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SÖZ AHLAKI

ِٱلر ِح ِيم
ِِ ٱلر ۡح َم ٰـ
َِِّ ِب ۡس ِِم
َّ ن
َّ ٱَلل
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َ ِّللا َوقُولُوا قَ ْول
َِٰ َيَٓا ا َ ُّي َها الَّ ٖذينَِ ٰا َمنُوا اتَّقُوا
ِص ِلحِْ لَ ُك ِْم ا َ ْع َمالَ ُك ِْم َو َي ْغ ِف ْرِ لَ ُك ِْم ذُنُو َب ُك ْم
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Muhterem Müminler!
Sözde aranan bir özellik de ahlak, zarafet ve
nezakettir. Sözün bir ahlakıِ ve âdâbıِ vardır.ِ Hz.
Peygamber; insanlarıِ etkilemekِ içinِ yapmacıkِ
sözler söyleyenleri,ِ ağzınıِ eğipِ bükerekِ gösterişِ
amacıylaِ sözِ sarfِ edenleriِ Allah’ınِ sevmediğiniِ
haber verir.4 Mümin’in insanlara lânet okuyan ve
çirkin sözlerleِ hakaretِ edenِ biriِ olamayacağınıِ
vurgular.5 Sadakaِ diyeِ tanımladığıِ güzelِ sözün,ِ
kişiyiِ cehennemِ ateşineِ karşıِ koruyanِ birِ kalkanِ
olduğunuِbildirir.6

:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
ِيم قَ ْلبُ ِهُ َو َل
َِ عبْدِ َحتَّىِ َي ْستَ ِق
ُِ ل َي ْستَ ِقي ُمِ إِي َم
َِ
َ ان
ُسانُ ِه
َِ َي ْستَ ِقي ُِم قَ ْلبُ ِهُ َحتَّى َي ْستَ ِق
َ يم ِل

Muhterem Müminler!
Okuduğum Ayet-iِ Kerime’deِ Yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a
itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki,
Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı
bağışlasın. Kim Allah’a ve resûlüne itaat ederse
gerçekten büyük bir kazanç elde eder.”1
Peygamberimiz (s.a.s) de: “Kulun kalbi
doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Sözü doğru
olmadıkça
da
kalbi
doğru
olmaz.”2
buyurmaktadır.

Kardeşlerim!

Allahِkatındaِsözünِkıymeti,ِhakkıِveِhakikatiِ
neِ kadarِ yansıttığıِ ileِ ölçülür.ِ Çünküِ söz,ِ özünِ
aynasıdırِveِsadeceِinsanınِ davranışınıِ değil,ِaynıِ
zamandaِ kişiliğini,ِ hattaِ âkıbetiniِ belirlemektedir.ِ
Söylenen hiçbir söz boşa gitmemekte, kayıt altına
alınmakta ve hesap günü karşımıza çıkmaktadır. Bu
gerçeğiِ Rabbimizِ şöyleِ ifadeِ etmektedir: “İnsan
hiçbir söz söylemez ki, onun yanında (yaptıklarını)
gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek
bulunmasın.”3

Kardeşlerim!
Bizeِdüşenِönceِherkeseِkarşıِdürüstِolmak,ِiş,ِ
okulِ veِ aileِ hayatımızdaِ yalandanِ kaçınmaktır.ِ
Unutmayalımِ kiِ yalan dedikoduya, dedikodu da
insanlarınِ birbirineِ karşıِ nefretِ beslemesineِ veِ
nihayetindeِ düşmanlığaِ yolِ açmaktadır.ِ Mevlid-i
Nebiِ vesilesiyleِ Hz.ِ Peygamber’inِ azizِ hatırasınıِ
andığımızِ veِ vefayıِ konuştuğumuzِ buِ haftaِ
içerisindeِdilimize,ِsözümüzeِsahipِçıkmayaِbirِkezِ
daha niyet etmektir.

Hutbemizi Peygamberimiz’in şu uyarısıyla
bitirmek istiyorum: “Kim Allah’a ve ahiret
gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da
sussun!7
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