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İLAHİ LUTUF OLARAK DİL VE KİMLİK
Değerli Müminler!

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz:
“Göklerin ve yerin yaratılışında, dillerinizin,
renklerinizin farklı olmasında Onun sınırsız
kudretinin
göstergelerindendir.
Şüphesiz
bunlarda da hak ve hakikati idrak eden kimseler
için dersler ve ibretlerdir vardır”1 buyurmaktadır.
Dillerin farklı olması, ilahi takdirin gereğidir. Her
toplum dil yapısıyla varlığını sürdürür.
Muhterem Kardeşlerim!
Ruh ve beden yapısını insana lütfeden Yüce
Rabbimiz, insanın düşündüklerini ifade edebilmesi
için dilini bahşetmiştir. Dil bir et parçası olmasına
rağmen, ona konuşma kabiliyetini veren
Rabbimizdir. Eğer dile konuşma özelliği
verilmeseydi, insanın kendini ifade etmesi mümkün
olmazdı. Yine bir başka Ayeti Kerimede: “Biz
insana bir dil ve iki dudak vermedik mi”2
buyrularak insana bahşedilen bu nimete dikkat
çekilmiştir. Dil dediğimiz zaman aklımızda iki şey
belirir. Biri hayrın ve şerrin kapısı olan beden dili,
diğeri ise milletlerin temel değeri olan milli varlığını
ifade eden değer anlaşılır. Dil, dini ve milli değerler
arasında, insanı insan yapan en önemli kimliktir.
Dini anlamda da, insanın selamette olması diline
sahip olmasıyla mümkündür. Bu anlamda dil dünya
hayatındaki en önemli imtihan unsurudur. Dilin bir
millete özgü olması ise Milli duyguları korumakta,
ve varlığını daimi kılmaktadır.
Aziz Müminler!
İlahi lütuf olarak insana verilen dil, Milleti oluşturan
en önemli değerlerden birisidir. Bir millet diline
sahip çıktığı sürece kimliğini koruyabilir. Kimlik ise
bir milleti tanıtan en önemli özelliktir. Milli kimlik
dediğimiz zaman ise o millete ait bütün kültürel
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kodları kastetmiş oluruz. Nesillerin kendi milletini
anlamada ve çözümlemede dilden başka alternatifi
yoktur. Bir milletin kimlik ve kişilik bunalımlarının
en tehlikeli yönü, dillerini kaybetmeleridir.
Sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ve kültürel
değerlerimizi dille aktarırız. Nesiller arası iletişim
ancak dille kurulabilir. Aile içi iletişim ancak
duyguları ifade eden dilin anlaşılmasıyla mümkün
olabilir. Bir birlerini anlamayan fert ve toplumların
kavgası eksik olmaz. İnsanın kalbinin ve zihninin
tercümanı dilidir. Mevlana Celaleddini Rumi; kalb
deniz, dil ise kıyıdır, Kalbinizde ne varsa kıyıya o
vurur der.
Kıymetli Müminler!
Dil; millet için, milli benliğin, milli anıların, milli
duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi
değerlerin toplamını ifade eder. Tarihte dilsiz
yaşamış millet yoktur ancak dilini kaybedip de başka
kültürlerin içinde eriyen millet çoktur. Her millet
kendi nesillerine dilini öğretmeli bunu asla ihmal
etmemelidir. Millet olarak yaşayabilmenin ve
kalabilmenin yolu, dilimizi korumaktan geçtiğini
unutmayalım.
Aziz Mü’minler!
Kendisine nasihat isteyen adamın birine, Sevgili
Peygamberimiz s.a.v “dilini tut”3 diye buyurmuştur.
Burada dili kötüye kullanmanın yanlışlığı ifade
edilir. Dilimizi kötülüklerden korumak ne kadar
gerekli ise Milli değerimiz olan Türkçemizi de
korumamız o kadar gereklidir. Eğer dilimizi
çocuklarımıza öğretmezsek, kuşaklar arasında her
açıdan kopuşlar başlar. Her iletişimsizlik
beraberinde ferdi ve toplumsal sorunların
çoğalmasına sebep olur. Ve her birey kendisinin
anlaşılmadığından şikâyet eder. Aile içerisinde bile
birbirini anlamayan fertler, huzursuzluğun pençesine
düşer. Geliniz, geç kalmadan çocuklarımıza ana
dilleri Türkçemizi öğretmeyi ihmal etmeyelim.
Rabbim “Hepimizi kendi öz değerlerine
bağlı, dini ve milli şuurla hareket eden, vatan
ve millet sevgisiyle
dolu, özünden
kopmayan, Dilini, Dinini ve değerlerini
muhafaza eden kullarindan eylesin..
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