
 
 

 

 

 

 

 
SÖYLEYİP DE YAPMAMAK KUSURDUR 

 
EsselamuAleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim. 
VesselatuVesselamu 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 sohbevelhayru fi cemiyya. 
 

Allah Azze ve Celle buyuruyor: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahim  

 

ِ أَن تَقُولُوا َما ََل تَْفعَلُونَ ٢﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ََل تَْفعَلُونَ   ﴾ َكبَُر َمْقتًا ِعندَ اَّللَّ
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn. Kebure makten indallâhi en 
tekûlû mâ lâ tef’alûn.” (Saff 2-3) 

“Ey iman edenler! Ne için yapmadığınızı söylersiniz?” diyor. Allah indinde, 
söyleyip de yapmamak büyük bir günah yahut büyük bir kusurdur. Allah’ın sevmediği bir 
şeydir bu. “Yapacağın şeyi söyle yahut söyledin mi onu yapmaya uğraş.” diyor. Sırf boş laf 
edip de hiçbir şey yapmamak Allah’ın indinde makbul değil, güzel değil. 

Güzel bir hareket değil çünkü insanları hiçbir şey yapmamak için alıştıran bir 
şeydir. Onun için, bir şey yapılacaksa yahut bir şey söyledin mi onu yapman lazım. Bir de 
başkasına nasihat edip de kendisi yapmayan, o da makbul değildir. Bunu Allah Azze ve 
Celle Kur’an’da söylüyor. 

Çoğu insan konuşur konuşur ama yapmaz. Yahut milleti ümitlendirir, bir şey 
söyler, bir söz verir ama yapmaz. O boşa gitmez, Allah bunu soracak. Yapmayacaksan 
söylemeye mecbur değilsin ama söyledin mi yapacaksın. Yapmayacaksan söyleme. Sana 
güven oluyor, güveni boşa çıkarıyorsun, insanları da mağdur ediyorsun. Onun için, bir şey 
yapılacaksa, söz verdin mi yap. Konuştun mu erkek gibi onun arkasında dur. Sözünün 
arkasında dur, yapamayacaksan yapma. 

Bazen insan yapacağım der, yapmak için uğraşır, onu yapamazsa hadi gene özür 
diler, “Ben yapamadım” der. Ama doğrudan bol keseden atıp da ondan sonra yapmamak, 
insanların yanında da güzel değil, Allah’ın yanında da makbul değil. Allah hepimizi affetsin 
inşallah. Bizleri sözünde duran insanlar etsin inşallah. 
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