Cuma Hutbesi
Tarih: 18-02-2022

ِبِسْــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم
ص َرا
ل تَ ْقفا َما لَي َا
َو َ ا
َ ْس لَكَا ِبها ِع ْلما اِنا الس ْم َاع َو ْال َب
ٰٓ
ع ْنها َمس ُْ۫ؤلاا
َ َو ْالف ٰؤا ادَ كلا ا ۬و ٰل ِئكَا َكانَا
صلهى ه
:سله َم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
َ َُّللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َّللا
س ِم َعا
ِث ِبك ِا
ن ي َحد َا
َكفَى ِب ْال َم ْر ِاء َك ِذباا أ َ ْا
َ ل َما
SOSYAL MEDYA AHLAKI
Değerli kardeşlerim!
Allah اinsanı اsosyal اbir اvarlık اolarak اyaratmıştır.ا
Sosyal اbir اvarlık اolmak, اcemiyet اhayatının اbirا
parçası اolmak demektir. Yüce اdinimiz اİslâm’daا
abdest¸ namaz¸ oruç gibi temel ibadetlerin edep ve
ahlakı olduğu اgibi; yeme-içme, اkonuşma, اokumayazma اve اiletişim اaraçlarını اkullanmamızın اda اbirا
edebiاveاahlakıاvardır.اOkuduğumاAyet-iاKerime’deا
Rabbimizاşöyleاbuyurmaktadır: “Sakın bilmediğin
şeyin ardına düşme! Çünkü göz, kulak ve kalp,
bunların
hepsi
yaptıklarından
elbette
sorumludur ve mutlaka sorguya çekilecektir.” 1
OkuduğumاHadis-iاŞerifteاiseاPeygamberاEfendimizا
(s.a.v.) اşöyle اbuyurmaktadır: “Kişiye her
duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter.” 2
Değerli Müminler!
Yaşadığımızاçağdaاiletişimاaraçlarıاveاsosyalاmedyaا
hayatımızın اönemli اbir اparçası اolmuştur. اSosyal
medyaاhayatımıza kolaylıklarاveاfaydalarاsağladığıا
kadar,اpekاçokاsorunlarıاdaاberaberindeاgetirmiştir.ا
Buاiletişimاalanlarında, insani veاahlâkîاaçıdanاdoğruا
olmayanاpaylaşımlarınاyapılması,اmahremiyetاihlaliا
ve اkişilik اhaklarının اçiğnenmesi bu اsorunlarınا
başında اgelmektedir. Bununla birlikte usulüne ve
âdâbına اuygun olarak kullanılması اdurumunda اiseا
pekاçokاhayraاveاgüzelliğeاulaşmaاimkânıاsunduğuا
da inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle sosyal
medya اkullanımında da bir اtakım اahlaki اilkelerinا
gözetilmesi gerekmektedir. Sosyal اmedyayıا
kullanırken, اbu اdünyada اher اşeyin اbize اemânetا
olduğunun اidrakinde اolarak اyazı, اsöz اve اgözا
emanetini اmuhafaza اetmek اen اönemli اönceliğimizا
olmalıdır. اSosyal اmedya اonu اkullananın اelinde اbirا
felakete اdönüşmemelidir. Normal اhayatımızdaا
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insanlara اuymamız اgereken اadabı اmuaşeret اveا
birlikte اyaşama اkuralları اhususlar اsosyal اmedyaا
kullanırkenاdeاgeçerliاolmalıdır.ا
Muhterem Kardeşlerim!
Sosyal اmedyada اda اolsa اbaşkalarının اayıp اveا
kusurlarını اaraştırmak, اsırlarını اortaya اdökmekا
büyük bir günahtır.اHatalıاolduğuاaçıkçaاbilinenاbirا
sözüاveyaاgörüntüyüاpaylaşmak büyük bir vebal ve
sorumluluktur. Bundan اdolayı اiçerisinde اgünah,ا
yalan,اiftira,اkulاhakkıاveاvebalاolanاpaylaşımlardanا
uzak durmalıyız. Kimleri اve اneleri اtakip اettiğimizeا
de çok dikkat etmeliyiz. Sosyal اmedyada اyapılanا
gerçekاveاhakikatاileاalakasıاolmayanاpaylaşımlarınا
peşine اdüşerek اkendi اvicdanımızı اve اruhumuzuا
kirletmekten اuzak اdurmalıyız. اYaptığımız اherا
hareketinاhakkaاmıاyoksaاbatılaاmıاfaydasıاolduğunuا
muhasebe etmeliyiz. Zira Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) bir hadislerinde kişinin (ahirette)اsevdiğiاileا
beraber olacağınıاhaberاvermektedir.3
Değerli Müminler!
Teknoloji اve اsosyal اmedya اbağımlılığının اgiderekا
arttığıاgünümüzdeاuzaklarıاyakınاedenاsosyalاmedya,ا
yakınlarımızı اbizden اuzak اkılmasın. Yemek
sofrasında اve اziyaretlerimizde telefon ekranınaا
bakmak اyerine, اyakınlarımızla اmuhabbet اedelim.ا
Uzaklardaki اkişileri اtakip اederken اyanıا
başımızdakileri اailemizi, akraba ve arkadaşlarımızıا
ihmal etmeyelim. Sosyal medya araçlarını اiyiliğiا
emretmeاveاkötülüktenاsakındırmaاvazifemiziاyerineا
getirmek اiçin اkullanalım. Özellikle اçocuklarımızıا
internet ve sosyal medyaya teslim etmeyelim.
Kimlerle اarkadaş اolduğunu اkontrol اettiğimiz اgibiا
onlara اzarar اverecek اyayınlardan اuzak اdurmalarınıا
sağlayalım. اYanlış اinsanlarla اarkadaş اolanlarınا
doğruyu اbulması اmümkün اolmadığı اgibi اsosyalا
medyanın اyanlış اmecralarında اdolaşanların اdaا
doğruyuا
bulmasınınا
mümkünا
olmadığınıا
unutmayalım.اBuاhayatıاbirاkereاyaşadığımızıاveاenا
güzel اşekilde اyaşamamız اgerektiğini اunutmayalımا
Hutbemi bir ayeti kerimenin mealiyle bitiriyorum:
“Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız)
nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.”4
Hollanda Diyanet Vakfı
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