
DİLİN AFETLERİ* 

Yüce dinimiz fertler aras�ndaki ili kilerin sa l�kl� bir ekilde
sürmesini hedeflemi tir. ster hukukî ister ahlâkî alanda olsun, 
getirdi i bütün yasaklar fert ve toplumun huzur ve mutlulu unu 
sa lamaya yöneliktir. Huzur ve güven ortam�n� bekleyen tehli-
kelerin ba �nda dilin muhafaza edilememesi gelmektedir. Bu 
sebeple âyet ve hadislerde dili korumak için birtak�m emir ve 
yasaklar�n yan�nda uyulmas� gereken genel prensipler de beyan 
edilmi tir.

Kötü sözden kaç�nmak, ki iyi cehennem ate inden korudu u
gibi ki inin yapt� � ibadetlerin kabul olmas�na da vesile olur. 
Sevgili Peygamberimiz bu hususu öyle beyan etmi lerdir:

“Kötü söz söylemeden ve büyük günah i lemeden hacceden 
kimse, annesinden do du u gündeki gibi günahs�z olarak (evi-
ne) döner.”1 Bu hadis-i erifte hacca giden ki inin günahlar�n-
dan kurtulmas�n�n yolunun kötü sözden ve günah i lemekten 
sak�nmak gibi iki hususa ba lanmas� dilimizi koruman�n ne 
kadar önemli oldu unu göstermektedir. Bu husus, ayn� inanç-
tan; ancak farkl� kültür ve �rktan çok say�da insan�n ayn� mekân�
payla t� � bir s�rada daha çok önem arz etmektedir. O halde hac 
ibadetini yerine getirmeye çal� �rken Sevgili Peygamberimizin 
hem müjde hem de uyar� içeren bu sözlerini akl�m�zda tutmal�,

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Sabri AKPOLAT taraf�ndan haz�rlam� t�r.
1  Buhârî, “Hac”, 4; Müslim, “Hac”, 438.  
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a z�m�zdan ç�kacak sözlerin k�r�c�, incitici ve hakaret içeren söz-
ler olmamas�na dikkat etmeliyiz. Ayr�ca bilmeliyiz ki, a �zdan
ç�kan güzel veya çirkin, hay�r veya er ne olursa olsun her söz 
kaydedilmektedir: 

“ nsan bir söz söylemesin ki, yan�nda onu gözetleyen yaz-
maya haz�r bir melek bulunmas�n.”2 Böylesine yak�ndan bir 
takip, tespit ve denetime tabi oldu umuzu bilmek dilimize sahip 
olmam�z� gerektirmektedir. Sevgili Peygamberimiz dili koruma-
n�n ya hay�r konu mak ya da sükût etmek gibi iki yolu oldu u-
nu bildirmi lerdir: 

“Allah’a ve âhiret gününe inanan ya hay�r söylesin ya da 
sussun.”3

Dilini tuttu u, sözünü yuttu u için zarar gören insan çok az-
d�r. Fakat diline hâkim olmamak yüzünden kayba u rayanlar�n
say�s�n� tespit etmeye imkân yoktur. 

 :
 : . :

 :
Süfyân b. Abdullah (r.a.) öyle dedi: 

- Ey Allah’�n Resûlü! Bana kesinlikle yapmam gereken bir i
söyle dedim. Efendimiz, “Rabbim Allah’t�r de, sonra dosdo ru
ol!” buyurdu. Ben: 

                                                          
2  Kâf, 50/18.  
3  Buhârî, “Edeb”, 31, 85, “Rikak”, 23; Müslim, “Îmân”, 74.  
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- Ey Allah’�n Resûlü! Hakk�mda (zarar�n� görece imden) en 
çok endi e etti in ey nedir, dedim. Efendimiz, o güzel dilini 
eliyle tuttu ve “ te budur!” buyurdu.4

Dile hâkim olmak, onu me ru s�n�rlar içinde kullanmak, 
dünya mutlulu umuz için oldu u kadar âhiret mutlulu umuz
için de vazgeçilmez artlardand�r. Sevgili Peygamberimiz öyle 
buyuruyor: 

.
“Kul, Allah’�n ho nut oldu u bir sözü önemsemeksizin söy-

leyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah’�n
gazab�n� gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de 
Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar.”5

Bütün organlar a �zdan ç�kacak sözlerin yönlendirici etkisin-
de ve sorumlulu u alt�ndad�r. Bu durum hadis-i erifte öyle 
buyurulmu tur: 

 :
 :

“ nsan sabahlay�nca bütün organlar� dilin önünde sayg�yla 
e ilir ve öyle derler: Bizim haklar�m�z� korumakta Allah’tan 
kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz, sana 
ba l�y�z. E er sen do ru olursan, biz de do ru oluruz. E er sen 
e rilir, yoldan ç�karsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz.”6

                                                          
4  Tirmîzî, “Zühd”, 61.  
5  Buhârî, “Rikak”, 23.  
6  Tirmîzî, “Zühd”, 61. 



 Dilin Afetleri | 203

Genellikle insan konu may� sever. Ancak sözlerin ve konu -
malar�n hiç üphesiz gerekli-gereksiz, güzel-çirkin, hay�r- er,
yap�c�-k�r�c� olanlar� vard�r. As�l görevi Allah’a kulluk olan, ha-
yat� s�n�rl�, sonlu ve yapt�klar�ndan sorumlu olan bizlerin son 
derece dikkatli olmam�z gerekmektedir. Çok konu man�n zara-
r�n� Sevgili Peygamberimiz öyle beyan buyurmu tur:

“Allah’� anmaks�z�n çok konu may�n. Allah’�n zikri d� �nda 
çok söz söylemek, kalbi kat�la t�r�r. Kat� kalpli olanlar�n ise, 
Allah’tan en uzak kimseler oldu u kesindir.”7

Gıybet 
Bir kimsenin arkas�ndan, duydu unda ho lanmayaca � -dinî 

veya dünya i lerine, bedenine, ahlâk�na, soyuna ait- bir eksiklik 
veya kusurunu söylemek g�ybettir ve haramd�r. E er söylenen 
ey o kimsede yoksa iftira edilmi  olur ki, bu daha büyük bir 

günaht�r ve haramd�r.

 : : . :
 . : :

.
Peygamberimiz (s.a.s.) ashab�na; “G�ybet nedir bilir 

misiniz?” diye sormu , sahabe; “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” 
cevab�n� vermi ler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.) 
g�ybeti, “Karde ini onun ho lanmad� � bir nitelik ile anmand�r”
diye tarif etmi tir. Kendisine, “Karde imde dedi im nitelik varsa 
ne buyurursunuz?” denilmesi üzerine, “E er dedi in s�fat 

                                                          
7  Tirmîzî, “Zühd”, 62.  
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karde inde varsa i te o zaman g�ybet olur. Yoksa, ona bühtan 
ve iftira etmi  olursun” buyurmu tur.8

 :
 : :

 :
 :.

Peygamberimizin e i Hz. Âi e (r.a) anlat�yor:

Bir gün Hz. Peygambere, “Ey Allah’�n Elçisi! (K�sa boylu 
olu unu kastederek) öyle öyle olan Safiye sana yeter” dedim. 
Bunun üzerine bana, “Ey Âi e! Öyle bir söz söyledin ki, e er o 
söz denizin suyu ile kar� sa herhalde onu ifsat eder, tad�n� ve 
kokusunu bozard�” buyurdu. Bir gün Hz. Peygambere bir 
insan�, davran� lar�n� taklit ederek anlatt�m. Bunun üzerine 
Allah’�n Elçisi, “Mukabilinde bana dünyay� verseler bile, bir 
insan� ho lanmayaca � bir ey ile taklit ve tavsif etmeyi katiyen 
sevmem” buyurdu.9

Kur’ân-� Kerîm’de g�ybet yasa � öyle beyan edilmi tir:

“Ey iman edenler! Zann�n birço undan sak�n�n. Çünkü 
zann�n bir k�sm� günaht�r. Birbirinizin kusurlar�n� ve 
mahremiyetlerini ara t�rmay�n. Birbirinizin g�ybetini yapmay�n.
Herhangi biriniz ölü karde inin etini yemekten ho lan�r m�? te
bundan tiksindiniz! Allah’a kar � gelmekten sak�n�n. üphesiz 

                                                          
8  Müslim, “Birr”, 70, III, 2001; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 40, V, 191-192.  
9  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 40, V, 192-193.  
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Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.”10 Bu 
âyet-i kerime arkadan çeki tirmeyi yasaklamakla kalm�yor,
g�ybetin çirkinli ini, i rençli ini gözler önüne sererek onu, 
“ölmü  karde in etini yemeye” benzetiyor.  

G�ybeti dinlemek de haramd�r. Bir zarar do urma ihtimali 
yoksa sözle veya fiili olarak g�ybete engel olmak, bu mümkün 
olmazsa g�ybet edilen yeri terk etmek, bu da mümkün de ilse
g�ybete kar � bir ho nutsuzluk duygusu içinde bulunmak gerekir.  

G�ybeti yap�lan kimse, hakk�nda yap�lan g�ybeti duydu un-
da “ben de onun g�ybetini yapay�m” diyemez. Bu takdirde 
kendisi de g�ybet eden ki inin konumuna dü mü  olur. Haks�z-
l�k yapan� ilgili mercilere ikâyet etmek, fetvâ sormak, insanlar�
kötülüklerden korumak, kötülü e engel olmak için destek ara-
mak, lâkab�yla öhret bulmu  birini lâkapla tan�tmak, zulüm ve 
ahlâks�zl� � hayat tarz� haline getirenleri k�namak amac�yla aley-
hinde konu mak g�ybet say�lmaz. ah�slar�n de il de topluluk ve 
gruplar�n kusurlar�n� söylemek de g�ybet say�lmam� t�r. G�ybet
edenin günahtan kurtulmas� için pi manl�k duymas�, tövbe et-
mesi ve g�ybetini yapt� � kimse ile helâlle mesi gerekir.

Kovuculuk/Söz Taşımak 
K�r�c�, üzücü, darg�nl� a sebebiyet veren sözleri birinden 

di erine ta �mak anlam�na gelen nemime/kovuculuk haramd�r.

“Diliyle i neleyen, kovuculuk eden, iyili i daima önleyen, 
a �r� giden, suç i leyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün 
bunlar d� �nda bir de soysuzlukla damgalanm�  kimseye, mal ve 
o ullar� vard�r diye ald�r�  etmeyin!”11 âyeti, kovuculu u da 
kötü huylar aras�nda sayarak menetmi tir. 

                                                          
10  Hucurât, 49/12. 
11  Kalem, 68/10-14. 
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“Kovucu cennete giremez”12 hadisi de bunun büyük bir 
günah oldu unu göstermektedir.

Kovuculuk iki ki inin aras�n� bozma amac�na dayal� olmas�
sebebiyle g�ybetten ayr�l�r. Çünkü g�ybet, orada olmayan bir 
kimseyi ho lanmayaca � bir ey ile anmakt�r. G�ybette 
bozgunculuk maksad� bulunmas� art de ildir. Söz ta �mak ise, 
insanlar�n birbirleri hakk�nda söyledikleri sözlerin, onlar�n
yan�nda veya g�yab�nda aralar�n� bozmak için di erine 
nakledilmesi amac�yla yap�l�r. Peygamberimiz (s.a.s.) 
ashab�ndan herhangi biri hakk�nda ho una gitmeyecek bir söz, 
bir davran� , kötü bir huy anlat�lmamas�n�, onlar hakk�ndaki iyi 
zann� yok edecek bir durumun olmamas�n� istemi  ve onlara 
öyle buyurmu tur:

“Kimse bana ashab�mdan birinden (can�m� s�kacak) bir söz 
getirmesin. Çünkü ben, kar �n�za zihnimde hiç bir ey olmadan 
ç�kmay� seviyorum.”13

Sevgili Peygamberimiz, kabirde azap gören iki ki inin azap 
görme sebeplerini öyle aç�klad�lar:

 :

                                                          
12  Buhârî, “Edeb”, 50, VIII, 86; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 38, V, 190; Tirmîzî, “Birr”, 79, IV, 375.  
13  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 33, V, 183.  
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“Bu ikisi, kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolay�
azap görüyor. Evet, asl�nda (günahlar�) büyüktür. Biri kovuculuk 
yapard�. Di eri ise, idrar�ndan sak�nmaz, iyice temizlenmezdi.”14

Yalan Söylemek 
Dinimiz toplum bar� �na zarar veren her türlü kötülü ü ya-

saklamakla birlikte, gerek âyetlerde gerekse hadislerde yalan 
konusunda oldukça a �r ifadeler vard�r. Bunun sebebi de yala-
n�n “bütün kötülüklerin anas�” olmas�d�r. Bu sebeple Peygam-
berimiz öyle buyurmu tur:

“ üphesiz ki sözde ve i te do ruluk hayra ve üstün iyili e
yöneltir. yilik de cennete iletir. Ki i do ru söyleye söyleye Allah 
kat�nda s�ddîk (do rucu) diye kaydedilir. Yalanc�l�k yoldan ç�k-
maya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Ki i ya-
lanc�l� � meslek edinince Allah kat�nda çok yalanc� (kezzâb) diye 
yaz�l�r.”15

Kur’an ve hadislere göre yalan bir münaf�kl�k alametidir. 
Rabbimiz öyle buyurur: 

 “(Ey Muhammed!) Münaf�klar sana geldiklerinde, ‘Senin, 
elbette Allah’�n peygamberi oldu una ahitlik ederiz’ derler. 
Allah senin, elbette kendisinin peygamberi oldu unu biliyor. 
                                                          
14  Buhârî, “Vudû’”, 55, 56, “Cenâiz”, 82, “Edeb”, 49.  
15  Buhâri, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 103-105.  
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(Fakat) Allah o münaf�klar�n hiç üphesiz yalanc�lar olduklar�na
elbette ahitlik eder.”16

Sevgili Peygamberimiz bu hususu öyle beyan etmektedir: 

 :
.

“Dört huy vard�r ki bunlar kimde bulunursa o ki i tam mü-
naf�k olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk 
edinceye kadar o ki ide münaf�kl�ktan bir s�fat bulunmu  olur: 
Kendisine bir ey emanet edildi i zaman ona ihanet eder. Ko-
nu tu unda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Dü -
manl�kta haddi a ar, haks�zl�k yapar.”17

Malayani/Boş Söz Söylemek 
Malayani, insan�n ne kendisine ne de ba kalar�na, dünyada 

ve âhirette yarar sa lamayacak olan gereksiz, bo  söz ve davra-
n� lar�na denir. Bir hadiste, 

“Ki inin yarars�z eyleri terk etmesi, müslümanl� �n�n güzel olu-
undand�r.”18 buyurulmu tur. Ki inin yarars�z eylerle u ra mas�,

zaman�n� ve gücünü abes eylerle tüketmesi bir israft�r. Bir hadiste,  

                                                          
16  Münaf�kûn, 63/1.  
17  Buhârî, “Îmân”, 24, “Mezâlim”, 17, “Cizye”, 17; Müslim, “Îmân”, 106.  
18  Tirmîzî, “Zühd”, 11. 
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“Ki i dört eyden hesaba çekilmedikçe Allah’�n huzurundan 
ayr�lmaz. Ömrünü nerede tüketti inden, mal�n� nereden kaza-
n�p nereye harcad� �ndan, gençli ini ne ile geçirdi inden, be-
denini ne ile eskitti inden.”19 buyurulmak suretiyle bu konuya 
dikkatimiz çekilmektedir.  

                                                          
19  Tirmîzî, “K�yame”, 1.  


