
SÖZ SÖYLEMEK SORUMLULUKTUR 

 

Yüce Rabbimiz en güzel bir şekilde,(Tin 95/4) ve  üstün özelliklerle (İsra 70) yarattım 

buyurduğu insanoğluna, birçok nimetle birlikte söz söyleme ‘’ Rahman 55/4’’ imkânını da 

bahşetmiştir. Zira gönüllere sözle girilir, hidayet yoluna sözle erilir. Sözlerle sevinç ve kederimizi, 

arzu ve düşüncelerimizi ifade ederiz. Tatlı bir sözle huzur bulur, acı bir sözle kırılır, inciniriz. 

Çünkü sözlerde gönüllere tesir eden bir güç vardır.  

Sözün gönüllere tesir eden bu etkisine binaen Yüce Allah, kullarına vermiş olduğu bu 

konuşma (söz söyleme) nimetinin yerli yerinde ve en güzel şekilde kullanılmasını emretmektedir:  

“Kullarıma söyle, (insanlara karşı) en güzel sözü söylesinler..”(İsrâ, 17/53) . Resulullah 

(sav) da :  

“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun”(Müslim İman 

74) buyurarak bizleri sorumlu bir dil kullanmaya davet etmektedir. 

İnsanoğlu için konuşma yeteneği bir nimet olmakla beraber, yerinde ve doğru 

kullanılmazsa insanın zararına da olabilmektedir. Çünkü insan söylediklerinden sorumludur ve 

ağzından çıkan her söz ilgili melekler tarafından kaydedilmektedir.  

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:  

“İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır 

bir melek bulunmasın.”(Kâf 50/18) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hadis-i şeriflerinde:  

“Kulun kalbi doğru olmadıkça, imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru 

olmaz.”(Ahmed b. Hanbel, Müsned III, 198) buyurarak sözlerimize dikkat etmemiz gerektiğine, 

sözlerimizin götürebileceği kötü akıbete karşı da; 

“İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin kazandığından başkası değildir.” 

(Tirmizî, Îman, 8; İbn-i Mâce, Fiten, 12.) buyurarak bizleri uyarmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim, mü’minleri doğru ve güzel söz söyleyen kimseler olarak tanıtmaktadır: 

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha 

güzel sözlü kim vardır? ”﴾Fussilet  41/33﴿ 

“Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve 

hoşgörü ile geçip gidenlerdir.”(Furkan 25/72).  

Hz. Peygamber (s.a.v.) de: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emniyette 

olduğu kimsedir.”(Buharî, İman, 4)  

“Bizi aldatan bizden değildir” [Müslim, Îmân 164, Fiten 16] buyurmaktadır. 

Bu itibarla müslüman, gıybet, koğuculuk, iftira, aldatma, yalan ve yalancı şahitlik gibi kötü 

davranışlardan uzak durarak sorumlu bir dil kullanmak zorundadır. 

Ancak İslam coğrafyasına baktığımızda günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz sorumlu 

bir dil kullanma erdemini ne yazık ki belli bir ölçüde kaybettik. Sorumsuzca sözlerden dolayı, 



ahlakın bozulmasına, ailelerin yıkılmasına, toplumun fesadına, işlerin dağılmasına sebebiyet 

verildi.  

Halbuki bizler, 

                                                 ًَوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوال

 “İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından 

mesuldür” (İsra,17/36) diye buyuran dinin mensubları; 

                                                                              ت و من كان يؤمن باهلل واليوم االخرفليقل خيرا او ليسك

"Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun"(Müslim, İman, 75.) 

diyen bir Peygamber’in ümmeti olduğumuzun bilincinde olmalıyız.  
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