
GÜZEL SÖZ  

Kelimeler bazen zehir kadar ac�d�r, bazen sirke gibi yürek 
burar. Bazen kelimeler topra � ok ayan bir bahar ya muru gibi 
ruhlar� ok ar, bazen hattatlar�n kâ �tlar� parlatt�klar� mühre gibi 
kalbi cilalar… Atalar bo una dememi lerdir “dilin cirmi küçük, 
cürümü büyük” diye… Yüce Allah,  

“Güzel bir söz ve ba � lama, ard�nda gönül k�rman�n bulun-
du u bir sadakadan daha hay�rl�d�r.”1 diye buyururken biz kul-
lar�na sözün gücünü anlatm� t�r. Ayn� ekilde u muhte em
âyetleri hat�rlayal�m:

                                                          
  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ taraf�ndan haz�rlan-

m� t�r.
1  Bakara, 2/263. 
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“Görmedin mi Allah güzel bir sözü nas�l misâl getirdi? 
(Güzel bir söz), kökü sa lam, dallar� gö e yükselen bir a aç
gibidir. Bu a aç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. 
Ö üt als�nlar diye Allah insanlara misâller getirir. Kötü bir sözün 
durumu da; yerden kopar�lm� , ayakta durma imkân� olmayan 
kötü bir a ac�n durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem 
dünya hayat�nda hem de âhirette sabit bir sözle sa lamla t�r�r,
zalimleri ise sapt�r�r. Ve Allah diledi ini yapar.”2

Müslüman�n sözü, kalbindeki iman�n�n hikmete dönü üp 
dökülmesidir. Bazen o söz, iki darg�n� bar� t�rmak için söyledi i
�slah ve bar�  ifadesi olur, bazen namaz�nda okudu u Kur’an 
tilâveti, bazen gönlünün derinliklerinden kopup gelen bir dua, 
bazen bir iyili e te vik etmek için insanlara söylenmi  bir söz, 
bazen bir yanl� � düzeltmek için söylenmi  bir nasihattir. Fakat 
her defas�nda mahza hakikattir onun sözü… Müslüman lâf ol-
sun diye konu maz. Anlam yüklüdür sözü. Hele kötü bir i  için, 
dü manl�k, haset, kalp k�rma gibi bir nedenle konu mu  olmas�
hiç dü ünülemez bile. Allah Resûlü müslüman� ne kadar özlü 
bir ekilde tan�mlar:

“Müslüman dilinden, elinden müslümanlar�n selâmette kal-
d� � kimsedir.”3 diye.

nsan diliyle kendi varl� �n� ortaya koyar, “lisan olmasayd�,
insan olmazd�” diye bo una söylenmemi tir ve ünlü bir Bat�l�
dü ünür “kalplerde ne varsa dudaklardan ak�p gider” derken, 
kalp ve söz uyumuna bo una dikkat çekmemi tir. Dolay�s�yla
a z�m�z� düzeltebilmemiz için öncelikle gönlümüzü �slah etme-
miz gerekir. Gönüllerimiz, kalplerimiz, yüreklerimiz, iç dünyala-
r�m�z iyi ve güzelse söz ve davran� lar�m�z da o kadar iyidir, o 
                                                          
2 brahim, 14/24-27. 
3  Buhârî, “Îmân”, 4. 
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kadar güzeldir. Bu anlamda Numan b. Be ir’den rivayet edilen 
bir hadiste Allah Resûlü öyle buyurmaktad�r:

 .
“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parças� vard�r ki, o düzgün 

olursa bütün vücut düzgün olur; o bozulursa bütün vücut 
bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”4

Allah Resûlü di er bir sözünde ise öyle buyurmaktad�r:

“As�l zenginlik maddî zenginlik de il, gönül zenginli idir.”5

Gönül erleri kalp k�rmak istemez. Kalp k�rd�klar�nda onu 
hemen telâfi ederler. Burada Asr-� saadetten bir yaprak, zihinle-
rimizde belirivermektedir. Bir gün Hz. Âi e validemiz yine mü-
minlerin annelerinden olan Hz. Safiye’yi k�skanmaktan kendini 
alamaz. Hz. Safiye’nin Peygamber Efendimize yap�p getirdi i
yeme in dökülmesine sebep olur. Safiye validemizin elinden 
dü en kap k�r�lm� t�r. Belli ki, k�r�lan sadece kap de ildir. Safiye 
validemizin kalbi de k�r�lm� t�r. Âi e validemizi bir pi manl�k
kaplar. Ne yapm� t�r? Do ruca Peygamber Efendimizin yan�na 
giderek olay� anlat�r. K�r�k kab�n kefaretinin ne oldu unu sorar. 
Allah Resûlü ona, k�r�k kab�n yerine yeni bir kap, dökülen ye-
me in yerine yemek getirmesini ö ütler.6 Hz. Âi e’nin bu tavsi-
yeye uyarak yemek yap� �n�, yeni bir kaba koydu u yemekle 
Hz. Safiye’nin kap�s�na var� �n� bugün bile çok canl� tahayyül 
edebiliyoruz.

                                                          
4  Buhârî, “ man”, 39. 
5  Buhârî, “Rikâk”, 15. 
6  Nesâî, “I ratü'n-Nisâ'”, 4. 
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Hicrî ikinci asr�n zahitlerinden Ebû Utbe Abbâd el-Huvâs’�n
söyledi i u sözlerden ne kadar da hikmet ve muhabbet akmak-
tad�r:

“Allah’tan korkun, Allah’tan korkun! Yan�n�zda bulunmayan 
kimselerin, çi nenmesi helâl olmayan haklar�n� savunun; dille-
rinizi, iyilikten ba ka konu mak d� �nda, onlardan çekin, insan-
lar hakk�nda Allah’a kar � samimi ve iyilikbilir olun. Çünkü sizler 
Kur’an ve Sünnetin sahipleri ve tatbikçileri oldunuz. üphe yok 
ki Kur’an, kendisiyle konu ulmad�kça kendili inden konu maz. 
Sünnet, kendisiyle amel edilmedikçe kendili inden i  yapmaz. 
Âlimler susarsa bilgisiz insanlar nas�l ö renebilirler?”7

nsanlar� �slah etmenin ba � sevgimizi ikrar etmekten geçer. 
Sevdi imiz insanlara sevgimizi bir s�r gibi neden saklayal�m?
E imize, çocu umuza, anne ve babam�za ve dostlar�m�za onlar�
ne kadar çok sevdi imizi söylemekten çekinmeyelim. Allah 
Resûlü, Hz. Âi e’yi çok severdi. Amr b. Âs bir gün Allah 
Resûlüne “Sana insanlar�n en sevimlisi kimdir?” diye sormu ,
Efendimiz e ine olan muhabbetini söylemekten çekinmemi  ve 
“Âi e” demi tir.8 Efendimiz, e ini her vesile ile onurland�rmak-
tan da geri kalmam� t�r. Bir defas�nda “Cebrail sana selâm söy-
lüyor” buyurmu tur.9

Sevdiklerimize güzel söz söylemek bir tarafa Cenâb-� Hak se-
vimsiz ve kötü insanlara bile iyi ve yumu ak söz söylenmesini 
istemektedir. u âyet bu gerçe i gözler önüne sermektedir:  

                                                          
7  Darimi, Mukaddime, 57. 
8  Müslim, “Fadâilu's-Sahabe”, 8. 
9  Buhârî, “Edeb”, 111. 
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“Firavun’a gidin. Çünkü o azm� t�r. Ona yumu ak söz söyle-
yin. Belki ö üt al�r yahut korkar.”10

Hidayete ermesine vesile olmas� için Firavun’a bile yumu ak
söz söylenmesi ilahî bir emir olarak kar �m�zda dururken, aile-
mize, e imize, çocu umuza nas�l kaba davranabiliriz?  

nançl� bir insan konu mas�yla örnektir tüm insanl� a…
Çünkü onun sözlerinde, ruhunu manevî bir z�rh gibi sarmalay�p
ku atan bir z�rh vard�r. Onun sözleri vahiyden ilham�n� al�r. Ve 
inanan insan�n sözleri böylece hikmet olur, nasihat ve ö üt olur. 
O sözler samimidir. Yalan olmaz, hainlik, kabal�k, nezaketsizlik 
asla kar� maz bu sözlere... Müslüman ki i toplumda her zaman 
bir denge unsurudur. nsanlar� uzla t�ran, bar� t�ran ki idir o. 
Rabbimizin u ferman� biz inananlar�n her zaman kulaklar�nda 
yank�lan�r, gönül ve zihin dünyalar�m�z� ayd�nlat�r:

“E er inananlardan iki grup birbirleriyle sava �rlarsa aralar�-
n� düzeltin. E er biri ötekine kar � haddi a arsa, Allah’�n buyru-
una dönünceye kadar haddi a an tarafa kar � sava �n. E er

(Allah’�n emrine) dönerse, art�k aralar�n� adaletle düzeltin ve 
(onlara) adaletli davran�n. Çünkü Allah, adaletli davrananlar�
sever. Müminler ancak karde tirler. Öyleyse karde lerinizin 
aras�n� düzeltin. Allah’a kar � gelmekten sak�n�n ki size merha-
met edilsin.”11

                                                          
10  Tâhâ, 20/43-44. 
11  Hucurât, 49/9-10. 
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Sözlerimiz adalet dü üncesi ile itidal kazanmal�, vahyin rah-
meti ile efkat ve nezaket ufkuna kap�lmal�, ilim ve marifetle 
mezcedilmelidir. Biz anla mazl�k ve küslü e yol açan de il, küs-
leri bar� t�ran, anla mazl�klar� gideren olmal�y�z. Sevgi ve efkati 
toplumda ayakta dimdik tutan, gönüller aras�ndaki mesafeyi 
daraltan, biz olmal�y�z. Herkes bunu ba kas�ndan beklerse bar� �
kim tesis edebilir? Yüce Mevlâ �slah ve uzla may�, bar�  ve se-
lâmeti över. Bunun bir erdem oldu unun fark�na varmam�z
gerekir. Kavga ile kalp k�rmakla sadece gönüller birbirinden 
uzak dü er ve huzursuzluk olu ur. Hâlbuki ancak sulh ve bar�
ile kayna m�  bir toplum selâmet bulur. 

“Rabbin, halklar� salih ve �slah edici kimseler iken memleket-
leri zulmederek helâk etmez.”12 âyeti bu hakikati gözler önüne 
sermektedir.

Müslüman her zaman ara bulan, insanlar� bir sevgi ve mer-
hamet halesi içinde kayna t�ran ki idir. Günümüzde bo anma-
lar�n artt� � bir zamanda e leri uzla t�racak, anla mazl�klar� sulh 
ile çözecek kimselere ne kadar çok ihtiyaç vard�r. Bu, dinî bir 
görevdir. Bu görevi yapmaktan bizi al�koyan nedir? Oysaki 
Yüce Allah bu sorumlulu u bize yüklemi tir. u âyet bunu bize 
çok çarp�c� bir ekilde hat�rlatmaktad�r:

“E er kar� kocan�n aras�n�n aç�lmas�ndan endi e ederseniz, 
erke in ailesinden bir hakem, kad�n�n ailesinden bir hakem 
gönderin. ki taraf (aray�) düzeltmek isterlerse, Allah da onlar�

                                                          
12  Hûd, 11/117. 
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uzla t�r�r. üphesiz Allah, hakk�yla bilendir, hakk�yla haberdar-
d�r.”13

Aile büyükleri evliliklerde erdem ve adalet ölçülerine göre 
kayna t�r�c�, sorun çözen ki iler olmal�d�r. Aray� açacak, kendi 
evlâd�n� kay�racak davran� lar içine giren anne ve babalar bü-
yük sorumluluk alt�ndad�r. Zira ailede evlâd� sevmek kadar, 
uyulmas� gereken hususlar�n ba �nda adalet ilkesi bulunur. Bu 
noktada Peygamber Efendimizin davran� �n� kendimize model 
almam�z gerekir. Asr-� saadetten i te buna güzel bir örnek:  

Allah Resûlü, k�z� Fât�ma’n�n evine geldi. Ali’yi arad� gözle-
ri… Efendimiz, insan ruhundan anlard�. Yanl�  giden bir eyler
vard�. Fât�ma’ya, onun kalbini biraz yumu atmak ve Ali’nin ona 
olan ba l�l� �n� hissettirmek için “Ali nerede?” veya “E in nere-
de diye” sormad�. T�pk�, Tûr’dan dönen ve gördükleri kar �s�n-
da öfke ve hayal k�r�kl� � ya ayan Musa peygambere, karde i
Harun’un “Annemin o lu” diye sesleni i gibi, “Amcan�n o lu
nerede?” diye sordu, ona. Kim bilir Fât�ma’n�n zihninde o an 
ne im ekler çakt�, belki de “ufac�k bir ey için kavga etmeye 
de er miydi?” diye geçirdi akl�ndan… Fât�ma buruk, Fât�ma
hüzünlü… Öfkesi diniyordu onun belli ki… “Ali ö le uykusuna 
kalmad�, d� ar�da…” diyebildi sadece. Allah Resûlü, Ali’yi aratt�.
“Ali mescitte” dediler; “Mescidin bir kö esinde k�vr�lm�  uyu-
yor...” Allah Resûlü mescide vard� �nda üstündeki urban�n,
s�rt�ndan kayd� �n� ve s�rt�n�n toz toprak içinde oldu unu gördü. 
Allah Resûlü ona yakla t�, bir taraftan Hz. Ali’nin üzerindeki 
topra � silkelerken, di er taraftan “Kalk Ebû Turab! (topra �n
adam�)” diye ona tak�l�yordu…14 Huzursuzluk, Peygamberin 
sevgi ve rahmet eliyle sükûnet ve ferahl� a dönü üyordu. Taraf 
olmadan bar� t�ran, incitmeden birle tiren Allah Resûlü, küslü-
ün üstünü kalplerdeki sevgi par�lt�lar�n� dökerek örtüyordu.  

                                                          
13  Nisâ, 4/35. 
14  Buhârî, “Libâs”, 37. 



 Güzel Söz | 199

Sözümüz bizi ve sevdiklerimizi ya mutlulu a erdirecek ya da 
bizi ve etraf�m�z� üzecektir. Ak�ll� insan do al olarak ilkini tercih 
eder. Çünkü o güzel sözlerin Rabbiyle kendisi aras�nda manevî 
bir ba  oldu unu ve bu ba �n onu kurtulu a ula t�raca �n� bilir. 
O Rabbinin u âyetini hiç akl�ndan ç�karmaz:

“Her kim an ve eref istiyorsa bilsin ki, an ve eref bütü-
nüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli 
de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, 
onlar için çetin bir azap vard�r. te onlar�n tuza � bo a ç�kar.”15

                                                          
15  Fât�r, 35/10. 


