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Ders  : 143 

Konu : DİLİN AFETLERİ 1 

İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: 

نَسانَ * َعلََّمهُ اْلبَيَانَ *  َخلََق اْْلِ

‘‘(Rahmân), insanı yarattı ve ona beyanı (açıklamayı) öğretti‘‘1 

Bir insanın konuşmasından, onun kültür seviyesi kolayca anlaşılabilir. Konuşma, aynı zamanda 

insanların birbiriyle iletişim kurmaları için en önemli araçtır. İnsanların birbirine dost veya düşman 

olmalarında da konuşmanın rolü büyüktür. İyi konuşmak, güzel sözlü olmak dostlukları; kötü 

konuşmak, çirkin sözlü olmak düşmanlıkları artırır. 

İnsanların kalpleri ancak tatlı ve güzel sözlerle kazanılabilir. Bir atasözümüzde: “Tatlı dil yılanı 

deliğinden çıkarır” denilmektedir. 

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Eğer bir insan, güzel söz söyleyip, 

maksadını güzel anlatabiliyorsa; insanların kalplerini kazanabilir ve onları etkiler. Kur’ân-ı Kerim’de; 

بِينًّ ا* ا مُّ   َوقُل لِِّعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَاَن يَنَزُغ بَْينَهُْم إِنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لإِِلْنَساِن َعُدو ًّ

“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın 

apaçık düşmanıdır”2 buyurulmaktadır. 

Dil, Allah’ın büyük nimetlerinden ve harikulâde sanatının inceliklerindendir. Dilin kendisi küçüktür, 

ama ibadeti veya isyanı çok büyüktür. Hayır da dilin alanına girer, şer de. Bu sebeple dili serbest 

bırakıp, onun dizginini serbest bırakan kimseyi, şeytan sürükler. Dilin şerrinden, onun âfetlerini, 

tehlikelerini bilen ve İslam’ın bu noktadaki emir ve yasaklarına uyan kurtulabilir.3 Dilin âfet ve 

tehlikelerini şöyle sıralayabiliriz: 

1- Boş Konuşmak 

Kulun sermayesi, vaktidir. Vaktini boş şeylerle harcar ve ahiret sevabı elde etmezse, sermayesini 

boşa harcamış olur. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 ِمْن ُحْسِن إِْسََلِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َماََل يَْعنِيهِ 

‘’Boş konuşmaları yapmayı terketmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.’’4 

Enes b. Mâlik (r.a) şöyle der: 

Bizden bir genç Uhud günü şehid oldu. Biz, onun karnı üzerinde açlığından dolayı bir taş bağlı 

olduğunu gördük. Annesi, yüzünden toprağı silerek şöyle dedi: 

                                                        

1 Rahmân sûresi, 3-4. âyetler 
2 İsrâ sûresi, 53. âyet 
3 İhyâ, İmam Gazâlî, C.3, sh.295-296 
4 Tirmizi, Zühd,11 
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- ‘’Cennet nimetleri sana âfiyet olsun ey oğlum!’’ Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) şu 

karşılığı verdi: 

- ‘’Cennetlik olacağını nereden biliyorsun? Belki o, kendisine fayda vermeyen şeyleri 

konuşmuştur ve verilmesi kendisine faydası olacak konularda (malı) harcamamış cimrilik yapmıştır.’’5 

Ebû Zer el Gıfârî (r.a.), Resûlullah (s.a.v.) bana: 

-‘’Sana, bedene hafif, mizana ağır gelecek olan bir amel öğreteyim mi?’’ diye sordu, ben de: 

-‘’Evet, öğret ey Allah’ın Resûlü!’’ dedim. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

-‘’O, susmak, güzel ahlâk sahibi olmak ve sana faydası olmayacak şeyleri terketmektir.’’6   

Tabiîn’den Mücâhid b. Cübeyr, Abdullah ibn Abbas (r.a.)’ın şöyle dediğini naklediyor: 

‘’Beş haslet vardır. Şüphesiz ki onlar bana, Allah yolunda vakfedilen yağız atlardan daha sevimlidir.  

1. Seni ilgilendirmeyen bir konuda konuşma! Çünkü böyle bir konuşma fuzûlîdir ve böyle bir 

konuşmadan sana günah gelmeyeceğinden emin değilim. 

2. Seni ilgilendiren bir konuda yeri gelmedikçe konuşma! Çünkü kendisini ilgilendiren bir 

konuda konuşan bir çok kişi vardır ki, konuşmasını uygun olan yerde değil de başka yerde 

yapar ve sıkıntıya girer. 

3. Yumuşak huylu olsun, ahmak olsun hiç kimseyle mücadele etme. Çünkü yumuşak huylu 

olan sana kalbiyle buğzeder; ahmak ise diliyle eziyet verir. 

4. Senin yanında bulunmadığı zaman arkadaşını öyle bir sıfatla zikret ki, seni aynı sıfatla 

zikretmesi hoşuna gitsin. Kardeşine öyle bir muamele yap ki, aynı muameleyi sana yapması 

seni sevindirsin. 

5. İyiliğinden dolayı mükâfatlandırılacağını, kötülüğünden dolayı cezalandırılacağını bilen bir 

kimsenin ameli gibi amelde bulun!7 

2- Sözü Uzatmak (Fuzûlî Konuşmak) 

Bu davranış da dilin âfetlerindendir ve hoş karşılanmaz. İnsanın, maksadını birkaç kelimeyle 

anlatması mümkün iken, sözü gereksiz yere uzatması, gereksiz açıklamalarda bulunması doğru 

değildir. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘’Bir insana fazla ve boş konuşmadan daha kötü bir şey verilmemiştir.’’8 

Mutarrif  b. Abdullah babasından şöyle rivayet eder: ‘’Benî Âmir kabilesinden bir toplulukla beraber 

Resûlullah (s.a.v.)’in yanına geldik. Gelen topluluk, Resûlullah (s.a.v.)’e: 

-‘’Sen bizim seyyidimizsin.’’ dediler. Resûlullah (s.a.v.): 

-‘’Seyyid Allah’tır.’’ buyurdu. Onlar: 

-‘’Fazilet yönünden ziyade faziletlimiz ve ihsan bakımından en büyüğümüzsün.’’ dediler. Resûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: 

-‘’Sözünüzü söyleyin, (ne diyecekseniz onu deyin). Şeytan sizi vekil tutmasın (sözü lüzumsuz ve 

boşuna söz söyletmesin).9 

                                                        

5 Tirmizi, Zühd,11 
6 Câmiu’s-Sağîr, Suyûtî, Hd. No:5498 
7 a.g.e. İmam Gazâlî, C. 3, sh.308-309 
8 Ed-Dürrü’l-Mensûr, Suyûtî, C.3, sh. 112 
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Hasan-ı Basri şöyle der: 

‘’Çok konuşanın yalanı çok olur. Malı çok olanın günahı çok olur. Kötü ahlaklı olana ise azap edilir.’’ 

İbrahim et-Teymî de şöyle der: 

‘’Mü’min konuşmak istediği zaman düşünür. Eğer söz faydasına ise konuşur, zararına olacaksa 

susar. Günahkâr kimse ise hiç durmadan ve düşünmeden konuşup durur.’’ 

3- Konuşurken bâtıla dalmak 

Konuşmada bâtıla dalmak,  çirkin ve günah olan şeyleri konuşmak demektir. Diğer bir ifadeyle 

günahlar hakkında konuşmaktır. Kadınları, eğlence meclislerini, fâsıkların makamlarını, zenginlerin 

refahını, çirkin merasimleri (överek-özenerek) anlatmak gibi. 

İşte bu tür konuşmalar bâtıla dalmaktır. Ashabın arasında cereyan eden olayları, onların 

makamlarını zedeleyecek şekilde anlatmak da bâtıla dalmaktır.10 Ayette şöyle buyurmaktadır: 

  َوُكنَّا نَُخوُض َمَع اْلَخائِِضينَ  

‘’(O cehenneme girenler şöyle derler): Biz (bâtıla) dalanlarla beraber dalıyorduk.’’11 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘’Adamın biri, yanında oturanları güldürmek için (haram) bir kelime konuşur; o kelimesi 

sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzaktan (ateşe) düşer.’’12 

Bundan dolayı bâtıldan korunmanın yolu, ancak din ve dünyanın önemli meselelerinde, bize 

faydalı olanlarla yetinmektir. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

‘’Gerçekten bir adam, Allah Teâlâ’nın razı olacağı bir kelime konuşur. O kelimenin Allah’ın 

rızasına ulaşacağını düşünmez. Yüce Allah ise onun sebebiyle kıyamete kadar (o adam için) rızasını 

yazar. Bir adam da Allah Teâlâ’nın gazap edeceği bir kelime konuşur. O kelimenin Allah’ın gazabına 

ulaşacağını düşünmez; yüce Allah da onun sebebiyle kıyamete kadar (o adam için) gazabını yazar.’’13 

Diğer bir hadîs-i şerifte ise; 

‘’Kıyamet günü insanların hata yönünden en büyüğü, bâtıla en fazla dalanlardır.’’14 

buyurulmaktadır. 

Câhil kimse altı şeyle tanınır: 

1. Her şeye öfkelenmeki gazaplanmak, 

2. Faydası olmayan söz söylemek, 

3. Yeri gelmeden mal harcamak, 

4. Herkesin yanında sırrını söylemek, 

5. Herkese güvenmek, 

6. Dostunu, düşmanından ayırt edememek.15 

                                                                                                                                                                                        

9 Ebû Dâvûd, Edeb,  10 
10 a.g.e. İmam Gazâlî, C. 3, sh.317 
11 Müddessir suresi, 45. ayet 
12 Buhârî, Rikâk, 23, Müslim, Zühd, 49 
13 İbn Mâce, Fiten 17 
14 Câmiu’s-Sağîr, Suyûtî, Hd. No:2207 
15 Tenbihü’l-Gâfilîn, Ebu’l-Leys Semerkandî, C.1, sh.242 
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Alınacak Dersler: 

1- Dilimiz, Allah’ın bize verdiği en büyük nimettir. 

2- Kulun sermayesi, vaktidir. Bu sermayeyi, boş ve lüzumsuz sözlerle harcamamak gerekir. 

3- Konuşurken, sözü gereksiz yere uzatmamak, bâtıl ve yanlış sözlerden sakınmak gerekir.  

                          Ömrüne yemin, bilemem ona mekân, 

                         Ancak, zelil bir dile lâyık zindan, 

                          Ağzında sana yaramaz söz olunca, 

                          Bir kilit var ki, olmaz öyle saklanan 

                          Nice söz var ki, çıkınca mahrecinden 

                          Ok olur öze, peşinden ölüm koşan, 

                        Susmak hayır olmazsa da atışmada; 

                        Ya selâmet için sus, ya ol âdilan. 

                       Olmayasın müfrit dostlar yanında hiç; 

                        Buğzedene buğzetsen de, hoş dil kullan. 

                         Bilemezsin ne zaman buğzeder sana; 

                         Dostun gider buğzu düşmanın akıllan. 

                                                                    (Hamid b. Abbas) 

Bu Hafta: 

1- Resûlullah (s.a.v.)’in ‘’Boş konuşmaları terketmek….’’ Hadisini manasıyla birlikte ezberleyelim. 

2- Müddessir suresi 45. Ayetin tefsirini okuyalım. 

3- Toplantılarda sözü gereksiz yere uzatıp-uzatmadığımızı kontrol edelim. 


