
DOĞRUYU SÖYLEYİN 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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 

 
 Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Soru sorulan insan doğruyu 
söylemekle yükümlüdür, mecburdur.” Sana bir şey sordular mı hakkı söyleyeceksin. Doğru 
neyse; Allah’ın emrettiği, Peygamber’in (s.a.v) emrettiği neyse onu söyleyeceksin. Kişinin 
bilmek istediğini biliyorsan hakkı söyleyeceksin.  

              Adam sana sordu. Sana emniyet edip de doğru yolu istiyor. Ona doğrusunu 
söylemek lazım. Kalkıp da menfaat için yahut birinden utanıp da söylemeyeceksen olmaz. 
Ondan mesulsün ve cevabından sorulacaksın. Sana soru soran insan söylediklerine inanıp, 
sana güvenip, verdiğin cevaplara göre yanlış yolda giderse bütün o yaptığı yanlışlar sana da 
yüklenir. Olur ki Allah onu affeder. “Bu insan sordu, doğru bildiği şeyi yapıyor.” diye onu 
affedebilir. Sana, onun günahını yükler. Onun için bu konu çok mühimdir.  

Bildiğin doğruyu (hakikaten doğruysa) bildiğin halde saklamak ve başka bir şey 
söylemek herhangi bir nedenle dahi kabul edilemez. Biliyorsan söyleyeceksin. Bilmiyorsan, 
“Ben bilmiyorum, başkasına sorun.” de.  Ama yanlışlığı bilinen bir şeyi kalkıp da doğrudur 
diye söylemen sana vebal olur, sana yük olur, ondan sorulursun. Bu ahiret meselesi içindir. 
Dünya meselesi içinse; insan yol sorar, birini sorar veya birçok şey sorabilir. Biliyorsan 
söylersin; bilmiyorsan, ben bilmiyorum dersin. Hiç olmazsa adam boşuna eziyet çekmez. 
Doğru söylediysen Allah razı olsun diyecekler. Yanlış yola gönderirsen, o vakit sana buğz 
eder. Buğz etmek en azıdır. Daha ileri gidebilir, sana sövüp sayabilir. Hem o günaha girmiş 
olur, hem sen günaha girmiş olursun.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dediği: “Sorulan mü’temendir”. Yani kişinin 
doğruyu söylemesi lazımdır. Hem kendisi için hem karşıdaki insan için bildiğini söylemesi 
hayırlı olur. Doğrudan ayrılmayın. Doğru yoldan şaşmayın. Kimsenin Allah’tan, 
Peygamber’den (s.a.v) daha büyük hakkı yoktur. Utanmayın hakkı söyleyin, korkmayın 
hakkı söyleyin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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