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Muhterem Müslümanlar!
Rasul-i Ekrem (s.a.s.) ‘Müslüman
Müslümanın kardeşidir, ona haksızlık
yapmaz’ buyurmaktadır. Bilinmelidir ki,
kardeşimize haksızlık yapmanın bir çeşidi
de onun gıybetini etmektir. Bir insanın
arkasından, onun hoşnut olmayacağı bir
şekilde konuşmak, ona karşı yapılacak en
büyük haksızlıklardan biridir. Zira
hutbemin başında okuduğum ayet-i
kerimede Allah (c.c.) bu durumu şu şekilde
ifade eder: ‘Birbirinizin gıybetini
yapmayın.
Herhangi
biriniz
ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?
İşte bundan tiksindiniz (değil mi?)!
Allah'a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul
edendir, çok merhamet sahibidir.’ 1
Kıymetli Müslümanlar!
Toplumu ayakta tutan unsurlardan
biri de birbirimize karşı gösterdiğimiz saygı
ve sevgidir. Bu temel unsur, bizi birbirimize
bağlar, karşılıklı güveni temin eder ve
toplumu ayakta tutar. Fakat araya gıybet ve
dedikodu gibi ahlaken uygun olmayan bir
fiil girdiğinde, toplumu tesis eden temel bir
unsur da zarar görmüş olur. Bu durum hem

kendimizi, hem çevremizi hem de kötü
örnek olarak gelecek nesilleri olumsuz
etkiler. Ayrıca unutulmamalıdır ki, ağızdan
çıkan her söz kayda geçmektedir, bunu da
Allah (c.c.) şöyle ifade eder: ‘İnsan hiçbir
söz söylemez ki onun yanında
(yaptıklarını) gözetleyen (ve kayda
geçen) hazır bir melek bulunmasın.’ 2
Aziz Müminler!
Bazen çok konuşmayı marifet biliriz
ancak gerçek şu ki, konuşmanın fazlası
insanı yalan, dedikodu ve iftira gibi büyük
günahlara sevk eder. Hz. Peygamber (s.a.s.)
hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte,
konuşmaya teşvik etmekten ziyade, ölçülü
konuşmaya hatta susmaya işaret ederek
‘dilini tutan kurtulmuştur’3 buyurmuştur.
Nitekim atalarımız da bu durumu ‘çok
konuşan çok hata eder’ sözüyle ifade
etmişlerdir.
Değerli Müminler!
‘Konuştuklarımızdan
da
mı
hesaba çekileceğiz ey Allah’ın Rasulü’
diye soran Muaz’a, Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in verdiği şu cevap ile hutbemizi
bitirelim: “Allah hayrını versin ey Muâz!
İnsanları
yüzüstü
cehenneme
sürükleyen, dillerinin söylediğinden
başka nedir ki? Kim Allâh’a ve âhiret
gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin
veya sussun, zararlı söz söylemesin!
Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı
çıkınız; zararlı söz söylemeyerek rahat ve
huzura kavuşunuz.”4
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