olduğu kötülüklerden sana sığınırım”3
şeklindeki duası bu hususu dile getirir.
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DOĞRU VE GÜZEL SÖZLÜ OLMAK
Muhterem Mü’minler!
Söz, insanın kişiliğini yansıtan bir aynadır.
Kalbimizin
hissettikleri,
zihnimizin
düşündükleri, arzu ve isteklerimiz konuşmayla
ortaya çıkar. İnsan, konuşmasına göre itibar
kazanır veya yadırganır. İşte bu yüzdendir ki
yüce dinimiz doğru ve güzel sözlü olmayı
teşvik etmiş, sözün kötü olanından ise bizi
sakındırmıştır.
Bir sahâbî Peygamberimiz (s.a.s)’e “Ya
Rasulallah bana sımsıkı sarılacağım bir iş
tavsiye et” dediğinde, Efendimiz, “Rabbim
Allah’tır de ve dosdoğru ol” buyurmuştu.
Aynı sahâbî; “Hakkımda en çok korktuğunuz
şey nedir?” diye sorduğunda Efendimiz eliyle
dilini göstererek; “İşte bu!” demişti.1
Kıymetli Kardeşlerim!
Doğru ve güzel sözlü olmak; yalana asla
başvurmadan, samimi ve dürüstçe konuşmaktır.
Doğru ve güzel sözlü olmak; “Allah’a ve
ahiret gününe inanan kişi ya hayırlı şeyler
konuşsun ya da sussun”2 hadisi gereği
dilimize sahip olmaktır. Çünkü çoğu kimsenin
hiç sakıncası yok zannettiği nice sözler vardır
ki, karşı tarafı incitir. Peygamber Efendimiz’in
sıklıkla dile getirdiği “Allah’ım! Dilimin sebep

Kıymetli Mü’minler!
Görüşlerimiz ve fikirlerimiz farklı olabilir.
Ancak bunları ahlâk çerçevesinde karşılamamız
gerekir. Düşüncelerimizi dile getirirken, karşı
tarafı kırmadan ve incitmeden bunu yapmamız
gerekir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de,
konuşmalarını sevgi, şefkat ve merhamet dolu
bir gönül, güler yüzlü bir çehre ile yapmıştır.
Sürekli kendisi konuşmamış, muhataplarının da
konuşmasına fırsat vermiştir. Onun bu tavrı nice
katı kalpleri yumuşatmış, nice gönüllerde sevgi
tomurcuğu açmıştır.
Konuşma âdâbına riayet edenlerin güzel
neticeler elde edecekleri Yüce Kitabımızda
şöyle haber verilmiştir: “Görmedin mi Allah
güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir
söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir
ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her
zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye
Allah, insanlara misaller getirir.”4 Bir sonraki
ayette ise dilini kontrol altında tutmayanların
karşılaşacakları
olumsuz
akıbete
işaret
edilmiştir: “Kötü bir sözün durumu da yerden
koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan
kötü bir ağacın durumu gibidir.”5
Aziz Kardeşlerim!
Efendimiz Müslümanı; elinden ve dilinden
insanlara zarar gelmeyen kişi olarak tarif
etmiştir.6 Öyleyse, O’nun bu tanımına layık
olma gayreti ile hareket edelim ve Cenab-ı
Hakk’ın şu hitabına kulak verelim:
“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve
doğru söz söyleyin.
(Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi
düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah
ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa
ermiş olur.”7
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