Cuma Hutbesi
zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah
insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün
misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan
kötü bir ağaçtır.”2
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DİLİMİZE HAKİM OLMAK
Muhterem Müslümanlar
İnsanı insan yapan, insanı güzelleştirip değerli yapan ve öteki
canlılardan ayıran özelliklerin başında konuşma yeteneği yani
dili gelmektedir. Yüce Allah insanın dışında hiçbir varlığa bu
güzel nimeti ihsan etmemiştir. İnsan bu sayede diliyle Allah'ı
zikreder, Kur'ân okur, duâ ve niyazda bulunur, Allah’a
hamd-u sena eder ve kendisine cennet kapılarını açar,
cehennem kapılarını kapatır. Yine insan dilini Rabbimizin
rızası doğrultusunda güzel kullanarak başkalarına da faydalı
olur. Allah için çalışan, konuşan bir dil ile insanları
Rabbimizin yoluna çağırır, dargınları barıştırır, insanları
birleştirir ve neticede toplum hayatına da faydalı olur.
İnsan olarak çoğu zaman öneminin farkında olamadığımız
bu özelliğimizle ilgili olarak Yüce Allah; “İyi sayılan bir söz
ve bir bağışlama,
arkasından eziyet gelen bir
sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, hâlimdir.”1
buyurmaktadır.
Aziz Mü’minler
Dilin bu güzelliklerinin yanında, kötü kullanılması
neticesinde de zararları vardır. İnsan, bin bir güçlükle ve
zaman harcayarak, emek verip ter akıtarak kazandığı
güzellikleri birkaç kötü sözle kaybedebilir.Yalanla, iftirayla,
gıybetle, küfür sözleri söylemekle kazanacağımız hiçbir güzel
şey yoktur. Bu saydığımız şeyler bizim için fayda getirici değil
zarar getirici şeylerdir.
Kuran-ı Kerim’de iyi söz ile kötü sözün önemine şöyle işaret
edilmektedir. “Allah’ın nasıl bir misal getirdiğini
görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan
güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her

Kardeşlerim !
Dilin kendisi küçüktür, fakat ibadeti veya isyanı büyüktür.
Zira küfür ve iman ancak dilin şehadetiyle açığa çıkar. İyi bir
şeyin veya kötü bir şeyin ifade edilmesi dil iledir. Sevgi ve
nefret sözcükleri hep dilden dökülür. İnsanların gönlünü
almak veya onların gönlünü yıkmanın en kolay yolu dil iledir.
Bu sebeple Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de dilimizi
korumamızı istemiş, dilimizden dökülecek her türlü kötü
şeylerden uzak durmamızı ve her daim iyi şeylerle
uğraşmamızı istemiştir.
“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; sonra
şeytan aralarını bozar. Kuşkusuz şeytan insanların
apaçık düşmanıdır.”3 “Allah kötü sözün açıkça
söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka.
Allah her şeyi işitici ve bilicidir.”4
Peygamberimiz de hadisi şeriflerinde bu konuda bizleri
uyarıp şöyle buyuruyor; “Allah’a ve ahiret gününe iman
eden kişi mutlaka ya hayır söylesin ya da sussun.”5
“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin
olduğu kimsedir.”6 “Kıyâmet günü, mü'minin
mizanında güzel ahlâktan daha ağır basan bir şey
yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin söz ve davranış
sahiplerine buğzeder.”7
Değerli Mü’minler
Ayetlerde yüce Rabbimizin, hadis-i şeriflerde ise sevgili
Peygamberimizin istekleri incelendiği zaman görüyoruz ki,
dil görünüşte bir et parçası olsa bile yapmış olduğu icraat
bakımından çok önemli organlarımızdan biridir. Geliniz
dilimizi emr-i bi'l-ma'rûf nehy-i ani'l-münker hizmetinde
kullanalım. İman ve Kur'ân'ın hakikatlerini insanlara
duyurmak, Hakk'a ve hakikate davet etmek, dilimizin en
önemli vazifelerinden olduğunu unutmayalım. Sonuç
itibariyle Rabbimizin ve yaşam bulduğumuz yerdeki
insanların razı olmayacağı kötü sözleri söylememeli,
yayılmasına izin vermemeli, kötü sözlerin söylendiği yerlerde
bulunmamaya özen göstermeliyiz. Diline, eline ve nefsine
hâkim olmayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır.
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