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üphesiz insan meramını bir dili kullanarak anlatır. Konuşarak düşünce,
inanç, tasarı ve nazariyeleri ortaya koyar. Diğer insanlarla diyalogunu
dilden yararlanarak kurar. Meramını bir dil kanalıyla aktarır.

Burada temel sorun dilin insanın tüm yönlerini ifade edip edemediği ile
ilgilidir. Dil bazen gönüldekini kapsamlı olarak ifade edememekte, kalpte-
kini aynen dile yansıtamamaktadır. Sevgi, inanç, samimiyet, içtenlik gibi
birçok kavramın içeriğini dile yansıtmak kolay olmamaktadır. Ayrıca dil
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bazen yanıltıcı olabilmekte, insan diliyle söyledik-
lerinin zıddını düşünebilmektedir. Burada temel
unsur insanın kalbinde taşıdıklarıdır. Kalp ise
içinde saklı tuttuklarını olduğu şekliyle dile yansı-
tamadığından problemler yaşanmaktadır. Kalpte
geçen ve saklı tutulan dışa yansıtılandan farklı
olanları da okumak imkânı bulunmamaktadır. Her
ne kadar bazı şeyleri sezmek mümkün olsa da an-
laşılamayan yönlerin varlığı bir realitedir.

Tüm kapalı kalan yönlere rağmen insanlar
arası ilişkide zahirde ortaya konanla yetinmek, hü-
kümleri ona göre vermek, dilin beyanını esas almak
kalpte saklı tutulanı kişi ile yaratıcısı arasında açık
işler olarak kabul etmek gerekmektedir. Dünya da
ise insanlar arasında ilişkilerde kişinin beyanları-
nın muteber olduğunu düşünülür. Gerçekler Al-
lah’a malumdur. Kişi gerçek kimliği ile İlahi huzura
varıp hesap verecektir.

I- DİLİN İNSAN İÇİN ÖNEMİ

1.1- DİLİN BEYANI VE KALPLE İLİŞKİSİ 

İnsanlar arası iletişimde temel araç dildir. Onlar bu
araçtan yararlanarak birbirlerini anlamakta ve ile-
tişim kurabilmektedirler. Sadece insanlar arasın-
daki münasebetler değil, yüce yaratıcıyla ibadet
ilişkisinde de dil kullanılmaktadır. Bu da kulluk,
dua, yalvarışlar ve O’nun kitabını okuma şeklinde
tezahür etmektedir. 

Burada temel iki unsur söz konusudur. Biri
dille ifade edilen diğeri de kalbin onay verdiği ve
aklın gözettiği işlerdir. Şayet kalple dil aynı şeyleri
tasarlamış ve benimsemişlerse burada bütünlük gö-
rülmektedir. Konuşan kimse muhatabına güven
telkin etmektedir. Bu tutum ilişkilerin sağlıklı yü-
rümesini temin etmekte ve münasebetler daha sağ-
lam temellere dayanmaktadır.

Din ve dil ilişkisinin yansımaları büyük bo-
yuttadır. Din çağrısını yaparken dili kullanmakta-
dır. Yüce yaratıcı kutsal kitaplarını bir dille
indirmiş, seçtiği peygamberler bir dili kullanarak
toplumlarına hitap etmişlerdir. İnsanlar dine girer-
ken inandıklarını ifade eden cümleler kullanmakta,
böylece o dinin mensubu bulunmaktadırlar.

Tüm bunların ötesinde dinin çok önemli bir
isteği vardır. O da kalple ilgili olan tasdiktir. Dilin

söylediklerinden öte kalbin tasdik etmiş olmasını
esas almaktadır. İnanıyor görünme sorununun çö-
zümü ancak kalbin onayının alınmasıyla sağlana-
caktır. Şayet inanılacak hususlar dille ifade
edilmişte kalbin onayı gerçekleşmemişse burada
temel sorun olan nifak, münafıklık, iki yüzlülük,
içi başka dışı başka olmak sözleriyle ifadesini bulan
sorun yaşanmaktadır. Din ise bu türden bir yapı-
lanmayı kabul etmemekte ve bu inancı geçerli bul-
mamaktadır. Böyle olmakla beraber dışta
uygulamayı kişilerin zahirdeki beyan ve itiraflarını
esas alarak uygulama yapmakta, karşılık vermekte-
dir. 

Şayet kişiler dışta şehadet kelimesini söyle-
mişlerse, bu beyan esas alınmakta, onun Müslüman
olduğu kabul edilmekte ve kendisine Müslüman
muamelesi yapılmaktadır. Dil ile itirafın yeterli ol-
madığı bir gerçektir. Fakat kişilerin itirafının da
saygınlığı vardır. Bunun değerlendirilmesi ve ge-
çerli kabul edilmesi zorunludur. Bunun yapılma-
ması durumunda güvensizlik ortamı meydana
gelecektir. Böyle bir ortamın oluşmasını önleme-
nin yolu ise kişilerin beyanlarının değerli bulun-
ması ve kabul edilmesi doğaldır. Şüphesiz ilk
merhalede beyan esas alınır ve tüm hayat bunun
üzerine bina edilirse birtakım zorluklar görülür. 

Din selim kalp kavramını kullanır ve kalbin
arınmışlığının sağlanmasını önerir. Bunun temini
dinde temel taleplerden ve kulun elde etmek için
çaba verdiği hususlardandır. Zahirde yapılan kul-
luklar da içteki arınmışlığı sağlamaya yönelik ola-
rak yerine getirilmektedir. Bu çabaların sonunda iç
ve dışıyla aynılık arz eden kişilerin yetişmesi sağ-
lanacaktır. İnsanların temel sorunu belki de iki-
lemdir. Dışta mümin görünenin kalbinin iman
etmemiş olması nedeniyle o iman kısa zaman sonra
gerçek kimliğini ortaya koymakta ve dinle bağdaş-
mayan tutumlar sergilenebilmektedir.

1.2- SEVGİ DİL İLİŞKİSİ VE SÖZÜN DEĞERİ

Seviyorum diyerek sevdiğini iddia eden kimselerin
gerçekten sevip sevmediğini tespit etmek çoğu kez
yıllar sonra belli olabilmektedir. Sevgi kalbe yer-
leşmeyince dille itiraf edilen sevgi ilanları kısa va-
deli olmaktadır. Burada dil büyük sorun
oluşturmaktadır. Bu nedenle olmalı ki din tatlı dil
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kullanıp ikna eden, fakat içi karanlık kişilerden sa-
kındırmıştır. Burada temel olan iç aydınlığı ve arın-
mışlığının temini, bunun dile ve davranışlara
yansımasıdır.

Dille söylenen sevgi ifadeleri şiire yansıyan,
resimlerde görülen veciz ifadeler, şayet kalpte yer-
leşmemişse sadece görünümden ibaret kalmakta-
dır. Bu da hiçbir zaman kalıcı ve yeterli olmamakta,
beklenen güzel sonucu vermemekte ve problemler
içermektedir. Esas olan gönülden dile yansıyan ve
içten gelen sözdür. 

Sözünde durmak, sadakatten ayrılmamak ve
yalandan sakınmak dinin temel öğütleri arasında-
dır. Din özellikle doğru sözlü olmaya vurgu yapmış
ve yalandan sakındırmıştır. Yalancının göreceği
ceza hatırlatılmış, yalan şahitlik, iftira etmek, it-
hamda bulunmak gibi girişimlerde bulunanları
acıklı azap görmekle tehdit etmiştir. Bu yöntemle
insanları doğruluğa yönlendirmiştir. Hayatın yalan
üzere kurulduğu bir ortamda güven ve istikrar yi-
tirilmiş olacaktır. Din peygamberleri sadık kimse-
ler olarak tanıtır. Onların söz ve beyanlarında,
peygamberlik iddialarında doğru olduklarını haber
verir. Onların çevresinde oluşan müminler de doğ-
ruluk örneği olan kimselerdir.

Sözlerin tamamını Allah’ın kelamı ve kulların
sözleri olmak üzere iki kategoride algılarız. İnsanın
ise dinin metinlerinde Allah’ın kelamının muha-
tabı olduğu görülür. İlahi kelam insana değer ver-
miş, Allah kulları ile alakasını gönderdiği
peygambere indirdiği kitabı yoluyla sağlamıştır. Bu
durumda her bir ferdin Allah’ın indirdiği kelamı ve
peygamberinin duyurduğu sözleri esas alarak dini
doğru anlama ve hayatını tanzim etme zorunluluğu
vardır.

Bu yolla kul Allah’ın kelamına ve peygambe-
rin sözlerine değer verecek, itibar edecek ve on-
larda sunulan öğütleri kendisi için önemli
bulacaktır. İnsan hayatı ilk insandan itibaren bu
yöntemle yönlendirilmiştir. İnsanlar içinden seçi-
len peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insan-
lara duyurmuş ve insanlar bu kelam doğrultusunda
hayatlarını düzenlemişlerdir. İnsan Allah’ın kitabı
ve peygamberin sünnetine değer verdiği gibi Allah
da kulunun sözüne değer vermiş, onun inancını

beyan ettiği ifadelerini mümin olma aracı olarak
görmüştür. 

1.3- DİLİN AFETLERİ

Dilin söz sarf etmesinden önce iyi düşünme ve sağ-
lıklı akli tefekkürün gerçekleşmesi gerekmektedir.
Dille ifade edilenlerin insana getirdiği sorumluluk-
lar vardır. Bunu olumlu ve olumsuz yönleriyle de-
ğerlendirmek mümkündür. Olumlu yönü kişi dine
girdiğini dili kullanarak söylemektedir. Fakat din-
den çıkış da bu şekilde olmaktadır. İrtidat ve küfür
kavramlarının anlatmak istediği inançsızlık da dille
belirtilmektedir.

İnsanın girdiği günahlar, büyük oranda dille
işlenmektedir. Gıybetten kırıcı sözlere, küfürden
yalana pek çok günah biçiminin işlendiği organ dil-
dir. Tüm bunlardan hareketle din dile çeki düzen
vermeyi ve onu yanlışlıklardan korumayı hedefle-
miştir. Sözün insana getirdiği yükümlülüğü özel-
likle hatırlatmış, dilin afetleri sözleriyle ifade
edilen dil kullanılarak insanı hangi tehlikeleri göze
aldığı anlatılmıştır.

Çağdaş dünyada da yönetimin üst kademele-
rindeki kimselerin bir ifadesi borsayı ve uluslararası
ilişkileri etkileyebilmekte, sorun ve krizlere neden
olabilmektedir. Yalan bir haber peşinde büyük
problemleri getirebilmektedir.

Dinde takva çevreleri dilin muhafaza edilme-
sini önermişlerdir. Kişi sözlerini sarf etmeden önce
kullanacağı ifadelerin nelere sebep olabileceğini
hesap edecek ve sıkı kontrolden sonra söz sarf ede-
cektir. Dinin metinlerinde susmaya yönelik öğütler
yapılmış, kişiye konuşmanın vebalinden korunma-
sının yolları öğretilmiştir. İhtiyaç miktarınca ko-
nuşmak tavsiye edilmiştir. Lagıv/boş söz
kavramıyla ifade edilen, malayani ile anlatılmak is-
tenen şey kişinin gereksiz sözlerden, lüzumsuz ifa-
delerden ve veballi anlatımlardan sakınmasına
yöneliktir. Kendisini ilgilendirmeyen ve üzerine iş
olmayan işlerle meşguliyetten sakınmak öğütlen-
miştir. İnsanlar arasında laf taşıtan, fitne ve fesada
sebep olan kişiler kınanmıştır. 

Şayet insanlar arasındaki ilişkilerde sorun ya-
şanmışsa bunun büyütülmemesi ve abartılmaksızın
ıslah edilmesi yöntemi geliştirilmiştir. Islahın sağ-
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lanması için hakem tayini önerilmiş ve bu yolla ih-
tilafların giderilmesi tavsiye edilmiştir. Aile ihti-
laflarından daha geniş kapsamlı ihtilaflara kadar
sorunların çözümü için yöntem geliştirilmiş ve uy-
gulanacak sağlıklı metot verilmiştir. Dilden çok
gönül ağırlıklı hareket etmeye, kalbe, tefekküre,
düşünmeye, ibret almaya ve akıl erdirmeye çağrı
yapılmıştır. Böylece dilin afetlerinden korunma
sağlanacaktır.

1.4- DİLDE SAMİMİYET VE SORUMSUZCA SÖZLER

İnsan genelde samimiyet derecesini dile ve kul-
landığı ifadelere yansıtır. Şüphesiz dilin ifadeleri-
nin samimi olması beklenir. Fakat gerçek sami-
miyet insanın iç dünyasındadır. İçi karanlık ol-
duğu halde güzel dil kullanan, tatlı sözlerle muha-
tabını aldatan kesimlerin sayısı az değildir.
İnsanlar arası ilişkilerde problemler genelde bunda
yaşanmaktadır.

Kişinin sözünde doğru olması gerektiği kadar,
doğru sözlerle anlatılan mananın gönülden gelmiş
olması beklenir. Kalpte bulunmadığı halde dışta
ifade edilen cümlelerin geçerliliği bulunmamakta-
dır. Kalbin tasdiki olmaksızın dil muhatabı bir yere
kadar ikna edebilecektir. 

Kişi söylediği sözünde kontrollü söyleyip ha-
tadan korunmak için sözünden Allah’ın razı olup
olmadığını düşünecektir. Şayet söz Allah’ın razı
olacağı bir söz ise, onu hikmete uygun olup yeri ve
ortamı müsait, zaman ve insan unsuru uygunsa sarf
edecektir. Söz ne kadar doğru olursa olsun, her
doğru her yerde söylenmeyecektir. Şayet söz Al-
lah’ın rızası ile bağdaşmayan türden ise kul azami
derecede bundan sakınacaktır. 

Kullarla ilişki açısından kalp kıran, kırıcı ifa-
delerden sakınmak insanın temel yükümlülüğüdür.
İnsan Allah’ın değer verip yarattığı bir varlıktır. Bir
başka insanın kabalık göstererek onu üzme, kalbini
kırma ve incitme hakkı bulunmamaktadır. Sıradan
yaşantı içinde insanlar söyledikleri sözlerin bir de-
ğerlendirmesini yapacak olursa,  kendilerine söy-
lendiğinde hoş karşılamayacakları pek çok sözü
söylediklerini tespit edeceklerdir. Rencide edici
olan ve argo sözler toplum hayatında yaygınlaş-
mıştır. İnsanların pek çoğu kullandıkları dilde
yemin veya küfür ifadeler kullanmaksızın cümle

kuramayacak düzeye gelmiştir. Bunların en sıradan
olanı “lan, ulan” gibi argo ifadelerdir.

En kırıcı olan ve Anadolu’da en yaygın olan
yanlışlık ise lakaplardır. İnsanlar sülaleden gelen
veya doğuştan getirdikleri birtakım organ özürle-
rine sahip olabilirler. Kel, kör, çolak, eğri, cüce,
kısa, güdük, koca, sağır, dilsiz, solak vb. kavramlar
kullanılarak insana hitap edilmesi sıradan konuşma
şekli olmuştur. Efendi, beyefendi, hanımefendi,
sayın gibi kavramlar veya benzeri saygı, tazim, hür-
met ve değer vermeyi ifade eden kavramlar varken,
bunlar genelde bırakılmış ve insanlar takma lakap-
larıyla anılır olmuştur. Bir okula tayin edilen öğ-
retmene öğrenciler gecikmeden bir lakap
bulmakta, bu lakap süratle öğrenciler arasında ya-
yılmakta ve kabul görmektedir. Diğer görevli ve
muhataplar da bunun benzeri durumlarla karşıla-
şabilmektedir. 

Toplum yapısı olarak bu tür yanlışlıkların bı-
rakılması zorunludur. Kırıcı ifadeler ve muhatabı
küçük düşürücü sözler kişiye vebal getirmektedir.
Argolar artık bırakılması gereken kavramlardır.
Küfür etmek pek çok kesimin cümlelerinin ara-
sında veya başında yer almaktadır. Sövme ifadeleri
sıradan sözler olmuştur. Usta çırağına iş emri ve-
rirken küfrederek, hem de annesi, bacısı gibi ya-
kınlarını anarak bunu yapıyorsa, burada önemli bir
kültür düzeyi sorunu bulunmaktadır. Bazı kesimler
Allah’a, dine, kitaba küfretmeyi, sıradan ifadeler
olarak kullanmaktadır. Bunlar ancak sağlıklı eği-
timle düzelecek yanlışlardır. 

1.5- DİL VE İTHAM

Dilde kullanılan suçlama kavramları yaygınlaşmış-
tır. Peşin olarak şu vilayetten adam çıkmaz şeklinde
yaklaşımlar söz konusudur. Siyah veya esmer ren-
kli bazı hayvanlar Arap olarak anılıyorsa, burada
bir toplumu küçük düşürme söz konusudur. İnsan
isteyerek bir anne babadan dünyaya gelmemekte-
dir. Onlar kendi arzularıyla bir millete mensup ola-
rak doğmamaktadır. Bunlar insanın iradesi ve
tercihi dışında gerçekleşmektedir. Kişilerin men-
subu bulunduğu aşiret, kabile, hatta aileden dolayı
itham edilmesi peşin fikirli bir yaklaşımdır. Kişiler
kendi amellerine göre değerlendirilirler. Kendi faa-
liyetleri itibara alınır. Din bunu bir kimsenin bir
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başkasının vebalini üstlenmeyeceğini beyan ederek
açıklığa kavuşturur. Her fert kendi işlediklerinden
ve söylediklerinden sorumlu tutulur.

1.6- DİL VE KÜLTÜR DÜZEYİ

Bir toplumda kullanılan dil ve dilin seçilen söz-
cükleri o toplumun kültür ve medeniyet düzeyini
yansıtır. Bilgi ve görgü seviyelerinin aynası dildir.
Toplumlarda insani ilişkilerde espriler yapılacak ve
sanatlı dil kullanılacaktır. Fakat kahvehanelerde
kullanılan dil, öğrencilerin kendi aralarında kul-
landıkları dil, farklı kesimlerin işçi ve çalışan kesi-
min dili o toplumun bilgi düzeyi hakkında da bir
mesaj vermektedir. Toplumda bu kesimler arasında
konuşulan dilin istenen terbiye seviyesinde oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Toplumu yön-
lendirme konumundaki kesimlerin bu konuda
sorumluluğu büyüktür. Vaizden diğer din görevli-
lerine kadar halka nasihat edenlerin kullandığı
dilin dine insanları ne derece çağırdığı veya dinden
uzaklaştırdığı incelemeye değer önemli bir konu-
dur. 

1.7- DİLDE İKİLEM VE YALAN

O anda evde olduğu halde kişi hakkında dışarıda,
il dışında vb. olduğunu söyletmek, varı yok, yok
olanı var göstermek, muhatabını çarpıtmak, ya-
nıltmak, aldatmak ve hayatı yalana dayalı olarak
devam ettirmek sorunu yaşanmaktadır. Her bir ke-
simle ayrı konum almak, dindarlarla dindar, din-
sizlerle dinsiz görünmek, her rolü oynayabilmek,
hırsızın kendini masum göstermesi, yalancının dü-
rüstlük sergilemesi sadece birkaç şahsiyetsizlik ör-
neğidir. Toplumda İslami kimliğin oluşmadığının
örnekleri hayli fazladır. Belki de bunlar toplumun
ıslahı gereken ana sorunlarındandır.1 Bu derece ya-
nıltıcı ve aldatıcı dili insanların nasıl öğrendikleri
merak konusudur. Eğitimi verilenden çok yanlış
yola yönlendirenlerin girişimleri etkili olabilmek-
tedir. Din insanları ikilemden sakındırmıştır. Fakat
mümin olduğunu iddia eden kimse, dinle hiç bir
bağı bulunmayan tutumları sergileyebilmektedir.

Bu da şuursuz din mensupluğunun ortada görünen
açık göstergesidir.

DİNİN METİNLERİNDE DİL VE DÜŞÜNCE

2.1- KUR’AN’DA LİSAN KAVRAMI - KUR’AN’A GÖRE DİL-

Burada ele alınacak husus lisan sözünün Allah’ın
kitabında geçiş bağlamlarıdır. Kur’an dile yer ver-
miş, lisan kavramını kullanmış ve onun insana Al-
lah’ın bir nimeti olduğunu hatırlatmıştır (Beled 9).
Dünya ve ahiret dili olarak iki dile yer vermiştir.
Bunlardan dünya dili de farklılıklar içermektedir.
Bunun da O’nun kendi katından verdiği bir nimet
olduğu belirtilmiştir (Al-i İmran 3/78). Kur’an’ın
verdiği bilgi çerçevesinde ahiret hayatı ve orada ge-
çerli dil vardır. 

Orada dünyada işlenen ve söylenenler ortaya
çıkacaktır. Burada dikkat çekilen husus ise dilin dı-
şında diğer organların konuşma kabiliyetine sahip
olacağı ile ilgilidir (Nur 24/24; Yasin 36/65). Ahi-
ret şartlarında mahiyet ve keyfiyeti bilinmez bir
halde bu organlar yaptıklarına şahitlik edecektir.
Onların bu şahitliğinin sebebi ise Allah’ın onları
konuşturmasıdır (Fussilet 41/21). Ahiret şahitlik-
leri Kur’an’da kapsamlı olarak yer alır (Enam 6/130;
Araf 7/172). Ayrıca meleklerin şahitliği söz konu-
sudur (Mutaffifin 83/21; Nisa 4/166). Dünya haya-
tında dille ilgili olarak belirlenen temel suçlardan
birisi de büyük günah olarak belirtilir (Furkan
25/72).  Ahiret dili hakkında “yapmış olduklarına
dilleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği
gün onlar için çok büyük bir azap vardır ” (Nur
24/24) bilgisi aktarılırken, ahiret diline yer veril-
mektedir. Bu bilgiler ışığında dilin dışında birtakım
organların orada itirafta bulunacakları işlenen suç-
ları açığa vuracağı belirtilmiştir. Dilin şehadetine
rağmen kalbin de düşmanlık olanların hali hatırla-
tılmıştır (Bakara 2/204). Lisan/dil kavramı kulla-
nılmış ve çeşitli vesilelerle onun içeriğine açıklık
getirilmiştir.

1-Belli Peygamberlerin Dili -Hz. Davud ve İsa
b. Meryem’in Dili-; normalde peygamberler en
güzel çağrı ile kavimlerini tevhit inancına çağırır-
lar. Kur’an inkârcılarla ilgili olarak “Davud ve Mer-
yem oğlu İsa diliyle lanetlendiler” (Maide 5/78)
bilgisini verir.

1 Konunun önemine binaen “Susma Kitabı” anlamına gelen Kitabu’s-samt
yazılmış ve burada gereksiz konuşmaların önlenmesine vurgu yapılmıştır. Bk.
İbn Ebi’d-Dünya, Kitabü’s-Samt, Daru’l-Kütübü’l-Arabi, Beyrut, 1990, Sus-
manın faziletleri s. 49, hayır söylemeye teşvik s. 65, incitici ve günah olan sö-
zlerden sakındırma s.135 vd.
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2-Peygamberlerin Kendi Kavimlerinin Dilinde
Gönderilişi 

a)Peygamberlerin Dili: Her peygamber gönde-
rildiği kavmine beyanda bulunmuş, onlara açıkla-
nacak hususları beyan etmişlerdir (İbrahim 14/4).

b)Hz. Harun’un Fesahati: Hz. Musa Rabbine
yalvararak “Kardeşim Harun’un dili benimkinden
daha düzgündür, onu da beni doğrulayan bir yar-
dımcı olarak benimle birlikte gönder” (Kasas 28/34)
talebinde bulunmuş ve onun bu duası kabul edil-
miştir. Ayrıca tevhit çağrısı yapılacak, saray çevre-
siyle ilişki kurulacak, ilahlığını ilan eden bir insan
karşısında inanç mücadelesi verilecektir. Bu ne-
denle düşünceyi ifade etmede dil büyük önem arz
etmektedir. Görev yapacakları ortamın gereği ola-
rak fasih dil kullanmaları gerekecektir. Bu nedenle
Hz. Musa yardımcı istemiştir. Demek ki önemli gö-
revle elçi gönderilecek kimsenin dilinin fasih ol-
ması ve beyanı güzel yapması gerekmektedir. 

3-Hz. Peygamberin Getirdiği Kitabın Dili;
Allah Teala peygamberlere indirdiği kitapta insan-
ların anladığı dili kullanmıştır. Hz. Peygamberin
Kur’an’ı insanlardan aldığını iddia edenlere o it-
hamda bulundukları şahsın dilinin acemi olduğu
(Arapça olmadığı) Kur’an’ın ise Arapça dille indi-
rildiği belirtilmiştir (Nahl16/103). 

Ana tema şüphelerin giderilmesi ile ilgilidir.
Mekke toplumunda müşrikler Kur’an’ın Allah’ın
indirdiği kelam olmadığı söylentisini ortaya atıyor
ve insanların bu konuda şüpheye düşmelerini sağ-
lamak istiyorlardı. Bunun için ileri sürdükleri iddia
Muhammed’in Kur’an’ı bir beşerden Mekke’de bir
köleden aldığı iftirasını ortaya atıyorlardı. Kur’an
o kimsenin Arapça bilmediği ve dilinin Arapça ol-
madığını böyle bir kimsenin Kur’an’dan habersiz
olduğunu hatırlatmıştır. Onun eliyle Kur’an’ın
meydana getirilmesi düşünülemezdi. Böylece in-
kârcıların iddialarının tutarsız olduğu belirtilmiş-
tir. Kur’an’ı tanıtırken Cebrail’in onu peygamberin
uyarıcılardan olması için “Apaçık Arap diliyle
senin kalbine indirmiştir” (Şuara 26/195) şeklinde
belirtilen gerçeği haber vermiştir. 

Daha önce indirilen kitaplar hatırlatılmış, Tev-
rat Musa’nın kitabı (getirdiği kitap) olarak tanıtıl-
mış, Kur’an’ın zulmedenleri uyarmak, iyilik

yapanları müjdelemek görevi olduğu belirtilmiş ve
“Arap Lisanıyla indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır”
(Ahkaf 46/12) tespiti yapılmıştır. Peygamberin di-
linde Kur’an’ın kolaylaştırıldığı bildirilmiştir. “Biz
Kur’an’ı sadece onunla Allah’tan sakınanları müj-
deleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uy-
arasın diye senin dilinde kolaylaştırdık” (Meryem
19/97) buyrulmuştur. Kur’an’ın kolaylığı yanında
Hz. Peygamberin okuması açıklama ve beyanla-
rıyla açıklığa kavuşturulduğu belirtilmiştir. “Biz
onu öğüt alırlar diye senin dilinde indirerek ko-
layca anlaşılmasını sağladık ” (Duhan 44/58) bilgisi
verilmiştir. Kur’an okumada aceleciliğin yasaklan-
ması “onu (vahyi) çabuk almak için dilini kımıl-
datma” (Kıyame 75/16) şeklinde acelecilikle
tekrarlamasına müdahale edilerek önlenmiştir.

4-Peygamberlerin Dilinin Sadık Dil Olduğu;
İbrahim, İshak ve Yakup örneğinden hareketle Al-
lah’ın onlara kendi rahmetinden bağışta bulunduğu
ve kendilerine haklı ve yüksek şöhret nasip ettiğini
belirtmiştir  (Meryem 19/50). İbrahim iyi bir adla
anılmayı istemiş ve bu gerçekleşmiştir. “Bana sonra
gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle” (Şuara
26/84) duası kabul olmuştur. Doğru dil nam ve şöh-
ret için kullanılmıştır.

5-İnsanın Dili: Allah’ın bir lütuf olarak verdiği
nimet oluşu bir gerçektir. “Biz ona iki göz, bir dil ve
iki dudak vermedik mi?” (Beled 90/89) sorusu uya-
rıcı mahiyettedir. “Ona iki yolu (doğru ve eğriyi)
göstermedik mi” (Beled 90/10) ayeti insana sunu-
lan organ nimetleri arasında dilin yerine açıklık ge-
tirmiştir.

Dilin açılması için dua etme ve dilin düğü-
münden kurtulması güzel konuşabilmek için dua
yöntemi ve üst düzey kimselerin huzurunda ko-
nuşma metodu öğretilmiştir. Hz. Musa Rabbine
duasında ki istekleri arasında “dilimden şu bağı
çöz” (Ta-ha 20/27) demek suretiyle meramını açık
ifade edebilme gücünü istemiştir. Bu bir dua mo-
delidir. Kişi Rabbiyle ilişkisinde O’ndan diline açık-
lık vermesini ifade gücü nasip etmesini isteyecektir.
Bu bir ihtiyaçtır. Kul kendi gayreti yanında Allah’a
yakarışında bu dilekte bulunacaktır. Zira Peygam-
berler bunu yapmışlardır. Dilin konuşmaması so-
runu bulunmaktadır. Hz. Musa üstlendiği görev
icabı krala gidip onu tevhit inancına çağıracaktı.
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Fakat ne ile karşılaşacağının farkındaydı. Bunun
için “(bu durumda) içim daralır, dilim dönmez,
onun için Harun’a da elçilik ver” (Şuara 26/13)
demiş ve onun bu dileği kabul edilmiştir. Çünkü
kralın huzurunda dilinin tutulması endişesi taşı-
yordu. Harun ise daha fasih konuşabilen bir kim-
seydi. 

Dille peygamberlere eza verme sorunu yaşan-
mıştır. Müslümanlara eza veren müşrikler anlatı-
lırken “sizi sivri dilleriyle incitirler” (Ahzap 33/19)
bilgisi verilmiştir. Dile dolayarak hükmün belirle-
nemeyeceği haber verilmiştir. Çünkü hükmü Al-
lah’ın belirlediği açıktır. “Dillerinizle
uydurduğunuz yalana dayanarak bu helaldir şu ha-
ramdır demeyin” (Nahl 16/116) uyarısı yapılmıştır.
İnsanların Allah’ın gönderdiği bir hüküm bulun-
maksızın helal ve haram tespiti yapmalarını kabul
etmemiş, hüküm olarak helal ve haramları tespit
etmenin Allah’a mahsus olduğunu bildirmiştir.
Kendini etkili görerek dini hüküm belirleme, kural
koyma, kişilerin kendilerinin uydurdukları yalan-
lar olarak haber verilmiş ve bunun vebalinin bü-
yüklüğü hatırlatılmıştır.

Dil ve bilgi ilişkisi ileri düzeydedir. Hz. Pey-
gamberin yakınları ile ilgili iftirada bulunanlar
hakkında ayetler dilin sorumluluğunu hatırlatmış-
tır. “Çünkü siz iftirayı dilden dile birbirinize akta-
rıyor hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi
ağzınızda geveleyip duruyorsunuz bunun önemsiz
olduğunu sanıyorsunuz halbuki Allah katında çok
büyük (bir suç) tür” (Nur 24/15).

Dil farklılığının lütuf oluşu bir realitedir. Allah
katıdan olmadığı halde bir kısım beyanları Allah’ın
kitabı olarak birtakım iddiaları insanların kendi di-
liyle uydurup Allah’ın kelamı olarak sunmasının
vebalinin büyüklüğü hatırlatılmıştır. Bu da dini ko-
nularda söz söyleyecek olanların dinin sözlerini ak-
tarmada hassas olmaları gerektiğine vurgudur (Al-i
İmran 3/78)

Dile dolamak şeklinde ifade edilen bir insan
tavrı söz konusudur. Kelime ve cümlelerin yerleri-
nin korunması, manaların saptırılmaması, gerçek-
lerin gizlenmemesi beklenmektedir. Bozulma ve
inkârın yapılmaması beklenir. Kötü maksatlıların
dilleriyle yaptıkları arasında itaat etmediklerini

açık olarak beyanları ve söylemeleri gerekenle bağ-
daşmayan sözler söylemeleridir (Nisa 4/46).

Dilin yalan vasıfları arasında ahirette en güzel
akıbetin kendilerinin olacağı ile ilgili sözler sarf et-
meleridir. Bunlar yalan beyanlardan ibarettir (Nahl
16/62). Bir diğer husus dil-kalp ilişkisidir. Bu da
dilin sözlü beyanlarında önem arz eder. Burada
sorun kişinin kalbinde saklı tuttuğu ile sözlü ola-
rak ifadesinin farklı olmasıdır (Feth 48/11). Özel-
likle dininde samimi olmayanların kendilerini
sadık mümin olarak gösterme çabalarında Kur’an
onların iç dünyalarını açığa vurmuştur. 

Dil yarası; Kur’an’ın haber verdiği önemli bir
tavır da Müslümanların hasımlarının onların aley-
hinde kurdukları tuzaklarla ilgilidir. Onlar Müslü-
manlara özellikle iki yönde zarar vermeyi
planlamaktadırlar. Bunlardan biri fiziki diğeri ise
sözlüdür. “Size düşman kesilecekler, size ellerini ve
dillerini kötülükle uzatacaklardır” (Mümtehine
60/2) bilgisi verilmiş, dille yapılan kötülükten bah-
sedilmiştir. Onların Müslümanlardan talepleri
inkâr etmeleridir.

Kur’an’da dil yanında nutuk ifadesine de yer
verilmiştir. Kur’an bu ifadeyi şu münasebetlerle
kullanmıştır.

1-Putların Konuşmaması; Hz. İbrahim putla-
rın varlığına son vermeyi planladığında onlara
“neden konuşmuyorsunuz?” (Saffat 37/92) ifadesini
kullanmıştır. Putların acizliğini bu yolla ifade
etmek istemiştir.

2-İnsanların Nutku; tevhit inancının kesin
gerçek olduğunu bildirmek için “sizin konuşmanız
gibi kesin gerçektir” (Zariyat 51/23) tespiti yapıl-
mıştır. Kişilerin kendi konuşmalarının onların
kendi şahıslarına ait olduğu gibi tevhit inancı da bu
derece şüphe edilmeyecek hakikattir. Konunun
daha net anlaşılması için bu yöntemle anlatım uy-
gulanmıştır. 

3-Öte Dünyada Dil, Amel Defterinin Dili; me-
leklerin tespit ettiği Allah’ın huzurunda ki kitabın
konuşmasına yer verilmiştir. Yazılı olarak tespit
edilenler kişilerin aleyhine şahitlik edecektir. “Bu
yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitaptır” (Casiye
45/29). Her bir ferdin yaptıkları kayda geçmekte
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ahirette doğruları ortaya koymaktadır. Zira bunlar
meleklerin yazdıkları kişilerin işleridir. 

4-Peygamberin Yanlış Konuşmayacağı; Hz.
Peygamber tanıtılırken onun vasıfları arasında “o
kendi arzusuna göre konuşmaz” (Necm 53/3) tes-
piti yapılmıştır. Onun sözlü beyanlarının yanlış
olma ihtimalinin bulunmadığı, kendisine vahiy yo-
luyla gelenleri duyurduğu vurgulanmıştır.

5-Putların Konuşamadığı; konuşmadan aciz
olup ilah olamayacakları, İbrahim’in kavmine bunu
hatırlatması Kur’an’da yer alan bir husustur. O kav-
mine hitapla “hadi olara sorun eğer konuşuyor-
larsa” (Enbiya 21/63) demiş, onlar da “sende
bunların konuşmadığını biliyorsun” (Enbiya 21/65)
demişler, böylece kendilerinin taptıkları cisimlerin
ilah olmadığı anlaşılmıştır.

6-Ahirette Konuşamama; kişilerin yaptıkları
yanlış işler nedeniyle azap görecekleri açık olarak
anlaşılınca onların ruh hali “artık onlar konuşa-
mazlar” (Neml 53/85) şeklinde ifade edilmiştir. Zira
adalet gerçekleşmiştir. Bir şey söyleme konumunda
değillerdir.

7-Konuşmama Yanında Mazeret Beyanı için
İzin Verilmeyeceği; ahirette insanların karşılaşacağı
durum dile getirilmiş o günde inkarcıların perişan
hali ifade edilirken “Bu kafirlerin konuşamayacağı
bir gündür” (Mürselat 77/35) bilgisi verilmiş ve ken-
dilerinin mazeret beyan etme, durumlarının da ol-
mayacağı önceden bildirilmiştir.

8-Ahirette Bazı Organların Konuşması; deri-
ler konuşunca onlar derilerine “niçin aleyhimize
şahitlik ettiniz? Derler. Onlar da her şeyi konuştu-
ran Allah bizi de konuşturdu derler” (Fussilet
41/21). Kulak, göz ve derinin ahirette şahitliği bil-
dirilmiştir (Fussilet 41/20). Bu durum mahiyeti bi-
linemeyen bir konuşma olup, ahirette Allah’ın bu
organlara o gücü vermesiyle gerçekleşecektir.

9-Kuşların Konuşması ve Bunu Anlama Kabi-
liyeti; Allah Hz. Süleyman’a kuşların dilini anlama
kabiliyeti vermiştir “Bize kuşdili öğretildi” (Neml
27/16) şeklinde o sahibi bulunduğu bilgiyi haber
vermiştir.

2.2- KUR’AN’DA FİKİR VE TEDEBBÜR

a) Fikir Lafzı: Şu anlamlarda yer almaktadır.

1- Düşünüp takdir etmek (Müddessir 74/34/18;
Sebe 46).

2- Allah’ın ayetlerini tefekkür etmektir.2 Bu
ince tefekkür imana götürecektir.

3- Varlıkları tefekkür etmektir.3 Bu da afaki ve
enfüsi delilleri içerir.

4- Hz. Peygamberi tefekkür etmektir (Araf
7/184). Sonuçta iman gerçekleşecektir.

5- İnsanın kendi yaratılışını tefekkür etmesidir
(Rum 30/8). Bu da kişiyi iman etmeye götüren
temel delillerdendir.

6- Allah’ı tefekkür etmektir (Al-i İmran
3/191). Bu da kulun O’nun isim, fiil ve sıfatlarının
tecellilerini düşünerek iman etme sonucuna götü-
recektir. Allah’ın kendine mahsus olan vasıfların
yansımalarını düşünen kişi için O’nun birliğinin
delilidir. 

7- Kıssaları tefekkür etmektir (Araf 7/176). Bu
tefekkür için imkanlar sağlanmış, dinin metinle-
rinde çok sayıda farklı zamanlarla ilgili kıssalar su-
nulmuştur. Bunlar üzerinde derin düşünce kişiyi
iman etme sonucuna götürecektir. 

b) Kur’an’da Tedebbür Kavramı

1- Allah’ın Tedbiri; Allah’ın işi tedbir etmesi
O’na mahsustur. O kendi şanına layık olan tedbir ile
tedbir eder (Yunus 10/3, 31; Rad 13/3; Secde 32/5).

2- Kulun Tedebbürü; insan tüm varlıklar üze-
rinde düşünme gücüne sahiptir.

a) Kur’an’ı Tedebbür etmek; onun ayetleri ve
seçerek kullandığı lafızları üzerinde tedebbür ede-
cektir (Nisa 4/82; Muhammed 47/24; Sad 38/29).

b) Düşünce; her akıllı insanın temel görevle-
rindendir (Müminun 23/68).

2.3- HADİSLERDE DİL

Hadislerde kullanılan lisan kavramı genelde dilin
ıslah edilmesine yönlendirme şeklindedir. Din is-
tikamette olmaya çağırmış ve bunu emir olarak
vermiştir. Temel teşvik diline sahip olmak şeklin-
dedir.4 İki dudağı ve iki ayağı arasını koruyacağına

2 Bakara 2/219, 266; Yunus 10/24; Rad 13/3; Nahl 16/11, 44.
3 Enam 6/50; Zümer 39/42; Casiye 45/13; Haşr 59/21. Balı tefekkür Nahl 16/69,
Aile efradını tefekkür Rum 30/21.
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garanti verene cennet garanti edilmektedir.5 Takva
ve güzel ahlakın kişileri cennete götüreceği gibi iki
boşluk olan ağız ve malum organların da cehen-
neme girmeye sebep olacağı belirtilmiştir.6 Hz.
Peygamber öğüdünde el ve dile sahip olmayı el ile
ancak hayra uzanmayı dil ile de sadece iyi olanı
söylemeyi anmıştır.7 Kişinin diliyle söylediklerin-
den dolayı hesaba çekileceğini dillerinin hasılatı-
nın onları cehenneme götürebileceğini belirtmiş,
“kişi ya leh ya da aleyhinde söz söyler” tespiti ya-
pılmıştır.8 “Rabbim Allah de ve istikamette ol” em-
rini veren Hz. Peygamber insanlar için en çok
endişe veren şeyin dilleri olduğuna uyarı yapmış,
en faziletli amelin de dille gerçekleştiğini hatırlat-
mıştır.9 İmanın istikamette olması kalbin istikameti
bunun da ancak dilin düzelmesiyle gerçekleşeceğini
belirten Hz. Peygamber komşusu kötülüklerinden
emin olmayan kimsenin cennete giremeyeceğini
belirtmiştir.10 Özellikle gereksiz konuşmaktan sa-
kındıran, susmak gereken yerde susmaya teşvik
eden rivayetler bulunmaktadır. Susmayı tercih
edene kurtuluş yolunun açık olduğu belirtilmiştir.11

Selim olmak isteyenlere susmayı sürdürmeleri öne-
rilmiştir.12 Realitede tüm organlar dile bağlıdır. Dil
doğru olursa onlar da onunla beraber öyle olurken
dilin sapmasının sonuçlarına diğer organlarda ister
istemez katılmak durumunda kalmaktadırlar.13

Dilin keskinliklerinin etkisi diğer uzuvlara yansı-
maktadır.14

Din büyükleri en uzun müddet hapsedilmeye
layık olanın dil olduğu kanaatindedirler.15 İnsanın
hatalarının büyük bir kısmı dilden kaynaklan-
maktadır. Ya hayır söylemek ya da susmak yoluyla

dilden gelecek zararlardan kurtulma yöntemi ge-
liştirilmiştir. Diliyle istenmeyen sözlerden sakın-
mak, öfkesini yenmek, suçlarından dolayı da
Allah’a yönelmek, Allah’ın kula değer vermesi,
mazeretini kabul edip onu korumasını sağlayacağı
tespiti bulunmaktadır. Bu da insanın diline hakim
olup Allah’ı görüyor şuuruyla kulluk yapmasıyla
sağlanacaktır.16 Kişinin kendisini ilgilendirmeyen
sözleri söylememesi ve bunları bırakması öneril-
miştir.17

Temel düşünce el ve diliyle bir başkasına zarar
vermemektir. Kişinin muhatap olduğu çevrelerin
ondan sözlü veya fiili zarar görmeyeceğine güven-
meleridir. En kolay ibadet şekli susmayı yeğleye-
rek diliyle günaha girmemek ve güzel ahlak olduğu
belirtilmiştir.18 Sonuçta dilini muhafaza eden kimse
başkasına zarar vermemek suretiyle güven telkin
etmektedir.19 Dilin muhafaza edilmemesi kişinin
dini yönüne de zarar vermektedir. Onun sözleri de
amelinden sayılacağından kendisine bir fayda ver-
meyen hususlarda sözlerin az olmasına çağrı yapıl-
mıştır.20 Bu da faydasız konular konuşulurken
susmak suretiyle olacaktır. Bu bir dilde uzlet şekli-
dir. Dil ise sarf edilen sözlerin zararlı olanının za-
rarı kişiye geri gelmektedir. Bu nedenle hayrın
dışında söz sarf etmeyip susma yolu gösterilmiştir.21

Hayır söylemek veya susmak müminin vasfı olarak
belirtilmiştir.22 Sözün faydası ümit edilen ve kötü
akıbete düşürmeyeceğinden emin olunanların ko-
nuşulması önerilmiştir.23 Çok konuşmanın insana
birtakım zararlarının olacağı belirtilmiştir. Çok ya-
nılma ihtimali bunlar arasındadır. Dilin muhafazası
üzerinde yoğunlukla durulan bir husustur. Dilin
tüm bedene etkisi vardır. İstikamette olması diğer-
lerine de etki ettiği gibi dilin dengesizliği diğer or-
ganlara da etki etmektedir.24 Hayır söyleyip yararlı
olmak veya susup selamette kalmak seçenekleri bu-
lunmaktadır. Hayrın dışındaki işlerde konuşmayıp

4 Tirmizi, Sahih, Beyrut trs.,  2406; Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail,
Camiu's-Sahih, İstanbul, 1981. Müslim, Ebu'l-Hüseyin b. Haccac, Sahih-i Müs-
lim, Beyrut, trs.  Ahmet b. Muhammed b. Hanbel (ö. 241/855), Müsned, Beyrut,
trs. V, 259; Ebu Nuaym Hilyetu’l-evliya, Daru’l-Kütübü’l-İlmiye, Beyrut, 1988,
II/9.
5 İbn Hacer, Fethu'l-Bari, Kahire, 1987, XI, 308, XII, 113; Tirmizi , a.g.e., 2408;
Ahmed, a.g.e., V, 333.
6 İbn Mace, Sünen, Beyrut trs.,  4246; Begavi Şerhu’s-sünne XIII, 80; Buhari
Edebü’l-Müfret, Beyrut, trs. 294; Tirmizi, a.g.e., 2004; İbn Hibban 1923.
7 Buhari, Tarih, I, 443; Ebu Nuaym Ahbaru Asbahan, II, 179.
8 Tirmizi , a.g.e., 2616; Cassas Ahkamu’l-Kur’an, III, 353; Bagavi, Tefsir, V, 
224.
9 İbn Ebi’d-Dünya,  s. 47.
10 Ahmed, a.g.e., III,198, IV, 31, VI, 385, II, 288, 336, 373, I, 387.
11 Tirmizi, 2501; Ahmed, a.g.e., II, 177; Darimi, II, 209; İbn Hacer XI, 309.
12 Ebu Yala, VI, no 3607; Taberani Evsat, II, no 1955.
13 Tirmizi, 2407; Ahmed, a.g.e.,III, 95, 96; Zühd, 195.
14 Ebu Yala, I, no 5; Ebu Nuaym, IX,17.

15 Ebu Nuaym, I,134; Taberani, Kebir, IX, 162.
16 El-Münziri, et-Tergıb ve’t-Terhip, Daru ihyai’t-türas, Beyrut 1968, IV, 243.
17 Ebu Nuaym, I, 288.
18 İlgili naslar için bk İbn Ebi’d-Dünya, a.g.e., s. 49 vd.   
19 Ahmed, a.g.e., III, 154; Ebu Yala, VII, no 4187.
20 Ebu Nuaym, V, 90.
21 İbn Hacer, Fethu’l-Bari, X, 245, 332; Müslim, I, 68; Ahmed, a.g.e., II, 267.
22 İbn Hacer, a.g.e., X, 531; Müslim, a.g.e.,I, 89; Hatip, XI, 139.
23 Ebu Nuaym, VIII, 153.
24 Muhasibi, 69.
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susmak, hiç değilse kişinin kendi şerrinin başkala-
rına dokunmasını önleyecektir.25 Kişinin söylediği
söz onu iyi veya kötü akıbete götürebilmektedir.26

İnsanın söyledikleri yazılıp tespit edilmektedir (İn-
fitar 82/10). Gözetimde tutulan kulun her şeyinin
belirlenmesi yapılmaktadır (Kaf 50/17-8).

2.4- DİLİN ÜSTLENDİĞİ FONKSİYONLAR

Dile birçok fonksiyon yüklenmiştir. Bunlardan bir-
kaçı:

1- Ahiret Dili: O alemde konuşulacak dil ve
konuşacak organlara dinin metinlerinde yer veril-
miştir. Orada ancak Allah’ın izin verdikleri konu-
şacaktır. Onlar doğrunun dışında da bir söz sarf
etmezler (Nisa 4/114). Şefaatte ancak onun izin ver-
dikleriyle gerçekleşecektir (Sebe 34/23).

2-Geçmişte Dil: İnsanlık tarihinde dille insa-
nın kendisini ifade ettiği ilk insandan itibaren
bunun yapıldığı bilinmektedir. İbadetler dille ifade
edilmekte dua, niyaz, yalvarış, tevbe, istiğfar, piş-
manlık ve nedamet dille yapılmaktadır. Kişi dille
söylediği sözlerle dine girmekte veya dinden çık-
maya sebep olan ifadeleri kullanarak dinden çık-
maktadır. İnsan zihninin ürettiği düşünceler dille
ortaya konmakta ve nazariyeler onunla ifadesini
bulmaktadır. 

3- İnanç Dili: İnanç dille dile getirilmiştir. Fakat
yanıltanların olabileceği düşünülerek esas olan kalp-
teki inanç kabul edilmiş, dille söyleme onu söyleyen
kişiye mümin muamelesi yapılabilmesi için aran-
mıştır. Dinde ise kalp dili esas alınmış, ahirette ki-
şiye ona göre muamele edileceği belirtilmiştir.

4-Sevgi Dili: Sevgi, aşk ve muhabbet dille ifade
edilmişse de onda da asıl olan kalpte sevginin bu-
lunmasıdır. Dilin sorunları çok yönlüdür. İçtenliği,
samimiyeti, inanç ve sevgideki üst düzeyi dille
ifade etmek kolay olmamaktadır. Beşer ancak dili-
nin döndüğü kadarını söyleyebilmektedir. Söyle-
yemediği pek çok şey kişinin iç dünyasında saklı
kalmaktadır. 

Öfke, gazap ve bu esnada sarf edilenler de dille
anlatılsa da, bunlar öfkenin tamamı değildir.

“Lanet olsun, Allah belasını versin” türünden ifa-
deler kalpte olanın dile yansıyan sadece birkaç an-
latım tarzıdır. Dilin temel faydası beşerin lehinedir.
İnsan konuşarak meramını ortaya koymaktadır. Fi-
ziki zarar verme ve elle yapılan işler genelde dille
söylenmemektedir. Dille konuşanlar elle zarar ver-
meye gerek görmezler. Meramını eliyle ifade eden-
ler dille söylenmesi gerekeni taksim etmektedirler.
Eliyle zarar verenler, şayet o zararı belki o boyutta
vermeyecekti.

Dil, tüm bedenin tercümanıdır. Konuşarak
insan fikrini ve düşüncesini ortaya koyar. Kalpte
saklı tutulan hususlar ancak dille ifade edildiğinde
neyin kastedildiği anlaşılmaktadır. Büyük oranda
suçlar dil sebebiyle işlenmektedir. İnsanlar ko-
nuşma esnasında dille birlikte el, baş, kol vb. hare-
ketlerine yer vermektedirler.

Konuşmada yoğun şekilde yeminle muhatabı
ikna etme alışkanlığı bulunmaktadır. Halbuki din
yemine fazla yer verilmesine izin vermemektedir.
Küfürler, sövme ifadeleri sıradan ilişkilerde ve gün-
lük konuşmada artık tabii halde kullanılmaktadır.
Bu da toplumun dinin kurallarına uyma düzeyini
ortaya koymaktadır. Günlük olarak kullanılan ke-
lime sayısı azdır. İnsanlar belirli kalıplarla günle-
rini geçirmekte, bilgi ve kültür düzeyine katkı
yapmamaktadırlar. Argo ifadeler istenmese de top-
lumda yaygınlığını korumaktadır. İnsanlar düşün-
düklerini ifadede zorluk çektikleri için şey, hım,
vb. kavramlara geniş yer vermektedirler. 

Din insanın sözlerinin melekler tarafından ya-
zılıp kaydedildiğini belirtmektedir. Bunlar ahirette
insanın karşısına çıkacak ve kişinin büyük sorum-
luluk yüklendiği diliyle kazandıklarının cezasını
görmesine neden olacaktır. Bu konuda sıklıkla
uyarı yapılmıştır.  Kırıcı, üzücü, ifadeler dille kul-
lanılmakta ve diğer insanları üzen insan, hak ve hu-
kuka riayet etmemektedir

Dili kullanmanın ahlaki boyutu bulunmakta-
dır. Genel ahlaka aykırı olan pek çok suç dille iş-
lenmektedir. Bunlar hem ahlaka hem de dine
aykırıdır. Yalan söz, ifade, beyan, şahitlik, vb. bun-
ların başında gelir. Ahlak bunu onaylamadığı gibi
din de yalanı büyük günah kabul etmiştir. Din mü-
minin yalan söyleyemeyeceğini bildirmiştir. Yalan

25 Müslim, a.g.e.,136; Ahmed, a.g.e., V, 150; Humeydi, 131.
26 Ebu Davut, 4990; Tirmizi, 2310; Ahmed, a.g.e., V, 2, 3, 4, 5.
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şahitlik ahlaka aykırı olduğu gibi hukuku da yanıl-
tıcı olmaktadır. Din bunu büyük günahlar içinde
saymış ve müminleri bundan sakındırmıştır. İftira,
itham, yalan yere suçlamalarda bulunmak delilsiz,
mesnetsiz ve şahitsiz karalamada bulunmak büyük
suçlar arasındadır. 

Konunun bir de hukuki boyutu vardır. Hukuk
dille ifadesini bulmakta ve kişilerin sözlü beyanları
esas alınmaktadır. İnsan diliyle doğruyu ifade ede-
bildiği gibi yanıltıcı da olabilmektedir. Bu nedenle
din insana söylerken haktan başkasını söylememeyi
öğütler. Buna dinsel sorumluluk demek de müm-
kündür.

Dilin dünya ve ahirete yansıyan iki yönü söz
konusudur. Din insana sorumluluk duygusunu tel-
kin ederken onu ilerde pişman olacağı işlerden sa-
kındırmıştır. Konunun eğitim yönü
bulunmaktadır. Kişi kendisini dilin kişiyi düşüre-
ceği kötü akıbetten sakınma konusunda alıştıra-
caktır. İnsan diline sahip olmayı ilerde pişmanlık
duyacağı sözü söylememeyi eğitimle elde edecektir.
Genelde yaygın olan örgün eğitim yanında aile
içinde eğitimde neslin yetişmesinde önemli katkı
sağlamaktadır.

Konunun bir diğer boyutu da insan haklarına
saygı veya saygısızlıktır. Zira kişinin söylediği söz-
ler büyük oranda başkasını da ilgilendirir. İftira,
yalan beyanlar,  ancak iyi yönde kullanıldığı, aile
ve toplumda fert ve kesimler arası ilişkilerde ıslahı
gerçekleştirme, barıştırmayı ve tesanütü sağlamaya
yönelik faaliyetlerde söylenebilecektir. Savaş şart-
larında düşmanı yanıltmak için söylenmesi de uy-
gundur. 

Yalan isnat, yalan şahitlik, sözlü suçlama,
sövme, lakap takma, lan ulan şeklinde ifade edilen
sözler, nezaket kurallarının ihlali,  günah sözlerden
sadece bir kaçıdır. Kişilerin söz ve davranışlarında
Allah rızasının gözetilmesi temel düşünce olmak
zorundadır. Allah’ın razı olmadığı vebali büyük ifa-
delerin kullanılması insana sorumluluk getirecek-
tir. Devlet yönetiminde ketum olmak, sır
vermemek aile sırlarının saklanması görevler ara-
sındadır.

SONUÇ

İnsan konuşan bir canlıdır. Bunu diliyle ifade ettiği
gibi beden dili de pek çok düşünceyi ortaya koya-
bilmektedir. İnsanın temel sorumluluklarından bi-
risi de diliyle insanlara zarar vermemektir. Hak ve
hukuka riayet etmenin önemli bir boyutu da sözlü
olarak yapılması gerekenlerdir.

Din koyduğu kurallarla insanları sözlerinin so-
rumluluğunun farkında olmaya çağırmıştır. Pey-
gamberler ve din büyükleri bu konuda örnek olmuş
ve insanları doğruya yönlendirmiştir.

Kişiler inanç ve düşüncelerini dil ile ifade
ederler. Muhatapları onlar hakkındaki değerlen-
dirmeyi dile dayanarak yapar. Bu nedenle kişilerin
dilleri ve sözlü beyanları esas alınmaktadır. Konu-
nun dünyada olanın ötesinde ahiretteki vebali de
düşünüldüğünde insanın dil konusunda ne kadar
çok hassas olması gerektiği ortaya çıkar.

İnsan sorumluluğunun bilincinde hareket ede-
rek iki dünya mutluluğuna erecektir. İslam insanı
dili sebebiyle düşeceği kötü durumdan sakındırmış
ve güzelliklerin ifade edilmesini istemiştir.
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