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Bu dünya ve içinde bulunduğu alemi doğru bir şekilde okuyan ve anlamlandıran insan,
etrafındaki her bir şeyin bir amaç uğruna yaratıldığının ve her bir varlığın bu yaratılış amacını
kusursuz bir şekilde yerine getirmesiyle büyük bir dengenin varlığının farkına varır. Bu
dengenin kendi yaşamının varlığı ve devamı için ne kadar gerekli olduğunu anlar. Sayısız
sayıda, birbirinden farklı, akıl sahibi olmayan bu varlıkların kendi başlarına böyle mükemmel bir
dengeyi oluşturmak için bir araya gelmesinin imkansız olduğunu bilir ve buradan bunları büyük
bir amacı gerçekleştirmek için her şeye güç yetiren, her şeyi bilen hikmet sahibi…daha nice
güzel vasıflara sahip birinin yarattığının ve devamını sağladığının bilincine ulaşır. Gözlemlediği
bu alemde zerreden küreye kadar her bir şeyin bir amaç uğruna yaratıldığını gören insan Bu
Yaratıcının kendisini boşuna yaratmadığını kendisinin de bir gayesi olduğunu anlar ve merak
etmeye başlar, bu görevi bilmeden rahat edemez ve Yaratıcı'ya Hz. İbrahim (a.s.) gibi şöyle
seslenir: "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum" [
1]
veya biz Müslümanların namazlarımızın her bir rekatında seslendiğimiz gibi şöyle seslenir:

"Ezelden ebede kadar, bütün olmuş ve olacak hamd ve sena övgü tam ve kemaliyle âlemlerin
yegâne yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat
veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden,
rahmân ve rahîm olan,
ödül ve ceza
gününün tek hâkimi Allah'adır. Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım
dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da,
doğrudan sapmışların yoluna da değil!"
[2]

Sonra bu kişi tamamen Rabbine yönelir ve İbrahim (a.s.) gibi şöyle der:

ًﺍِﻥّ۪ﻱ ﻭَﺝَّﻩْﺕُ ﻭَﺝْﻩِﻱَ ﻝِﻝَّﺫ۪ﻱ ﻑَﻁَﺭَ اﻠﺲَّﻡٰﻭَاﺖِ ﻭَاﻞْﺍَﺭْﺽَ ﺡَﻥ۪ﻳﻔﺎ
َۚﻭَﻡَٓﺍ ﺍَﻥَﺍ۬ ﻡِﻥَ اﻞْﻡُﺵْﺭِﻙ۪ﻳﻦ
"

Ben, O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben
müşriklerden değilim."

İşte insanın bu talebini bilen Yüce Yaratıcı ise insana kendi aralarından seçtiği elçileri, Kendini
(Allah'ı), insanın yaratılış gayesini, dünyada ölümün ve hayatın niçin yaratıldığını, insanın bunu
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nasıl başaracağını, dünya hayatından sonra insanın nelerle karşılaşacağını içeren bilgilerle
göndermiştir. Bu elçileri de gönderildikleri topluluklar için "en güzel bir örnek" kılmıştır. [3] Bu
elçilere inanarak tâbi olan kimselere de hem dünyada hem de ahrette her türlü korkudan
güvende olacaklarını, üzülmeyeceklerini
[4]
ve en güzel sona ulaşacaklarını
[5]
bildirmiştir.

Tabiatı ve kendini doğru okuyan, yaratılış amacını merak eden, doğruyu arayan insana
peygamberlerin çağrısı ulaşınca bu çağrıyı derhal kabul etmiş ve artık yörüngesini bulmuştur.
Bu dünyaya geliş amacının, Allah'a kulluk olduğunu [6] , bu kulluğun da hayatımızı
gerçekleştirirken eylemlerin/işlerin en güzel olanını (ehsenü amel)
[7]
tercih ederek, gerek tercihte gerekse uygulamada Peygamberi model alarak yerine
getirileceğini öğrenmiştir. Allah (c.c) ve Elçisi'nin görüş beyan ettiği konularda kendisinin seçme
hakkının olmadığını
[8]
bilmiş, bütün karşılaştığı her şeyde Peygamber'i (s.a.v.) model almış hiçbir konuda onun
önüne geçmemeye
[9]
söz vermiştir.

Hayatının bütün alanlarını Allah'ın emrettiği şekilde Hz. Peygamberi (s.a.v.) model alarak
anlamlandırmak ve yaşamak zorunda olan Müslüman insanın, Allah'ın biz insanlara lütfettiği en
önemli özelliklerden biri olan dilini de Allah'ın emrettiği ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) uyguladığı
şekilde kullanması gerekir. Müslümanın dili ile işleyeceği ameller içerisinde iyisi vardır, daha
iyisi vardır, daha daha iyisi vardır: kötüsü vardır, daha kötüsü vardır, daha daha kötüsü vardır,
en kötüsü vardır. Her işte olduğu gibi Müslüman diliyle de yapabileceğinin en iyisini yapmaya
odaklanır çünkü o şunu bilir:

َﻭَﻝِﻙُﻝٍّ ﺩَﺭَﺝَاﺖٌ ﻡِﻡَّﺍ ﻉَﻡِﻝُوﺎۜ ﻭَﻡَﺍ ﺭَﺏُّﻙَ ﺏِﻍَاﻒِﻝٍ ﻉَﻡَّﺍ ﻱَﻉْﻡَﻝُوﻦ
"

Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz
değildir." [10]
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Diğer taraftan Müslüman kimse, Allah Teâla ile ilişkilerinde gücü nispetinde O'nun güzel
isimlerinin gerektirdiği saygı, önem ve duyarlılığı gösterir. O'nun isimlerinden birisi de gizli ve
açık her şeyi işiten anlamında "semî'"dir. Bütün yönelişi ile O'na yönelen Müslüman, O'nunla en
güzel bir şekilde iletişim kurmaya çalışır. Kur'an'ı Kerim'de "O'nun her nerede olursa olsun
sürekli insanla beraber olduğunu",
[11] üç kişinin gizli
konuştuğu yerde dördüncüsünün mutlaka Allah (c.c.) olduğunu, beş kişinin gizli konuştuğu
yerde altıncısının mutlaka Allah (c.c.) olduğunu, bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede
bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O,nun onlarla beraber olacağını ve sonra kıyamet günü
onlara yaptıklarını haber vereceğini,
[12]
öğrenen inanan insan, En Büyük ile birlikte olmanın sorumluluğunu idrak eder. Davranışlarını
da En Büyükle birlikte olduğu bilinciyle düzenlemeye çalışır. Artık gelişi güzel ve kabaca
konuşamaz çünkü onu, En Büyük duyuyor, gelişi güzel ve rast gele davranışlarda bulunamaz,
çünkü onu, En Büyük görüyor. Artık Müslümanı, En Büyüğün yanında olma anlayışı, edepli
olmaya sevk etmiş onun sözüne ve davranışlarına bir ölçü getirmiştir. Kısacası onu edepli
kılmıştır.

Ayrıca inanmış kimse bütün yapıp ettiklerinin Allah Teâlâ tarafından kayıt altına alındığının
bilincindedir. Çünkü yanında bu işle görevli meleklerin bulunduğunu, konuşması da dahil her
şeyin bunlar tarafından kaydedilip muhafaza edildiğini, Kur'an-ı Kerim ona şu ayetlerle
bildirmiştir:

ُۚﻭَﻝَﻕَﺩْ ﺥَﻝَﻕْﻥَﺍ اﻞْﺍِﻥْﺱَاﻦَ ﻭَﻥَﻉْﻝَﻡُ ﻡَﺍ ﺕُﻭَﺱْﻭِﺱُ ﺏِﻩ۪ ﻥَﻑْﺱُﻩ
﴾ ﺍِﺫْ ﻱَﺕَﻝَﻕَّﻯ١٦﴿ ِﻭَﻥَﺡْﻥُ ﺍَﻕْﺭَﺏُ ﺍِﻝَﻱْﻩِ ﻡِﻥْ ﺡَﺏْﻝِ اﻞْﻭَﺭ۪ﻳﺪ
ُ﴾ ﻡَﺍ ﻱَﻝْﻑِﻅ١٧﴿ ٌاﻞْﻡُﺕَﻝَﻕِّﻱَاﻦِ ﻉَﻥِ اﻞْﻱَﻡ۪ﻳﻦِ ﻭَﻉَﻥِ اﻠﺶِّﻡَاﻞِ ﻕَﻉ۪ﻳﺪ
﴾١٨﴿ ٌﻡِﻥْ ﻕَﻭْﻝٍ ﺍِﻝَّﺍ ﻝَﺩَﻱْﻩِ ﺭَﻕ۪ﻳﺐٌ ﻉَﺕ۪ﻳﺪ

"İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı
(yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki
yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın!" [13]

Görüldüğü gibi Müslüman kişinin, Yüce Allah tarafından sürekli gözetildiğine olan inancı,
yaptıklarının bütün ayrıntılarıyla kusursuz bir şekilde kayıt altına alınması ve Kıyamet günü her
yaptığı güzel amel karşısında kazanacağı derece ve ödül; yanlış yaptığı amel karşılığında
çaptırılacağı ceza, ona dilini kontrol etme ve Allah'a karşı hesap verecek şekilde onu kullanma
bilinci kazandıracaktır. Bunun için de dilini dünyasına ve ahiretine en yararlı bir şekilde
kullanırken dünyasına ve ahiretine zarar getirecek her türlü kullanımdan koruyacaktır. Bütün
bunları gerçekleştirirken de Kur'an-ı Kerim ve sünnette geçen emir, tavsiye ve nehiyler ona
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rehberlik yapacaktır.

Bu konuda Kur'an ve Sünneti incelediğimiz de dilin bir takım kullanımlarının Allah (c.c.) ve
Elçisi tarafından emredildiğini, övüldüğünü ve teşvik edildiğini, sahiplerinin ödül ile
müjdelendiğini görürüz. Diğer bir takım kullanımlarının da yasaklandığını, yerildiğini ve
yapanların ceza ile uyarıldığını görürüz. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım:

A. Dinin Güzel Gördüğü, Emrettiği, Tavsiye ve Teşvikte Bulunduğu Sahibini Ödül ile
Müjdelediği Dil Kullanımları:

1. Doğru söylemek:

Allah Teâla bizlere konuştuğumuz zaman doğru söz konuşmamızı emretmiş, işlerimizin
düzeltilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını da doğru sözlü olmaya bağlamıştır ve şöyle
buyurmuştur:

ًۙﻱَٓﺍ ﺍَﻱُّﻩَﺍ اﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﺍٰﻡَﻥُوﺎ اﺖَّﻕُوﺎ اﻠﻞّٰﻩَ ﻭَﻕُوﻞُوﺎ ﻕَﻭْﻟﺎً ﺱَﺩ۪ﻳدﺎ
ْ﴾ ﻱُﺹْﻝِﺡْ ﻝَﻙُﻡْ ﺍَﻉْﻡَاﻞَﻙُﻡْ ﻭَﻱَﻍْﻑِﺭْ ﻝَﻙُﻡْ ﺫُﻥُوﺐَﻙُﻡْۜ ﻭَﻡَﻥ٧٠﴿
ْ﴾ ﻱُﺹْﻝِﺡْ ﻝَﻙُﻡ٧١﴿ ًﻱُﻁِـﻊِ اﻠﻞّٰﻩَ ﻭَﺭَﺱُوﻞَﻩُ ﻑَﻕَﺩْ ﻑَاﺰَ ﻑَﻭْزﺎً ﻉَﻅ۪ﻳﻤﺎ
ُﺍَﻉْﻡَاﻞَﻙُﻡْ ﻭَﻱَﻍْﻑِﺭْ ﻝَﻙُﻡْ ﺫُﻥُوﺐَﻙُﻡْۜ ﻭَﻡَﻥْ ﻱُﻁِـﻊِ اﻠﻞّٰﻩَ ﻭَﺭَﺱُوﻞَﻩ
ًﻑَﻕَﺩْ ﻑَاﺰَ ﻑَﻭْزﺎً ﻉَﻅ۪ﻳﻤﺎ

"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi
düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir
kazanç elde eder." [14]

Hz. Peygamber (s.a.v) ise şöyle buyururlar:
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 إﻦ اﻠﺼدﻖ ﻳﻬدﻲ إﻠﻰ اﻠﺒﺮ وإﻦ اﻠﺒﺮ ﻳﻬدﻲ إﻠﻰ اﻠﺠﻨﺔ وإﻦ:ﻋﻦ اﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗاﻞ
اﻠرﺠﻞ ﻟﻴﺼدﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻜوﻦ ﺻدﻴﻘﺎ وإﻦ اﻠﻜذﺐ ﻳﻬدﻲ إﻠﻰ اﻠﻔﺠوﺮ وإﻦ اﻠﻔﺠوﺮ ﻳﻬدﻲ إﻠﻰ اﻠﻨاﺮ وإﻦ
اﻠرﺠﻞ ﻟﻴﻜذﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻠﻠﻪ ﻛذاﺒﺎ

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye
Allah katında sıddîk /doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme
götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb/çok yalancı diye yazılır.” [15]

2. Yumuşak sözle hitap etmek:

Yüce Rabbimiz Musa'ya ve Harun'a (a.s.) Firavun'a mesajlarını iletirken yumuşak bir üslup
kullanmalarını emretmiş bunun daha etkili olacağına işaret etmiştir.

ﻑَﻕُوﻞَﺍ ﻝَﻩُ ﻕَﻭْﻟﺎً ﻝَﻱِّﻧﺎً ﻝَﻉَﻝَّﻩُ ﻱَﺕَﺫَﻙَّﺭُ ﺍَﻭْ ﻱَﺥْﺵٰﻯ

"Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya
içine bir korku düşer." [16]

Aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.v) üslup ve davranışlarındaki yumuşaklığı övmüş bunun
insanların kalplerini ısındırıp birlik ve beraberliği pekiştirdiğine işaret etmiştir.

َﻑَﺏِﻡَﺍ ﺭَﺡْﻡَﺓٍ ﻡِﻥَ اﻠﻞّٰﻩِ ﻝِﻥْﺕَ ﻝَﻩُﻡْۚ ﻭَﻝَﻭْ ﻙُﻥْﺕَ ﻑَﻅًّﺍ ﻍَﻝ۪ﻳﻆ
ْاﻞْﻕَﻝْﺏِ ﻝَاﻦْﻑَﺽُّوﺎ ﻡِﻥْ ﺡَﻭْﻝِﻙَۖ ﻑَاﻊْﻑُ ﻉَﻥْﻩُﻡْ ﻭَاﺲْﺕَﻍْﻑِﺭْ ﻝَﻩُﻡ
َّﻭَﺵَاﻮِﺭْﻩُﻡْ ﻑِﻱ اﻞْﺍَﻡْﺭِۚ ﻑَﺍِﺫَﺍ ﻉَﺯَﻡْﺕَ ﻑَﺕَﻭَﻙَّﻝْ ﻉَﻝَﻯ اﻠﻞّٰﻩِۜ ﺍِﻥ
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﴾١٥٩﴿ َاﻠﻞّٰﻩَ ﻱُﺡِﺏُّ اﻞْﻡُﺕَﻭَﻙِّﻝ۪ﻳﻦ

"Sen onlara sırf Allah’ın lütfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın,
hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında
onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." [17]

3. İnsanlar ile sözün en güzeli ile iletişim kurmak:

Allah Teâlâ İsra suresinde şöyle buyurmuştur:

ُﻭَﻕُﻝْ ﻝِﻉِﺏَاﺪ۪ﻱ ﻱَﻕُوﻞُوﺎ اﻞَّﺕ۪ﻱ ﻩِﻱَ ﺍَﺡْﺱَﻥُۜ ﺍِﻥَّ اﻠﺶَّﻱْﻁَاﻦَ ﻱَﻥْﺯَﻍ
ًﺏَﻱْﻥَﻩُﻡْۜ ﺍِﻥَّ اﻠﺶَّﻱْﻁَاﻦَ ﻙَاﻦَ ﻝِﻝْﺍِﻥْﺱَاﻦِ ﻉَﺩُوﺎًّ ﻡُﺏ۪ﻳﻨﺎ

"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan
insanların apaçık düşmanıdır." [18]

Sözün en güzelini seçerek inanmış insanlar, şeytanın kapılarını kapatarak insanların
kalplerinin birleşmesine zemin hazırlarlar. Böylece inadın zeminini kırarak insanları doğruya
sevk etmeyi daha uygun, daha kolay bir yöntemle gerçekleştirirler.

Gerçekten, İnanmış insanın sözün en güzel olanının tercih ederek dilinin kontrol etmesi,
yüksek edep, terbiye ve ulvi bir medeniyet olarak İslam toplumunun inşasının önemli bir
unsurudur. Çünkü sürekli sözün en güzelini seçme emri Müslümanlar tarafından doğru
uygulandığında onları her defasında daha iyi bir sözü seçmeye teşvik ettiğinden Müslüman
toplum, sözün güzeli ile yetinmeyecek hep daha iyisini arayacaktır. Bu da İslam toplumunun,
söz alanında yüksek bir medeniyetin merdivenlerinden basamak basamak yükselmesini
sağlayacaktır.

Diğer bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur:
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ِﺍُﺩْﻉُ ﺍِﻝٰﻯ ﺱَﺏ۪ﻳﻞِ ﺭَﺏِّﻙَ ﺏِاﻞْﺡِﻙْﻡَﺓِ ﻭَاﻞْﻡَﻭْﻉِﻅَﺓِ اﻞْﺡَﺱَﻥَﺓ
َّﻭَﺝَاﺪِﻝْﻩُﻡْ ﺏِاﻞَّﺕ۪ﻱ ﻩِﻱَ ﺍَﺡْﺱَﻥُۜ ﺍِﻥَّ ﺭَﺏَّﻙَ ﻩُﻭَ ﺍَﻉْﻝَﻡُ ﺏِﻡَﻥْ ﺽَﻝ
َﻉَﻥْ ﺱَﺏ۪ﻳﻞِﻩ۪ ﻭَﻩُﻭَ ﺍَﻉْﻝَﻡُ ﺏِاﻞْﻡُﻩْﺕَﺩ۪ﻳﻦ

"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz
senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da
çok iyi bilir." [19]

4. Muhtevası hakka davet olan ve Hakka davet karşısında kabul ile ifade edilen güzel söz
Allah Tarafından Övülmüştür:

Allah Teâlâ kendine çağıran sözü övmüş ve onu en güzel söz olarak nitelemiştir:

َﻭَﻡَﻥْ ﺍَﺡْﺱَﻥُ ﻕَﻭْﻟﺎً ﻡِﻡَّﻥْ ﺩَﻉَٓﺍ ﺍِﻝَﻯ اﻠﻞّٰﻩِ ﻭَﻉَﻡِﻝَ ﺹَاﻞِﺣﺎً ﻭَﻕَاﻞ
َﺍِﻥَّﻥ۪ﻱ ﻡِﻥَ اﻞْﻡُﺱْﻝِﻡ۪ﻳﻦ

"Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden daha
güzel sözlü kim vardır?" [20]

Allah Teâlâ, hak bir görev karşısında kabul edip güzel söz söylemenin daha hayırlı olacağını
bildirmiştir:

َﻁَاﻊَﺓٌ ﻭَﻕَﻭْﻝٌ ﻡَﻉْﺭُوﻒٌ۠ ﻑَﺍِﺫَﺍ ﻉَﺯَﻡَ اﻞْﺍَﻡْﺭُ۠ ﻑَﻝَﻭْ ﺹَﺩَﻕُوﺎ اﻠﻞّٰﻩ
ْۚﻝَﻙَاﻦَ ﺥَﻱْرﺎً ﻝَﻩُﻡ

"Güzel olan itaattir, makbul sözdür. Durum (savaş emri) kesinlik kazanınca Allah’a karşı
sadâkat gösterselerdi onlar için hayırlı olacaktı." [21]
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B. Dinin Hoş Görmediği, Yasakladığı, Uzak Durulmasını Tavsiye Ettği Sahibini Azab ile
Uyardığı Dil Kullanımları:

1. Yalan ve gerçeğe aykırı sözler:

Allah Teâlâ, yalan ve gerçeğe aykırı söz kullanmayı bir çok ayette yasaklamıştır onlardan bir
tanesini vermek ile yetineceğiz:

۪ۜﺫٰﻝِﻙَۗ ﻭَﻡَﻥْ ﻱُﻉَﻅِّﻡْ ﺡُﺭُﻡَاﺖِ اﻠﻞّٰﻩِ ﻑَﻩُﻭَ ﺥَﻱْﺭٌ ﻝَﻩُ ﻉِﻥْﺩَ ﺭَﺏِّﻩ
ﻭَﺍُﺡِﻝَّﺕْ ﻝَﻙُﻡُ اﻞْﺍَﻥْﻉَاﻢُ ﺍِﻝَّﺍ ﻡَﺍ ﻱُﺕْﻝٰﻯ ﻉَﻝَﻱْﻙُﻡْ ﻑَاﺞْﺕَﻥِﺏُوﺎ
ِۙاﻠﺮِّﺝْﺱَ ﻡِﻥَ اﻞْﺍَﻭْﺙَاﻦِ ﻭَاﺞْﺕَﻥِﺏُوﺎ ﻕَﻭْﻝَ اﻠﺰُّوﺮ

"Yapılması gereken işte budur. Kim Allah’ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse bu, rabbi
katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile (haramlığı) bildirilenlerin dışındaki hayvanları
yemeniz helâl kılınmıştır. Öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de
kaçının." [22]

Allah Teâla, yalan sözle hidayet arasında bağlantı kurmuş ve yalanın onu söyleyenleri
hidayete ulaştırmayacağını bildirmiştir:

ُٓﻭَﻕَاﻞَ ﺭَﺝُﻝٌ ﻡُﺅْﻡِﻥٌۗ ﻡِﻥْ ﺍٰﻝِ ﻑِﺭْﻉَﻭْﻥَ ﻱَﻙْﺕُﻡُ ﺍ۪ﻳﻢَاﻦَﻩ
ْﺍَﺕَﻕْﺕُﻝُوﻦَ ﺭَﺝُﻟﺎً ﺍَﻥْ ﻱَﻕُوﻞَ ﺭَﺏِّﻱَ اﻠﻞّٰﻩُ ﻭَﻕَﺩْ ﺝَٓاءَﻙُﻡ
ُۚﺏِاﻞْﺏَﻱِّﻥَاﺖِ ﻡِﻥْ ﺭَﺏِّﻙُﻡْۜ ﻭَﺍِﻥْ ﻱَﻙُ ﻙَاﺬِﺑﺎً ﻑَﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻙَﺫِﺏُﻩ
ﻭَﺍِﻥْ ﻱَﻙُ ﺹَاﺪِﻗﺎً ﻱُﺹِﺏْﻙُﻡْ ﺏَﻉْﺽُ اﻞَّﺫ۪ﻱ ﻱَﻉِﺩُﻙُﻡْۜ ﺍِﻥَّ اﻠﻞّٰﻩَ ﻝَﺍ
﴾٢٨﴿ ٌﻱَﻩْﺩ۪ﻱ ﻡَﻥْ ﻩُﻭَ ﻡُﺱْﺭِﻑٌ ﻙَﺫَّاﺐ

"Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi: "Adamı, ‘Rabbim Allah’tır’
dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size rabbinizden âyetler getirmiştir. Eğer yalancı biriyse
yalanı kendi zararınadır; ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı
başınıza gelecektir. Hiç kuşku yok ki Allah, aşırılığa sapmış, yalancı kimseyi doğru yola
ulaştırmaz." [23]
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2. Yalancı şahitlik yapmak veya kötü eylemlerin yapıldığı yerlerde bulunmak:

Allah Teâlâ, övmüş olduğu kullarının özellikleri arasında şu özelliği de anmıştır:

ﻭَاﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﻝَﺍ ﻱَﺵْﻩَﺩُوﻦَ اﻠﺰُّوﺮَۙ ﻭَﺍِﺫَﺍ ﻡَﺭُّوﺎ ﺏِاﻠﻞَّﻍْﻭِ ﻡَﺭُّوﺎ
ًﻙِﺭَاﻤﺎ

"Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler; boş ve mânasız davranışlarla
karşılaştıklarında onurluca çekip giderler." [24]

3. Allah'ın ayetlerine karşı duyarsız kalmak:

Allah Teâlâ, övmüş olduğu kullarının özellikleri arasında şu özelliği de anmıştır:

ﻭَاﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﺍِﺫَﺍ ﺫُﻙِّﺭُوﺎ ﺏِﺍٰﻱَاﺖِ ﺭَﺏِّﻩِﻡْ ﻝَﻡْ ﻱَﺥِﺭُّوﺎ ﻉَﻝَـﻲْـﻪَﺍ
ًﺹُـﻤﺎًّ ﻭَﻉُﻡْﻱَـاﻨﺎ

"Kendilerine rablerinin âyetleri hatırlatıldığında o âyetler karşısında körler ve sağırlar gibi
bilinçsizce davranmazlar. " [25]

4. Alaya almak, uygun olmayan lakaplar takarak küçümsemek:

Allah Teâla bütün bunları yasaklamıştır:

ْﻱَٓﺍ ﺍَﻱُّﻩَﺍ اﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﺍٰﻡَﻥُوﺎ ﻝَﺍ ﻱَﺱْﺥَﺭْ ﻕَﻭْﻡٌ ﻡِﻥْ ﻕَﻭْﻡٍ ﻉَﺱٰٓﻯ ﺍَﻥ
َّﻱَﻙُوﻦُوﺎ ﺥَﻱْرﺎً ﻡِﻥْﻩُﻡْ ﻭَﻝَﺍ ﻥِﺱَٓاءٌ ﻡِﻥْ ﻥِﺱَٓاءٍ ﻉَﺱٰٓﻯ ﺍَﻥْ ﻱَﻙُﻥ
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ﺥَﻱْرﺎً ﻡِﻥْﻩُﻥَّۚ ﻭَﻝَﺍ ﺕَﻝْﻡِﺯُٓوﺎ ﺍَﻥْﻑُﺱَﻙُﻡْ ﻭَﻝَﺍ ﺕَﻥَاﺐَﺯُوﺎ
ْﺏِاﻞْﺍَﻝْﻕَاﺐِۜ ﺏِﺉْﺱَ اﻞِاﺲْﻡُ اﻞْﻑُﺱُوﻖُ ﺏَﻉْﺩَ اﻞْﺍ۪ﻳﻢَاﻦِۚ ﻭَﻡَﻥْ ﻝَﻡ
﴾١١﴿ َﻱَﺕُﺏْ ﻑَﺍُﻭ۬ﻝٰٓﺉِﻙَ ﻩُﻡُ اﻠﻆَّاﻞِﻡُوﻦ

"Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha iyi
olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi
olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra
fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. " [2
6]

5. Kötü zanda (su-i zan) bulunmak, birbirlerinin arkasından çekiştirmek/gıybet etmek:

Allah Teâla bütün bunları da yasaklamıştır:

َّﻱَٓﺍ ﺍَﻱُّﻩَﺍ اﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﺍٰﻡَﻥُوﺎ اﺞْﺕَﻥِﺏُوﺎ ﻙَﺙ۪ﻳرﺎً ﻡِﻥَ اﻠﻆَّﻥِّۚ ﺍِﻥ
ًۜﺏَﻉْﺽَ اﻠﻆَّﻥِّ ﺍِﺙْﻡٌ ﻭَﻝَﺍ ﺕَﺝَﺱَّﺱُوﺎ ﻭَﻝَﺍ ﻱَﻍْﺕَﺏْ ﺏَﻉْﺽُﻙُﻡْ ﺏَﻉْﺿﺎ
ُۜﺍَﻱُﺡِﺏُّ ﺍَﺡَﺩُﻙُﻡْ ﺍَﻥْ ﻱَﺃْﻙُﻝَ ﻝَﺡْﻡَ ﺍَﺥ۪ﻳﻪِ ﻡَﻱْﺗﺎً ﻑَﻙَﺭِﻩْﺕُﻡُوﻪ
ٌﻭَاﺖَّﻕُوﺎ اﻠﻞّٰﻩَۜ ﺍِﻥَّ اﻠﻞّٰﻩَ ﺕَـﻮَّاﺐٌ ﺭَﺡ۪ﻳﻢ

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri
araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça
kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur." [27]

6. Her türlü iftirada bulunmak:

ﺍِﻥَّ اﻞَّﺫ۪ﻳﻦَ ﻱَﺭْﻡُوﻦَ اﻞْﻡُﺡْﺹَﻥَاﺖِ اﻞْﻍَاﻒِﻝَاﺖِ اﻞْﻡُﺅْﻡِﻥَاﺖِ ﻝُﻉِﻥُوﺎ
ٌۙﻑِﻱ اﻠﺪُّﻥْﻱَﺍ ﻭَاﻞْﺍٰﺥِﺭَﺓِۖ ﻭَﻝَﻩُﻡْ ﻉَﺫَاﺐٌ ﻉَﻅ۪ﻳﻢ

"İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir, onlara
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büyük bir ceza vardır." [28]

7. Gerekmediği yerde yüksek sesle bağırarak konuşmak, özellikle de anne, baba
öğretmen v.b. büyüklerin yanında onların seslerini bastıracak şekilde konuşmak hoş
karşılanmamıştır:

Bu konuya işaret eden ayet:

ِﻭَاﻖْﺹِﺩْ ﻑ۪ﻱ ﻡَﺵْﻱِﻙَ ﻭَاﻎْﺽُﺽْ ﻡِﻥْ ﺹَﻭْﺕِﻙَۜ ﺍِﻥَّ ﺍَﻥْﻙَﺭَ اﻞْﺍَﺹْﻭَاﺖ
ِ۟ﻝَﺹَﻭْﺕُ اﻞْﺡَﻡ۪ﻳﺮ

"Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır." [29]

Sonuç

Buluğ çağından son nefesine kadar istemli olarak bilinçli bir şekilde yaptığı bütün amellerinden
Allah Teâlâ tarafından sorguya çekileceğine, yaptığı en ufak bir iyilikten ödül alacağına, en ufak
kötülükten de cezaya çaptırılacağına inanan insanlar olarak biz Müslümanların en dikkat
etmeleri gereken alanlardan biri de "dil"imizin diğer bir ifade ile "lisan"ımızın kullanımıdır. Allah
Teâlâ'nın bize verdiği diğer imkanlarda olduğu dilimizin imkanlarını da bütün potansiyeli ile salih
amele yani Allah'ın rızasını kazandıracak eyleme dönüştürmek bu alanda başlıca hedefimiz
olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için Allah Teâlâ'nın bu konudaki emirlerini, nehiylerini,
tavsiyelerini ve övgülerini dikkate alarak bütün bunları Hz. Peygamberi model alarak
gerçekleştirmeliyiz. Bu konuda yapmamız gerekenleri, doğru sözlü olmak; yumuşak bir üslup
kullanmak, insanlarla konuşmalarımız esnasında sözün en güzelini seçmek; doğruya, güzele,
faydalı olana davet edildiğimizde güzel bir şekilde itaat etmek şeklinde özetleyebiliriz.
Sakınmamız gerekenleri ise yalan söz, yalancı şahitlik, Kur'an ve güzel sözler karşısında
kayıtsız kalmak, başkalarıyla alay etmek, insanları küçük düşürücü lakaplar kullanmak,iftira
etmek, su-i zanda bulunmak, gıybet etmek, gereksiz olarak yüksek sesle konuşmak olarak
özetleyebiliriz.

Allah Teâla hepimize lisanımız dahil olmak üzere bütün alanlardaki imkanlarımızı O'nu razı
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edecek şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin! Allah'a emanet olun! Allah'ın selamı ve bereketi
üzerinize olsun….
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