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SOSYAL MEDYA AHLAKI 

 

Değerli kardeşlerim! 

Allahا insanıا sosyalا birا varlıkا olarakا yaratmıştır.ا

Sosyalا birا varlıkا olmak,ا cemiyetا hayatınınا birا

parçasıا olmak demektir. Yüceا dinimizا İslâm’daا

abdest  ̧namaz¸ oruç gibi temel ibadetlerin edep ve 

ahlakı olduğuا gibi; yeme-içme,ا konuşma,ا okuma-

yazmaا veا iletişimا araçlarınıا kullanmamızınا daا birا

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.)ا şöyleا buyurmaktadır: “Kişiye her 

duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter.” 2 

  

Değerli Müminler! 

Yaşadığımızاçağdaاiletişimاaraçlarıاveاsosyalاmedyaا

hayatımızınا önemliا birا parçasıا olmuştur.ا Sosyal 

medyaاhayatımıza kolaylıklarاveاfaydalarاsağladığıا

kadar,اpekاçokاsorunlarıاdaاberaberindeاgetirmiştir.ا

Buاiletişimاalanlarında, insani veاahlâkîاaçıdanاdoğruا

olmayanاpaylaşımlarınاyapılması,اmahremiyetاihlaliا

veا kişilikا haklarınınا çiğnenmesi buا sorunlarınا

başındaا gelmektedir. Bununla birlikte usulüne ve 

âdâbınaا uygun olarak kullanılmasıا durumundaا iseا

pekاçokاhayraاveاgüzelliğeاulaşmaاimkânıاsunduğuا

da inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle sosyal 

medyaا kullanımında da birا takımا ahlakiا ilkelerinا

gözetilmesi gerekmektedir. Sosyalا medyayıا

kullanırken,ا buا dünyadaا herا şeyinا bizeا emânetا

olduğununا idrakindeا olarakا yazı,ا sözا veا gözا

emanetiniا muhafazaا etmekا enا önemliا önceliğimizا

olmalıdır.ا Sosyalاmedyaا onuا kullananınا elindeا birا

felaketeا dönüşmemelidir. Normalا hayatımızdaا
 

1 İsrâ, 17/36. 
2 Müslim, Mukaddime 5. 

insanlaraا uymamızا gerekenا adabıا muaşeretا veا

birlikteا yaşamaا kurallarıا hususlarا sosyalا medyaا

kullanırkenاdeاgeçerliاolmalıdır.ا 

 

Muhterem Kardeşlerim! 

Sosyalا medyadaا daا olsaا başkalarınınا ayıpا veا

kusurlarınıا araştırmak,ا sırlarınıا ortayaا dökmekا

büyük bir günahtır.اHatalıاolduğuاaçıkçaاbilinenاbirا

sözüاveyaاgörüntüyüاpaylaşmak büyük bir vebal ve 

sorumluluktur. Bundanا dolayıا içerisindeا günah,ا

yalan,اiftira,اkulاhakkıاveاvebalاolanاpaylaşımlardanا

uzak durmalıyız. Kimleriا veاneleriا takipا ettiğimizeا
de çok dikkat etmeliyiz. Sosyalا medyadaا yapılanا

gerçekاveاhakikatاileاalakasıاolmayanاpaylaşımlarınا

peşineا düşerekا kendiا vicdanımızıا veا ruhumuzuا

kirletmektenا uzakا durmalıyız.ا Yaptığımızا herا

hareketinاhakkaاmıاyoksaاbatılaاmıاfaydasıاolduğunuا

muhasebe etmeliyiz.  Zira Peygamber Efendimiz 

(s.a.s.)  bir hadislerinde kişinin (ahirette)اsevdiğiاileا

beraber olacağınıاhaberاvermektedir.3  
 

Değerli Müminler! 

Teknolojiا veا sosyalا medyaا bağımlılığınınا giderekا

arttığıاgünümüzdeاuzaklarıاyakınاedenاsosyalاmedya,ا

yakınlarımızıا bizdenا uzakا kılmasın. Yemek 

sofrasındaا veا ziyaretlerimizde telefon ekranınaا

bakmakا yerine,ا yakınlarımızlaا muhabbetا edelim.ا

Uzaklardakiا kişileriا takipا ederkenا yanıا

başımızdakileriا ailemizi, akraba ve arkadaşlarımızıا

ihmal etmeyelim. Sosyal medya araçlarınıا iyiliğiا

emretmeاveاkötülüktenاsakındırmaاvazifemiziاyerineا

getirmekا içinا kullanalım. Özellikleا çocuklarımızıا

internet ve sosyal medyaya teslim etmeyelim. 

Kimlerleا arkadaşا olduğunuا kontrolا ettiğimizا gibiا

onlaraا zararا verecekا yayınlardanا uzakا durmalarınıا

sağlayalım.ا Yanlışا insanlarlaا arkadaşا olanlarınا

doğruyuا bulmasıا mümkünا olmadığıا gibiا sosyalا

medyanınا yanlışا mecralarındaا dolaşanlarınا daا

doğruyuا bulmasınınا mümkünا olmadığınıا

unutmayalım.اBuاhayatıاbirاkereاyaşadığımızıاveاenا

güzelا şekildeا yaşamamızا gerektiğiniا unutmayalımا   

Hutbemi bir ayeti kerimenin mealiyle bitiriyorum: 

“Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) 

nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 
 

  

3 Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165. 
4 Tekâsur suresi, 102/8. 


