
makbul insan olursun. İnsanların arasında da makbul olursun çünkü o insanlar nadir
kalmıştır. İnsanlar istiyor ama “Böyle bir şey yok, herkes bizim gibi, söz veriyor ama yerine
getirmiyor.” diyorlar.
Arapların bir sözü var, onu hatırlıyorum; “Bin defa sözümden dönerim.” diyor yani
bu avam-ı nas için. “Sözümden bin defa dönerim, bir defa kazıklanmayayım.” diyor.
Adam sana zorla söz verdirmedi, sen verdin. Ne için bin defa döneceksin, bir defa
döneceksin? Ama sırf bizim millet değil de büyüğünden küçüğüne bütün insanlık böyle
olmuş. Ahir zamandır, Allah bu kötü adetlerden hepimizi kurtarsın inşallah. Sadıklardan
olalım, Allah Azze ve Celle’nin Kur’an’da methettiği insanlardan olalım.
Onlar için diyor ki: “Sözlerinde durdular.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le cihat
ettiler, savaştılar, sözlerinden dönmediler. Bazıları canlarından oldu, bazıları da biz de şehit
olalım diye beklediler, sözlerinden dönmediler. Biz de inşallah sözümüzden dönmeyen
insanlar olup, onların yanında oluruz inşallah. Allah hepimizi sabitkadem kılsın, sözlerinde
duranlardan eylesin.
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