0

ALİ EMRAH CEYHAN

0

1

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah (c.c)’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c)’ın Adı ile.

”Dildir İnsanı Rezil Eden - Dildir İnsanı Vezir Eden”
“GIYBET - DEDİKODU “

Yazarı: Ali EMRAH CEYHAN
1434 -2013 / Nevşehir
Derleme ve İkinci Baskı 1435 -2014 / Nevşehir
1

2

“Hamdimiz – Salavatımız”

Güzel Allah (c.c)ım, hiç şüphesiz ben sana gereğince hamd edemem,
bu yüzden senin katında hamdlerin en güzel şekli her nasılsa ben
sana ,hayatım boyunca, alıp verdiğim nefesler adedince öylece
hamd ederim.
"Allah (c.c)ım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât
et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün
korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine
yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine
temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin,
o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün
hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey
merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et.
Allah (c.c) bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz,
senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.
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Başlarken
“Müslüman olmanın bedeli. “
Kardeşlerim cehalet ahmaklıktan bir parçadır, yıllardır bizi dinsiz
diyanetsiz bıraktılar, öylece uyuduk ve maalesef uyanmaya da
niyetimiz yok besbelli. Bizi televizyonla uyuşturup ahlakımızı bozdular
(şimdi de internetle), bizi gazetelerin magazin ve arka sayfa spor
köşelerinde boğdular, bizi geçmişimizi inkar etme ve hatta
ecdadımızdan (cennet mekan) nefret etme duygusunu aşıladılar, bizi
bir köşeye atıp varlığımızı cumhuriyetle ,tarihimizi “inkılap’tan ibaret
saydılar , ilmimizi sadece pozitif (fen, matematik vb…) ilimlerle
sınırladılar ve dediler ki ; “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan
kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı,
gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış
bulunuyoruz (*0). Her şeyimizi bu fani aleme endekslediler ve
maalesef başardılar. Uyuya kaldık, üzerimize ölü toprağından attılar.
Halbuki gerekmez miydi ki fen , matematik vb. bilimlerin yanında, bir
Müslüman olarak en temel ve lazım olan fıkıh bilgisini bilmemiz
gerekmez miydi ?
Soruyorum, bir Müslüman olarak başkasının (batı) tarihinden evvel
kendi (İslam) tarihimizi, bir siyer (peygamberimizin) hayatını, en başta
bilmemiz gerekmez miydi… ?
Fakat düşman sevinmesin , Elestü bi Rabbeküm sorusuna , Kâlû-belâ
dedim Hz. Allah (c.c)’a sözümüz ve yeminimiz var; Televizyon
Müslümanı olmayacağız (şimdi de internetle), gazete köşelerinde
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boğulmayacağız. Allah (c.c)’ımızı, dinimizi, peygamberimizi, ecdadımız
ve tarihimizi, ebedi olan ruhumuza nakış-nakış işleyeceğiz ve İnşAllah
(c.c) bu yolda can vereceğiz. Kanmayacağız ve kandırmayacağız,
kanayan bir yara gördüm mü, yanmalı ta ciğerimiz, Hakkı tutup
kaldıracağız ve Rabbim her ne dediyse “İşittim ve İtaat ettim” diyeceğiz
İnşAllah (c.c).
Allah (c.c)’a kul ve Müslüman olmanın bedelidir bu bence.

Bu kitap ne kadar zamanda okunur ?
Kardeşlerim bir insan dakikada ortalama 150 kelime okur , kitabımız da
14.641 kelime vardır, şu halde 14.641 kelime / 150 kelime dk = 97
dakikanızı (1saat 37 dakika) alır bu yüzden defalarca okuyup istifade
edebiliriz İnşAllah (c.c).
Uyarı ve Rica ! Kuru kuruya okumak bize bir yarar sağlamayacaktır,
ancak hayatımıza tatbik eder, yaşarsak anlam kazanacaktır biiznillah.
Ricam: Kıtmir ,sana tesiri olsun diye bu eseri yazarken biraz emekte
bulup onlarca belki de yüzlerce defa okudu (bunu yazmamdaki sebep
,Hz. Allah (c.c)’ın emir ve yasakları bilinsin ve yaşansın), şu anda da
yaşama gayreti ve azmi içinde ki tesiri olsun, kardeşim senden ricam,
iki saatini bile almayacak bu eseri, en az birkaç kez, altını çizerek ve
anlayarak oku, yaşa ve yaşat ki kurtulanlardan olalım.
Unutma kardeşim eğer, O kudretli ve şerefli Hz. Allah (c.c)’ın son ve
kusursuz dininin emir ve yasakları bizde yaşarsa, o mahşer yerinde
yüzü ak, kalbi pak olanlardan oluruz biiznillah.
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Kardeşlerim şu sözlerimi bütün samimiyetimle altını kalınca çizerek
belirtirim ki ;Bu eseri benim gibi bir acize yazdırma payesini
bağışlayan, O lütuf ve ikram sahibidir, tüm maharet ve meziyetler
O’nundur, bu fakir sadece bir vesile, yazan bir kalem, yazdıran ise
perdenin arkasındaki kudretli, azametli ve çok merhametli Hz. Allah’tır.
Bu yazılanları evvela ben kendi nefsime atf ederim ve şerefli kardeşim
dilersen sende benimle beraber nefsini tezkin ve terbiye edenlerden
ol. Kardeşlerim diğer bir husus ise kitapatan azami şekilde istifade
etmenin yolu şudur bence ; elinize iki kalem alıp mümkünse fosforlu ve
kendinize göre önemli gördüğünüz yerlerin altını çizip diğer bir kalemle
de not alınız. Yıllar evvel okuduğum bir kitapta, kitabın dokunulmaz
olduğu fikrini çürütüp aksine ondan istifade edebilme yolunun, gerek
kitabın içine gerekse dışında not alarak yazıp çizmek olduğunu
söylüyordu, ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum ve
sizlere de da tavsiye ediyorum.
Kardeşlerim gıybet mevzuuna ibretlik bir sözle girmek isterim :
Kur’ân-ı kerîmden sonra dünyânın en kıymetli kitabı olan Sahîh-i Buhârî
adıyla meşhur olan hadis kitabını yazan büyük hadis âlimi. İsmi,
Muhammed bin İsmâil olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Hadis ilminde
yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadîs-i şerîfi senetleriyle
birlikte ezbere bilen, haramlardan ve şüphelilerden dâima kaçar,
gıybetten çok korkar ve der ki : "İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç
gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın."
buyururdu.
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Kaynak bilgileri
Kardeşlerim bu kitabımızı yazarken bilhassa sağlam ve güvenilir
kaynaklardan istifade etmeye gayret ettim ve büyük Allah (c.c)
dostlarından olan İmam Rabbani (k.s) der ki: “Bir hükmün doğru veya
yanlış olduğu Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup
olmamakla anlaşılır. Çünkü Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine
uymayan her mana, her buluş kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık,
Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır, sapıklığının doğru olduğunu iddia
eder. Yarım aklı, kısa görüşü ile, bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır.
Doğru yoldan kayar, felakete gider. Âyet-i kerimede, (Kur’an-ı kerimde
bildirilen misaller, çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete
ulaştırır) buyuruluyor. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri manalar
doğrudur, bunlara uymayanlar yanlıştır. (Mektubat-ı Rabbani
cilt:1/286)” sözüne bağlı kalarak, eserimizi hazırladım, kaynak
bilgilerini kitabımızın sonundaki “Kaynaklar Ve Dipnotlar” isimli
sayfamızdan görebilirsiniz .
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Önsöz
Kardeşlerim bir an düşünün, sevaba erişmek mi zor, günah kazanmak
mı? Bir sevaba nail olmak için kimi zaman çok zahmetler çekeriz
örneğin: Çalışır çabalarız ve kazandığımızı gücümüz nispetince bazen
bir fakiri doyurur, bazen de bir yurt veya bir cami yaparız, ömrümüzü
verip okur yazar ve bir eser yazarız, salih ve güzel ahlaklı bir kimse olup
sabah akşam demeden insanların yardımına koşarız veya gece sıcak
yataklarımızdan ayrılır Allah (c.c)’ı şükredenlerden onu çokça
zikredenlerden olmak için namaz ve taatle geçiririz gecelerimizi,
Örnekleri çoğaltabiliriz …
Şimdi bütün bu saydığımız işleri yaparken maddi veya manevi bir
değer, bir emek harcarız, özveri ve fedakarlıkta bulunuruz ki sevap
kazanalım, Hz. Allah (c.c) katında razı olduğu kullardan olalım diye.
Maalesef bunca özveri, zahmet ve fedakarlık sonucunda kazandığımız
sevapları, güzel işleri bir anda, çok kolay ve ucuz bir şekilde kaybederiz.
Sadece iki dudak ucumuzu hareket ettirip, birilerini çekiştirerek, gıybet
ve dedikodusunu ederek, amel defterimiz sıfırlayıp hatta eksilere dahi
indiririz, daha kötüsü cumhur ulemaya göre bir nevi kul hakkı bile
işlemiş oluruz ki, bildiğiniz gibi sahibi affetmediği sürece Allah (c.c)’ın
dahi affetmediği bir günahtır.
Kardeşlerim ne hallerle biriktirdiğimiz güzel iş ve sevapları gıybet,
dedikodu ederek yitirmeyelim, kaybedenlerden olmayalım.
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Gayemiz
”Dildir insanı Rezil Eden - Dildir insanı Vezir eden” adlı eserimizdeki
gayemiz; özelikle günümüzün hastalığı olarak gördüğüm, bizi adım
adım ve sessiz sedasız helake götüren (Rabbim bizleri böyle bir
akıbetten korusun) gıybet veya dedikodu illetinin zararlarını dilim
döndükçe, elim yazdıkça, evvela kendi nefsime ve siz kardeşlerime
tebliğ etmektir.
Allah (c.c)'ın yardımı ve inayetiyle dilin yıkımını derli toplu olarak
açıklayıp; teker teker tarifleriyle, sebep ve tehlike yolunu izah edip,
sakınma yollarını göstereceğiz İnşAllah (c.c).
Bu hususta Dilin aleyhinde rivayet edilen Ayet, Hadîs ve bu konuya
yönelik eserleri beyan edeceğim inşAllah (c.c).
Kardeşlerim maalesef gıybet, toplumumuzda kabul görmüş bir
haramdır ve ne yazık ki pek hafife alınmaktadır. Peki neden ?
Çünki insan bilmediğinin cahilidir, halbuki kişi gıybetin ne demek
olduğunu bilse, kendisini öldürecek bir katilden, vahşi hayvandan
kaçtığı gibi kaçar. Kardeşlerim dilin hareket alanı çok geniştir. Onu
çevirecek, sınırlayacak bir engelde yoktur. Onun sahasının ne sonu, ne
de sınırı vardır. Hayır da dilin geniş alanına girer, şer de.
Bu bakımdan dilin ucunu bırakıp kendi başına salıveren bir kimseyi,
şeytan sürükler götürür. Onu yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına
sevk eder. Böylece onu ebedî bir felâkete girmeye mecbur eder; zira
insanlar cehenneme dilleriyle ekip biçtiklerinden dolayı da atılırlar.
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İyi bilelim ki dilinin şerrinden ancak İslam’ı bilen ve yaşayan insan
kurtulur. Dilini dünya ve âhiret hayatında, kendisine fayda verecek
konularda çalıştıran, dünya ve âhirette sonucundan korktuğu şeylerden
uzaklaştıran bir kimse dilin şerrinden kurtulur.
Hayır ve şer kelamını ederken dilimizi kullanırız, bir düşünecek olursak
kainatta sayısız varlık vardır, bunlar içinde insan tek bir varlıktır ki
konuşarak anlaşmasını bilen, Dil Hz. Allah (c.c)’ın büyük ve eşsiz
nimetlerinden sadece bir tanesidir. O öyle yüce bir yaratan ki insana
çok merhametli davranıp diğer tüm canlılardan üstün tutup konuşarak
anlaşma nimetini bahşetmiş. Bizde yaratanımıza tam olmasa da şükrü
ancak dilimizi hep hayır söylemekle yerine getirelim. Dilin kendisi
küçüktür fakat hayır ve şer yolunda icraatı pek büyüktür, kardeşim dil
savaşta başlatır, barışta getirir , vezir de eder, rezil de eder.
Cenabı Hak dili kullanmasını bilene pek çok hayır bahşeder.
Kardeşlerim en başından şunu derim : "Birine çamur atmadan önce
şunu iyi bilelim ki; İlk önce kendi ellerimiz kirlenecek.Gelin kardeşlerim,
sayılı nefeslerle olan ömrümüzü, Hz. Allah (c.c)’ın emir ve yasaklarına
uyarak yaşayıp, huzuru İlahiye yüzü ak, kalbi pak olarak çıkalım.
Soru : Kardeşlerim gıybet haramdır, değil mi? Peki neden gıybeti terk
etmemekte ISRAR içindeyiz ve Şeytanı şeytan yapan ne idi ?
Günahı mı, hatası mı, kibri mi, hasedi mi yada ısrarı mı?
Hangisidir sizce ?
Cevap : Israrıdır çünki ısrar felakettir ,insan olan maalesef küçük ya da
büyük günah bataklığına düşebilir, lakin tövbe edip kurtulabilir de.
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Günahında, hatasında ISRAR ederse ne olur,kime benzer ve kimle olur?
OKUMAYI BIRAKIP, bir an düşünelim, haram kılınmış tüm işlerde Israrı
terk etmezsek, kime benzeriz, kiminle olur ve akıbetimiz ne olur?
Cevap basittir; şeytana benzer, onla hallenir ve muhakkak ondan
oluruz.(Rabbim bizi böyle bir akıbete düşmekten korusun).
Kardeşlerim unutmayalım ki, kul azmayınca bela nazil olmazmış!
İlim ve irfan yerine gıybet veya dedikodu ile vaktini tüketenler akıllarını
başlarına devşirmezlerse belada yakın demektir.
Kardeşlerim, yazılanlar gayet sade ve anlaşılır bir dille yazıldı, şu halde
şeytanın safına geçmemek için, samimi ada(e)m gibi bir kul olmak için
haramları terk edeceğiz ve şeytana değil , aziz ve kudret sahibi olan
Hz. Allah (c.c)’ın emirlerine bağlı yaşayacağız.
Cenabı Allah (c.c) GAFFAREZ-ZÜNÜB’tur (günahları bağışlayan ve çok
merhamet edendir) her türlü günahı affeder yeter ki ISRARINI terk
edip, tövbe kapısına yönelsin, yeter ki el açıp yürekten bir yakarışla
O’na dönülsün O tövbeleri çok kabul edendir, O bağışlayanların en
hayırlısıdır.

Peki nedir gıybet ?
Gıybet- dedikodu: Çekiştirme, yerme, kötüleme, Bir veya birilerinin
aleyhinde kötü konuşmak veya taklidini dökmek, duyduğu zaman
hoşlanmayacağı şekilde arkasından veya yüzüne karşı yapılan söz veya
eylemlerdir. Söylemiş olduğu şey ister bedeninde, ister soyunda, ister
ahlakında, ister fiilinde, isterse bünyesinde hatta elbisesinde olsun hiç
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fark etmez hoşuna gitmeyen her söz, fiil, yazı ve taklitlerin tamamı
gıybet hükmündedir. Kardeşlerim gıybet sinsi bir marazdır (hastalık),
öyle ki bu işlenen gıybet haramı, geniş bir açıdan ele alınıp
zararlarından haberdar olmak zorundayız.
Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet tohumlarını
görürüz. Tüm kötülükler, gıybeti de beraberlerinde taşırlar.
Gıybet kardeşlerin, akrabaların, en yakın dostların arasını açan bir
fitnedir, fitnenin kelime anlamı ise; anarşi, bozgunculuk, bela ,günah
hatta şirk’e kadar götürmektedir.

Peki Gıybet, dedikodu fitnesinin sebep olduğu bu hallerin anlamlarını
biraz irdeleyelim derim.
Anarşi : “Bir toplumda otorite ve düzenin bulunmaması; buhran.
Komutan yokluğu, yönetici, idare edici bir otoritenin bulunmaması,
manasındaki Fransızca “Anarchie” kelimesinden gelir.”.
Bozgunculuk : İnsan, fıtratındaki "nankörlük" ve "zalimlik"
özellikleriyle, zaman zaman Rabbine isyan ederek, yeryüzünde
bozgunculuk çıkarır, kendisi gibi eşit şartlarda yaratılan insanları mali
güç veya zorbalıkla esareti altına almaya çalışır. Haysiyet ve şereflerini
korumak isteyenlerin direnmesi neticesinde savaşlar çıkar ve kanlar
dökülür bozgunculuk yüzünden.
Hepsinin toplamı “Günahın anlamı ise : cezayı gerektiren amel (iş),dine
aykırı iş ve Allah (c.c)'ın emirlerine uymayan hareket manasına gelir.
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Sonuç olarak ta gıybet-dedikodu, çok büyük felaketlere sebep olmakta,
ferdi ve toplumsal bir yıkıma sebep olmaktadır.
Kardeşlerim bu konuyu çok önemsememiz gerekir, öyle ki bu tehlikeyi
anlatmalı ve sakındırmalıyız tüm ümmeti Muhammedi (s.a.v) .

Gıybetin çeşitleri nelerdir:

Beden hareketlerimizle gıybet:
İşaret, îma, dudak bükme, göz kırpma, hareket ve maksadı belirten her
türlü söz, açıkça söylemek gibidir. O halde bunların tümü gıybet ve
haramdır. Bunlara örnek verelim:
Hz. Âişe vâlidemizin şu sözü îma ve işaret kısmındandır: Bizim evimize
bir kadın geldi. Kadın gittikten sonra elimle kadının kısa boylu oluşuna
işaret ettim. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v) bana şöyle dedi:
“Kadının gıybetini yaptın! 1*”
Bir başkasının taklidini dökmekte büyük bir gıybettir çünki taklit etmek
anlatmaktan daha tesirlidir.
Felanca adam şöyle topallıyarak yürürdü…
Halkımızın ettiği gıybetten örrnekler: Hayırsız , hayasız ailedir bunlar,
sen bana sor… Öyle günahkar ki bataklık bunlar… bak hele
görgüsüzlere… gibi işaret vs yol ile belli bir şahıs (lar) razı olmayacaksa
kast edilerek işaret yoluyla da olsa bu gıybettir ve haramdır.

13

14

Yazı yoluyla gıybet :
Çünki kalemde bir dildir, anlaşma ve anlatma aracıdır ve sonuçları çok
yıkıcıdır. Bir eserin yazarı belli bir kişi veya topluluğu kast ederek onları
hoşlanmayacakları şekilde bahsediyorsa buda gıybettir. Ancak
toplumun yararı için, yazısını böyle göstermeye mecbur eden geçerli
sebepler var ise o halde hüküm değişir.

Birilerini “güya” dua tabiriyle anmakta gıybettir mesela :
Çok şükür ki Allah (c.c) onlar gibi bizi de saptırmadı … Rabbimin sevdiği
kuluymuşuz ki bizi onlar gibi edepsiz kılmadı… Allah (c.c) islah etsin ne
kadar kötü huylu… Filan adam çok takvalı ve sabırlıydı fakat bu
halinden eser yok yazık… O filanca adam iflas etmiş! Zavallı şimdi de
namaza başlamış, kendini Allah (c.c) yoluna adamış kim kanar… Bu
konuşmalardan maksat dua etmek değil, başkasının ayıbını
anlatmaktır, dikkat edelim kardeşlerim bu gibi sözleri söyleyenlerin
kendi nefsini temize çıkartıp, kendilerini Salihlere benzetmek suretiyle
överler. Fakat bu sözleri kişi isimi belirtmeden yapılsaydı bu gıybet
olmayacak ibretlik bir durum oluşacaktı, lakin böyle yapmakla hem
gıybetçi hem riyakar olmakta fakat cahilliğinden dolayı zanneder ki
kendisi salih bir kimsedir. Halbuki şeytan cahillerle ilimsiz olarak
ibadet etmeye başladıkları zaman, perişan eder hani deriz ya; yarım
doktor candan; yarım imam imandan edermiş. Rabbim bizleri böyle
kişiler olmaktan korusun.
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Benimsemek, susmak ve hayret etmek yoluyla gıybeti dinlemek de
gıybettendir.
Bu hallerde dinleyen bir kişi gıybetçinin gıybetine ortak olur .
Türkçesi şu anlamdadır : Bu gibi kişilere şakşakçı, dalkavuk derler,
anlatan kişiyi şaşkın şaşkın bir hal ile dinler ve gıybetçinin keyfi artsın,
alabildiğine ileri gitsin ister : “ya öyle mi… vah vah görüyor musun …”
gibi ifadeler, bütün söyledikleri ve hareketleri gıybeti tasdik etmektir.
Gıybeti tasdik etmek de gıybetten başka bir şey değildir. Hatta susan
da gıybetçinin ortağıdır!
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Gıybeti dinleyen, gıybetçilerden biri olur *2.
Rabbim bu gibi insanları islah etsin ve bizleri sıratı müstakim üzere
yürüt.
Rivayet edilir ki sahabilerden biri arkadaşına 'Filan adam çok uyuyor!'
dedi. Sonra ikisi birden ekmeklerini yemek için Hz. Peygamber'den
bir katık istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber 'Siz katıklandınız !'
dedi. Onlar 'Bizim katıklanmadan haberimiz yok!' deyince, Hz.
Peygamber şöyle dedi: Evet, siz kardeşinizin etinden yediniz! *3
Dikkat ettiğinde, Hz. Peygamber'in ikisini birden suçladığını göreceksin.
Oysa o sözü söyleyen sadece onlardan biriydi. Diğeri onu dinliyordu. Bu
bakımdan gıybeti dinleyen de gıybetin günahından kurtulamaz
kardeşlerim.
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Bedeni ile ilgili : Gözündeki zayıflığı ,topal olması, sakallı veya sakalsız,
kekeçliği ,başının kel olması vb gibi nasıl olursa olsun duyduğu takdirde
hoşuna gitmeyecekse bu gıybettir.

Soyuyla ile ilgili : Ne olacak babası amele kendi de olacak…, asıl azmaz
bal kokmaz kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandandır gibi atasözleri
bunlarda gıybet hükmündedir.

Ahlâk ile ilgili : 'O kötü ahlâklıdır, cimridir, gururludur, riyakârdır,
korkak, âciz, zayıf kalpli, ve benzeri huyludur! 'O hırsız, yalancı, içkici,
hain, zâlim, namaz hususunda tembel, zekât hususunda küstah veya
güzel rükû yapmaz, güzel secde etmez, necasetlerden korunmaz veya
anne ve babasına karşı itaatkâr değildir demek de gıybettir.
Dünya ile ilgili fiiline gelince : Aile terbiyesi almamış. Fazla yer, fazla
uyur. onlar pasaklıdır kendilerine bakmaz .Şu sözleri çoğumuz çok kez
işitmişizdir : Ben bu söylediklerimi yüzüne karşıda söylerim. Ben onda
olanı söylüyorum zaten, yalan değil söylediklerim. Hiç mi konuş
mayalım ağzımızı yumup oturalım mı ? Konuş, fakat hayır konuş güzel
söyle ne buyuruyor Hz Peygamber (s.a.v) : “Hz. Allah (c.c)'a ve ahiret
gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.*4
Halkımızın diliyle gıybetten bazı örnekler :Topal Mehmet…,dişlek filan.
, kel ömer…,…dana halil … kaynanasından bıkmış filan… gibi sözler.
Bir kişi hakkında “yüzüme aval aval baktı” gibi basit görünen bir ifade
bile, o kişi bunu duyduğu zaman incinecekse bu dahi gıybettir ve
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haramdır. Kardeşlerim, nasıl zina etmek, içki içmek, anneye ve babaya
isyan vb. haram kılınmışsa, gıybette onlar gibi haramdır. Gıybet, insan
ilişkilerini bozan, insanların birbirine güvenini zedeleyen, ve onları
birbirine düşman eden samimiyetsiz bir davranıştır. Her insanın
birtakım eksiklikleri ve yanlışları olabilir. Burada amaç o, insanın sahip
olduğu bu yanlışları yapmamasını sağlamak, bunun için ona gerekli
şekilde yardımcı olmaktır. O kişilerin gıybetini yapmak, çekiştirmek bize
hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır aksine günah kefemizin dolmasına
sebep olacaktır.
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“Gıybeti teşvik ettiren sebep ve haller nelerdir ? “

Bizi gıybete neler sürükler, hangi hallerde bu günahı daha çok işleriz?
Ben inanıyorum ki, Rabbimizin yardımı ve inayetiyle, helal ve haram
hududunu iyi bilirsek, ondan sakınırız. Bu günahın anlamını tam
kavrarsak Gıybet ve daha pek çok kötülükten uzaklaşır ve insan-ı kamil
olma yolunda epey mesafe kat ederiz inşallah.
Çünki insan bilmediğinin cahilidir, o halde bilinçlendikten sonra bu
fiilden uzak durma gayretimiz artacak ve tamamıyla terk edeceğiz
İnşallah.
Bu sebeplerden bir kaçını saymadan önce insan neden gıybet eder , ne
dersiniz bir düşünelim ?
Birçok nedeni vardır mesela : bunların başında birine kırgın veya
kızgınsak, onun hakkında verip veriştiririz, kötülemeye çalışır gıybetini
ederiz. Diğer bir şekil ise ne kırgın ,nede kızgın iken üstümüze hiç
vazifede değilken, dedikodu (gıybet) ederiz. Bu örnekler çoğaltabiliriz,
peki bu durumlar karşısında elimize geçen nedir ?
Günah, günah, günahın sonucunda kalbin lekelenmesi, ruhun
kirlenmesi ve neticede her iki alemde de perişanlıktır.
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Gıybeti Teşvik ettiren haller nelerdir ?
1.Öfke
Kızgın, öfkeli olduğumuz bir halde. Birine kızdığımızda kendimizi
tutamayıp kişinin ayıp ve kusurlarını bir çırpıda sayarız ta ki öfkemiz
dinsin isteriz fakat tuzağa yani gıybete düşmüş oluruz ki en sık
yaşanılan hallerden bir tanesidir. Halbuki kişi iman ettiği kitaba sadık
olsa şu sözü hatırlar : “Onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.'
Al-i İmran- 134” ve güzel ahlaklı olma nimetine erer diye
düşünüyorum.
İyi bilmeli ki; birilerine öfkelenip onun ayıbını ,kusurunu ortaya
koyduğum takdirde Hz. Allah (c.c)’ta o gıybetten dolayı bana öfkelenir
çünki Hz Allah (c.c) beni gıybetten men etmişti ben ise öfkeliyken de
olsa haramdan uzak durmalıyım ve O’nun emrini hafife almamam
lazım diye düşünmesi gereklidir.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki cehennemin bir
kapısı vardır. O kapıdan dünyada kinini Allah (c.c)'a isyan etmek
sûretiyle yerine getiren girer! *5”
“Kim rabbinden korkarsa, onun dili ağırlaşır ve o kinini icra etmez.*6”
Öfke ,kızgınlık ve asabiyetle gelen gıybeti, bu hadisleri idrak etmekle
tedavisi mümkün olur biiznillah. Madem ki kendi gıybetinin
yapılmasına razı değildir, o halde kendi nefsi için razı olmadığı bir şeye
başkası için de razı olmamalıdır. İşte bunlar tedavi usûllerinin en
güzelleridir.
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2. Bulunduğumuz ortamdan dolayı yapılan gıybet:
Arkadaş ortamına uyularak yapılan gıybet. Çünkü arkadaş ortamında
laf ve söz dönüp dolaşır ve birilerinin lafını sözünü etmeye gelir ki kişi
burada gafil avlanmış bir halde gıybetin içine dalar ve verir veriştirir
muhataplarıyla. Belki bir an düşünür lafı söz kessem başka bir konu
açsam yada kalkıp gitsem lakin genelde takva sahipleri hariçtir yenik
düşer bu hastalığa ve maalesef kendisi de hastalanır farkında olmaz
garibim. O, ortamı terk ettiği takdirde arkadaşlarının kendisinden
uzaklaşmasından korkar ve böylece bu gibi hususlarda daha
müsamahalı davrandığını zanneder fakat haramın içine batmıştır bir
kere. Bazen de arkadaşlarıyla beraber hareket eder ve milletin
gıybetini eder ve böyle yapmakla arkadaşlık hukukuna riayet ettiğini
zanneder, yani zor günde ve kötü günde beraberiz mesajı vermek ister
fakat bu yaptığı güya delikanlılık onu haramdan kurtarmaz.
Halbuki Peygamber efendimiz der ki ;
” Gıybet Edene Sus Diyene 100 Şehid Sevabı Verilir .*7”

3. Zanna kapılarak yapılan gıybet:
Durduk yere bir başkası hakkında sui zan (kötü düşünce) , yanlış
hislerle hareket etmek, kötü tahmine kapılarak, o kişinin kendisi
hakkında kötülük düşündüğünü düşünüp o’nun gıybetini etmesi ki
buda gıybetin diğer bir sebebidir. “Ey iman edenler, zandan çok
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kaçının… (Hucurat/49)” Hüsnü zan ile hareket yani iyi niyetle hareket
etmek bu işi çözer inşAllah (c.c).
4.Gurura kapılarak yapılan gıybet
Gururu kendisini bir başkasından üstün gösterilerek yapılan gıybettir .
Filan adam cahildir bir işten anlamaz demekle kendi gururunu okşar ve
harama düşer.
5.Haset , kıskançlık , çekememe duygusuyla yapılan gıybet
Diğer bir sebep ise Hasettir.Birisini maddi veya manevi çekemediğinden ötürü onu eleştirir durur halbuki bilmez ki kendini yer durur .
Örnek olarak : Bu kadar kısa zamanda nerden kazandı bu kadar parayı
,daha düne kadar cıbırdı (beş parasız), mümkün değil çok para
haramsız olmaz… Nasılda tutkunlar birbirine hayret ediyorum…
Felanca çok akıllı, çok hırslı amma keskin sirke küpüne zarar …
gibi sözleri ederekten hem gıybet hem de haset haramına düşmüş
olur ki peygamber efendimizin şu hadisi pek yerindedir :
Hasetten sakınınız! Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi, haset de
hasenatı yok eder. 8*

6.Keyfi yapılan gıybetler
Eğlenmek, şakalaşmak suretiyle yapılan gıybette kişi çok rahat bir
başkasının sözünü zikreder ve pek çok zaman o kişinin ayıbını ,hatasını
söylemiş bulunur, şaka dahi olsa gıybet haramdır.
Bu hale sebep ise kibirdir, gururdur.
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Evvela Rabbimizin yüce kitabı Kur’ân-ı Kerim’den bakalım gıybet
meselesine :
Şu güzel ayetle başlayalım isterim :
“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler.” (İsra/ 53)
Gıybet, dedikodu bir çok ayette çok açık bir şekilde haram olarak
zikredilir ve kesin bir dille de yasaklanır.
Hümeze suresi: İnsan haysiyet ve şerefini korumayı amaçlamaktadır.
Bu sebeple ismini insanı gıybet ve arkadan çekiştirerek onun haysiyet
ve şerefini lekedar etmek anlamındaki “Hümeze” kelimesinden
almıştır. Yüce Allah (c.c) bu surede malı ile övünen, insanları arkadan
çekiştiren ve alay edenleri büyük bir azap ile tehdit etmektedir.
“Hümeze” kusur saymak, “Lümeze” ise alay edip küçük düşürmek
anlamına gelmektedir… (*9)
Surenin Nüzul sebebi:Velid b. Muğire, Ümeyye b. Halef, Ahnes b.
Şüreyk hakkında inzal edildiği rivayet edilir. (*10) Onlar zengin ve önde
gelen kimselerdi. Bütün işleri malları ve kendileri ile övünmek ve
mallarını biriktirip saymak ve peygamberle alay etmek, mü’minleri
ayıplamak, dilleri ile ve işaretlerle alay etmekti. Peygamberimizi (sav)
ve sahabeleri gıyabında gıybet ederler, yüzlerine karşı da dilleri ile
ayıplayarak incitirlerdi. Bu durum müşriklerin ileri gelenlerinin
çoklarında vardı.
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Sure, mutlak üslubu ile mü’minlerin alay etmemeleri, dilleri ve
hareketleri ile insanların manevi şahsiyetlerini rencide etmemelerini
istemiş ve bu davranışları yasaklamıştır.
Meali: Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren,
kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! ﴾Hümeze/1-2﴿.
Tefsiri:
“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok
olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına
gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı
kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi
ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla
alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir
sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini
yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse”
demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de
benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren
kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla
gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen
Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir
. *11
Diğer suremiz Hucurat 12.ayet :
Meali: Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı
günahtır.[4] Birbirinizin gizli kusurunu (casus gibi) araştırmayın ve
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biriniz, diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz (normal insan olarak)
ölmüş kardeşinin etini(cesedini) yemeyi sever mi? İşte bundan
iğrendiniz (değil mi?) O halde ‘Allah (c.c)’a saygı duyup emrine uygun
yaşayın’ aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah (c.c) tevbeleri
kabul edendir, çok merhametlidir.." (Kur'an, Hucurat/12)
Şu ayeti sakın unutmayalım kardeşlerim : “İnsan hiçbir söz söylemez ki
yanında gözetleyen, dediklerini zapteden (bir) melek hazır
bulunmasın." (Kaf Suresi, 18)
Kardeşlerim görüyorsunuz ya Hz. Allah (c.c) çok açık bir şekilde gıybet,
dedikoduyu haram sayıp yasaklamaktadır ve bu ne güzel bir dindir ki
gıyabımızda dahi bizim hukukumuzu savunur, bizi düşünür ve sever.
Kardeşlerim gelin şu kısa mı kısa olan ömrü fanimizde, O Allah (c.c)a
öyle bir kul olalım ki ve İnşAllah (c.c) bize şu en sevdiğim ayetle karşılık
versin :
“…Allah (c.c) onlardan razıdır, onlarda Allah (c.c)’tan razıdır…
Beyyine/8”
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Şimdi de Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından gıybetin nasıl
değerlendirildiğine bir bakalım
1. Bir kimsenin gıyabında, arkasından hoşuna gitmeyeceği bilinen bir
şeyini konuşmak, başkalarına aktarmak gıybettir ve caiz değildir.
Peygamberimize (s.a.v): “Birisinin arkasından söylediklerimiz doğru
ise, onda bu kötü nitelik varsa yine da yasak olan gıybet gerçekleşir
mi?” diye soranlar şu cevabı almışlardır: “Söylediğiniz onda varsa
gıybet etmiş olursunuz, yoksa yaptığınız iftira olur. *12
2. Ebu Hüreyre Hz. Peygamber'in şöyle dediğini rivayet eder:
Birbirinize hased etmeyin! Birbirinize buğzetmeyin! Kavga etmeyin!
Birbirinize sırt çevirmeyin. Bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Ey
Allah (c.c)'ın kulları kardeş olun! *13
3. Enes (r.a) Hz. Peygamber'in şöyle dediğini rivayet eder: İsrâ
gecesinde yüzlerini tırnaklarıyla paramparça eden bir kavmin
yanından geçtim. Cebrâil'e 'Bunlar kimlerdir?' diye sordum. Cebrail
'Bunlar halkın gıybetini yapan, haysiyet ve mürüvvetlerine dil
uzatanlardır!' dedi. *14

4. Selim b. Câbir şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber'e gelerek dedim ki:
'Bana bir hayır öğret ki ondan faydalanayım!' Şöyle buyurdu: Sakın
yaptığın iyiliğin hiçbir şeyini az görme; isterse bu, elindeki kovadan su
isteyen adamın kabına su boşaltmak olsun. Müslüman kardeşini
güler yüzle karşılamanı tavsiye ederim. Dönüp gittiğinde de sakın
gıybetini yapma! *15
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5. Berrâ b. Âzib der ki: Hz. Peygamber, evlerinde oturan hanımlara bile
duyuracak derecede bize bir hutbe okuyarak şöyle buyurmuştur:Ey
sadece dilleriyle iman edip kalbiyle iman etmeyen kimseler! Sakın
müslümanların gıybetini yapmayın. Kusurlarını araştırmayın! Çünkü
müslüman kardeşinin kusurunu araştıran bir kimsenin kusurunu Allah
(c.c) araştırır ve Allah (c.c) kimin kusurunu araştırırsa, önu evinin içinde
olsa bile rezil eder. *16

6. Câbir der ki: Bir seferde Hz. Peygamber ile beraberdik. Sahipleri azap
gören iki kabrin yanında durarak şöyle buyurdu:Bu iki kabrin sahibi
azap görüyorlar! Oysa azap görmeleri pek büyük olmayan bir suçtan
dolayıdır. Onlardan biri halkın gıybetini yapardı. Diğeri ise küçük
taharetten korunmazdı. *17
Hz. Peygamber (s.a) Maiz b. Mâlik'i recmettiği zaman bir kişi yanındaki
arkadaşına dedi ki: 'Bu (Maiz), köpeğin ansızın ölmesi gibi öldü!' Hz.
Peygamber, bu iki kişi beraberinde olduğu halde bir leşin yanından
geçti ve o iki kişiye dedi ki: Şu leşi parçalayıp yeyiniz! Onlar 'Ey Allah
(c.c)'ın Rasûlü! Biz leş mi yiyelim?' dediler. Hz. Peygamber şöyle
buyurdu:
İkinizin, müslüman kardeşinizin ölüsünden yemiş olduğunuz şey, bu
leşten daha pis kokuyor. *18
7.Ashâb-ı kirâm birbirlerine rastladıkları zaman birbirlerini güler yüzle
karşılar, gıyablarında konuşmazlardı ve bunun, amellerin en faziletlisi
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olduğunu ve bunun aksini yapmanın da münafıkların âdeti olduğunu
bilirlerdi.
Ebu Hüreyre der ki: Bu söz aynı zamanda Hadîs-i merfû olarak da
rivayet edilmiştir.

8. Gıybet haramının bedeli çok ağır olur kardeşlerim aman sakınalım
Hz. Rasulullah (s.a.v) buyurdu:
‘Kıyamet gününde amel defterleri insanın eline verildiğinde bazıları
şöyle diyecek: ‘Bizim hayır işlerimiz neden yazılmamış?’ Onlara
denilecek: ‘Allah (c.c) hiçbir şeyi eksiltmez ve unutmaz. Yaptığınız
gıybetler sebebiyle güzel amelleriniz silinmiştir.’ Bunun karşılığında
bazıları da kendi amel defterlerinde yapmadıkları birçok güzel amel
görecekler ve bu defterin kendilerinin olmadığını düşünecekler. Onlara
denilecek: ‘Gıybetiniz edildiğinden dolayı, gıybet edenin salih amelleri
sizin defterinize yazıldı.’*19
"Kim bir mü’minin bir ayıp ve kusurunu örterse, diri diri gömülen bir kız
çocuğunu diriltmiş gibi olur.*20

9. "-Yâ ResûlAllah (c.c) (sav)! Sana Safıyye'nin (ra) kısa-lığı ayıp olarak
yeter, dedim. Resûlullah (sav): 'Bir söz söyledin ki, şayet deniz onunla
karıştırılsa elbette ki onu bulandırır!'" *21
10.“Gıybet edene SUS diyene 100 şehit sevabı verilir.. *22
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Gıybet konusunu, birde büyük sahabi ve Allah (c.c) dostlarından
dinleyelim
(Rabbim cümlesinden razi olsun ve onların yanında bizleri de Cenneti
ve Cemaliyle şereflendirsin).

Rivayet ediliyor ki iki kişi, Mescid-i Haram'ın kapılarından birinin
önünde oturuyordu. Daha önce kadınlığa özenen, fakat o anda o kötü
âdeti terkeden biri onların yanından geçti. Onlar arkasından 'Onda
kadınımsı hareketlerden bir şeyler kalmış!' dediler ve o sırada namaz
için kamet getirildi. O iki kişi içeri girdi. Halkla beraber namaz kıldılar.
Söyledikleri söz onların kalbinde 'Acaba gıybet oldu mu, olmadı mı?'
diye bir merak vesilesi oldu. Bunun üzerine ikisi Atâ'ya gelip hâdiseyi
anlattılar. Atâ ikisine de yeniden abdest almayı, namaz kılmayı, eğer
oruçlu iseler oruçlarını kaza etmelerini emretti.

Mücahid :'Azap olsun her ayıplayıcıya! Yüzlerine karşı dil uzatıcıya!'
(Hümeze/1) ayetinin tefsirinde şöyle dedi: 'Hümeze halka taneden
kimse, Lümeze halkın etini yiyen kimse demektir'.

Katade der ki: 'Bize belirtildiğine göre kabrin azabı üç çeyrektir. Bir
çeyreği gıybetten, bir çeyreği koğuculuktan ve bir çeyreği de sidikten
korunmamaktan gelir!'
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Hasan Basrî şöyle demiştir: 'Allah (c.c)'a yemin ederim ki gıybet,
mü'min kişinin nâmını ifsad hususunda cüzzam'ın ceseddeki
tahribatından daha süratlidir'.

Birisi şöyle demiştir: 'Biz selef-i sâlihîn'e yetiştik. Onlar ibadeti oruç
tutmakta ve namaz kılmakta değil, dillerini halkın ırzından tutmakta
görürlerdi'.

İbn Abbas şöyle demiştir: 'Sen, arkadaşının ayıplarını belirtmek
istediğin zaman onun yerine kendi ayıbını belirt!'

Ebu Hüreyre şöyle demiştir : 'Sizden bir kimse müslüman kardeşinin
gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği görmez!'

Hasan Basrî şöyle demiştir : 'Ey Âdemoğlu! Sen imanın hakikatini
ancak sende mevcut olan bir ayıptan dolayı halkı ayıplamayı
terkettikten sonra elde edebilirsin. Ancak o ayıbın ıslahına başlayıp
nefsinde bulunan o ayıbı ıslah ettikten sonra elde edebilirsin. Bunu
yaptığın zaman senin meşguliyetin, nefsin hakkında olur. Allah (c.c)
nezdinde kulların en sevimlisi böyle olanıdır'.

Mâlik b. Dinar : Şöyle anlatır: ''Hz. İsa (a.s) beraberinde havariler
olduğu halde bir köpek leşinin yanından geçti. Havariler 'Bu köpeğin
kokusu amma da fena' dediler. İsa (a.s) 'Onun dişinin parlaklığı ne de
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güzeldir' diye karşılık verdi. Sanki İsa (a.s) bu sözüyle havarileri,
köpeğin gıybetini yapmaktan bile menediyor ve onların Allah (c.c)'ın
mahluku hakkında güzelden başka birşey söyle-memelerine
dikkatlerini çekiyordu'',
Hasan Basri (k.s) :Hazretleri'ne bir adam gelir ve:
-Falanca senin hakkında şöyle dedi, der.
-Ne zaman?
-Bugün.
-Nerede?
-Evinde.
-Onun evinde ne yapıyordun?
-Ziyafeti vardı, onun için gitmiştim.
-Orada ne yedin?
-Şunu, şunu, hatta sekiz çeşit yemeğin hepsinden yedim Bunun üzerine
Tabiinin büyük imamı:
-Be adam, sekiz çeşit yemeği karnına sığdırdın da, bu sö-zü
sığdıramadın mı? Kalk git yanımdan, der
Şeyh Sadi-i Şirazî anlatıyor. Çocukken gece ibadetine he-veslenir,
namaz kılar, Allah (c.c)'a dua edermiş. Bir gün herkesin uyuduğu
saatlerde Kur'an okurken, uyanık olan babasına:
-Neden geceyi uykuyla geçiriyor, kalkıp iki rekat namaz kılmıyorlar?
demiş. Babası:
-Uyanık kalıp başkalarını çekiştireceğine keşke sen de uyusaydın, dîye
çıkışmış
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Ali b. Hüseyin (r.a): başkasının gıybetim yapan bir kişiyi dinledi ve
şöyle dedi: 'Gıybetten kaçın! Çünkü gıybet, insan köpeklerinin
katığıdır'.

Hz. Ömer (r.a) :Şöyle demiştir: 'Allah (c.c)'ın zikrinden ayrılmayın!
Çünkü onda şifa vardır. Halktan bahsetmekten sakının! Çünkü o
hastalıktır'.Allah (c.c) Teâlâ'dan, ibadetine yönelmek için tevfîkini talep
ederiz.
Evet kardeşlerim gıybet mevzusu hiçte karmaşık olmaya bir mevzudur
,görüldüğü gibi çok açık şekilde yasaklanmıştır.

Bir arife: Bir şahsın gıybetini ettiği haberi geldi. O da bir bohça hediye
hazırlayıp gıybetini eden adama gönderdi ve dedi: ‘Bana senin hayır
işlerinin bir miktarını bana hediye ettiğin haberi geldi. Bende sana
teşekkür etmek için bu hediyeleri gönderiyorum, ama biliyorum tam
karşılığını veremeyeceğim.

Mevlana: der ki :"Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et.
Çünkü söz yürekten
gelir, dilden çıkar." Ve yine diğer bir sözünde : Duydum ki gıybetimi
yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden
korkmuş, Allah (c.c)'tan korkmamışsın.
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Hz. Ali (r.a): "Dili insanın ölçüsüdür. Cehalet onu hafifleştirir, akıl ise
ağırlaştırır."
Diğer bir sözünde : Hz. Ali mezarlığa neden sık gittiğini şöyle açıklamış:
"Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve gıybetimi yapmıyorlar."
Başka bir sözünde : En kötünüz, insanları çekiştirerek dostlar arasında
ayrılık düşüren ve temiz insanlara kusur bulan kimsedir.

Efendimiz (a.s.m.), Hz. Ali’ye sormuş :“Allah (c.c)’tan bir şey istemiş
olsaydın ne isterdin?” Hz. Ali: “Yedi boğumlu bir boyun isterim.”

İbrahim Ethem'in: olduğu bir sofrada gıybete başlanmış. "Yemeğe
ekmekle başlanır, siz haramla başladınız" deyip gitmiş.

Vuheyb b. el-Verd : "Yanımda gıybet yapılmamasını, altından bir dağı
sadaka vermeye tercih ederim.

Feridüddin Attar : Kim ki sözü çok olur, Sinesinde kalbi hasta olur.
Akıllıların işi susmaktır. Cahilin mesleği unutmaktır.

Süfyan b. Uyeyne : Gıybet hakkı, gıybetini ettiğin kimseyle ahirette yüz
yüze görüşerek ona sevaplarını vermek suretiyle ödenecek haktandır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı : Gıybeti bırakan gönül hoşluğunun ne
demek olduğunu anlar.
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Bediüzzaman Said Nursi :Talebesinin bir şeyh aleyhinde konuşmasına
Bediüzzaman'ın cevabı: "Kardeşim o şeyh benim kardeşimdir.
Aleyhinde konuşma!"
Başka bir sözünde : 'Gıybet haset, inat ve husumet ehlinin en çok
istimal ettikleri alçak bir silahtır.''/Said Nursi.. “Düşmanıma gıybetle
ceza vermeye tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf ve zelil ve
aşağıların silâhıdır."
Diğer güzel bir sözü : Bir gıybet etmeme pratiği: "Her dediğin doğru
olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir." (Bediüzzaman)

Cahit Zarifoğlu :"Diline bir düğüm at ve otur dinle! Gıybet ve dedikodu,
su-i zanlarla dolu söz varsa; ya durma ayrıl ya da engelle!"

İmam Şafii : "Unutma! Senin yanında başkalarını çekiştiren,
başkalarının yanında da seni çekiştirir."

Ömer b. Abdülaziz :İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar onun kilidi, dil
ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

Süfyan-ı Sevrî :Allah (c.c)’ım! Beni arkamdan gıybet edeceklerle değil,
ruhuma Fâtiha okuyacaklarla muhatap et… -Amin"Kardeşinin seni,
senin gıyabında nasıl anmasını istiyorsan, sen de onu, onun gıyabında
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Peki gıybetten uzak durmanın en güzel yöntemi, yolları nelerdir ?

Gıybetten uzak kalabilmek için evvela gıybetin dinimizdeki yerini çok iyi
belirlemek lazımdır.
Bir an okumayı bırakın, sayfayı çevirmeden bir düşünün nasıl bu
haramdan uzak durabiliriz , hangi yöntemleri kullanabiliriz, lütuf edip
biraz düşünün?
Bu fakire göre yaşayarak örnek olmak en güzel yöntemdir, örnek bir
birey olmak, Rabbimin tevfikiyle işi kendiliğinden çözecektir ve bu İlahi
kurallara uydukça evvela kendi iç alemimizde sonra aile hayatımızda ve
sil-sile yoluyla, tüm sosyal ilişkilerimizde öyle güzel bir hayat bizlere
huzur getirecektir, eğer tesir etsin istiyorsak evvela kendimizden
başlayacağız , teoriden pratiğe dönüştürerek yani bir tek okuyarak
değil yaşayarakta ,ilim tahsil edeceğiz fakat ilmimizlede amel edeceğiz,
amelimizle de ihlaslı ve samimi bir kul olmasını bileceğiz ki tesir etsin
kelamımız ,halimiz biiznillah.
1.Birilerinin lafını ederken o ettiğiniz yada edeceğiniz kişi benzer sözleri
sizin hakkınızda etse razı olur musunuz? Bir düşünün, sizin hakkınızda
sizi yaralayacak bir sözü ettiğini ,bir sıfatı taktğını, bir yakıştırmayı yaptı
diyelim ne kadar hoş karşılarsınız ?
Cevap bellidir aslında razı olmazsınız, öyleyse Hz. Allah (c.c)'a ve ahiret
gününe inandım diyorsanız lütfen gereğini yapıp, bu büyük günahtan
uzak durunuz öyle ki iki cihan padişahı Efendimiz s.a.v buyuruyor ki :
”Gıybetten kaçınınız!...*23
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2.Muhatabınız olan insan söze başladı ve bir başkasını eleştiriyor
,kınıyor , hoşlanmayacağı şekilde ondan bahsetmekte ise
muhatabınızın sözünü usulüne uygun bir şekilde kesip şu sözleri
söyleyin : “Hatasız bir Hz Allah (c.c)’tır hepimizin hatası pek çok, bunları
konuşmak bize hiçbir şekilde hayır getirmez, en iyisi mi Rabbimin razi
olacağı sohbetler edelim .

3.Telkinlerinize Aldırış etmiyorsa ve günaha meyilli bir dil ile devam
ediyorsa sizin o ortamı terk etmeniz doğru olandır ve tekrar
unutmayalım iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak her
Müslüman’ın üzerine farzdır.
Ancak diliyle veya korktuğu takdirde kalbiyle gıybeti reddederse veya
gıybet meclisin-den kalkarsa veya gıybetçinin konuşmasını başka bir
konuşma ile keserse gıybetçi sayılmaz. Aksi takdirde günahkâr olur!
Eğer gıybetçiye diliyle sus deyip de kalben onun gıybetini dinlemek
istiyorsa, bu münafıklık olur. Kalben gıybeti çirkin görmedikçe
münafıklıktan kurtulamaz. Eliyle susması için işaret etmek veya kaşıyla
veya kirpikleriyle işaret etmek yeterli değildir. Çünkü bu işaretler bahsi
yapılan kişiyi hakir görmek demektir. Aksine o kişiyi tahkir değil de
tazim etmeli ve açıkça onu müdafaa etmelidir.
Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
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Kimin yanında bir mü'min zelil ediliyorsa, o da kudreti olduğu halde o
mü'mine yardım etmiyorsa, Allah (c.c) onu kıyamet gününde insanların
gözü önünde zelil eder (edecek). *24
Kim (müslüman) kardeşinin bulunmadığı bir mecliste onun haysiyetini
korursa, kıyamet gününde onun haysiyetini korumak Allah (c.c)'a hak
olur. Kim kardeşinin gıyabında onun haysiyetini korur ve müdafaa
ederse, o kimseyi ateşten azad etmek Allah (c.c)'a hak olur.*25

4. Bu konuyu Bediüzaman said nursi hazretlerinin güzel bir hatırasıyla
pekiştirelim : “Bir gün Üstad’ın yanına gittim. Bir meselenin halli için,
belki birileri hakkında zemm de ifade eden bazı şeyler söyleyecektim.
Üstad anlatmak istediğim mevzuyu bilmiyordu. Fakat, ben ne zaman
söze başlasam, “Kardeşim, ben dinlemek istemiyorum.” deyip
meseleyi kapattı. Ben anlatmakta ısrar ettim; ara ara söze girmeye
çalıştım ama O da her defasında “Kardeşim, bu hususta bir şey
dinlemek istemiyorum.” dedi ve bana başkalarıyla alakalı tek cümle
söyleme fırsatı bile vermedi.”(Talebelerinden)
Zannediyorum bizde etrafımızda böyle birkaç defa kardeşlerimize ders
versek, inanıyorum ki gıybete girme alanı kendiliğinden daralacaktır
biiznillah.
Bu günahı terk etmek büyük mükafatlar kazandırmaktadır.
Rasulullah (s.a.v) efendimiz buyurdular: ‘Müslüman’ın gıybetini terk
etmek, on bin rekât sevap namazdan daha iyidir.(Bihar'ul-Envar, c. 75,
s. 261)’ İmam Rıza (a.s), İmam Seccad’dan (a.s) naklederek buyurdu:
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‘Kim bir Müslüman’ın ayıplarını açmaktan sakınırsa, Allah (c.c)’ta
Kıyamet gününde onun hatalarının üzerini örter.’
5. Bu fakire göre Diğer bir yol ise, gıybeti önlemede ise 3 aşamalı bir
yol izleyebiliriz.
-Arkadaşınız yanınıza geldi ve dedi ki ; '' ne duydum biliyor musun ? '''
-Sizde şöyle karşılık verin : "Bir dakika bekle ,bana birşey söylemeden
evvel sana 3 sorum var" deyiniz
-Birinci soru : "Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek
olduğundan emin misin?" (bu soruyla gerçekliği anlaşılır)
-İkinci soru : "Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi
birşey mi, kötü bir şey mi?(Bu soru ise ,arkadaşının niyetini ortaya
kor)
Üçüncü soru : "Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime
yarar mı ? " (Bu soruyla da , ne kazanıp, ne kaybedeceğini anlarsın)
"Eğer ,bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve bir işe yarar ,
faydalı değilse bana ne diye söyleyesin ki ? "Deyip gıybete olan
tavrımızı ortaya kor ve bu tavır sayesinde artık çevremiz bizle gıybet
edilemeyeceğini bilir ve anlar. Şunu iyi bilelim ki haramlara tavrımız
net olursa, buda bize Hz. Allah (c.c) nezdinde büyük itibar ve yüksek
dereceler kazandırır İnşAllah (c.c).
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Susmanın Fazileti ve Dilin Büyük Tehlikesi

Gıybet- dedikodudan uzak durmanın en kolay ve en emin yöntemi
sükuttur.
Öyle ki susmanın bir nimet olduğu çok yerde zikredilmektedir.
Kardeşim dilin zarar alanı pek büyüktür bu yüzden hep hayır söylemeli
yada susmasını bilmeli değilse şu söze muhatap olur :
“Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.”
Kardeşlerim dedik ya, hayatımız boyunca pek çok zaman zorluklarla
kazandığımız sevapları, güzel işleri boş ve faydasız konuşmakla
kaybediyoruz. Kardeşim dinimiz bir çok yerde malayani (gereksiz söz,
boş konuşma) konuşmaktansa susmayı övüp teşvik etmiştir, bu konu
ile ilgili hadisi-şeriflerimize bir bakalım

Sükut hakkında Şerefli Sözler (Hadis-i Şerif) :

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Susan kurtulmuştur!*26

Susmak, hikmettir. Susan ise pek az!..*27

Abdullah b. Süfyan, babasından şöyle rivayet eder: "Ben Hz.
Peygamber'e 'Ey Allah (c.c)'ın Rasûlü! Bana İslâm'dan öyle birşey öğret
ki bundan sonra artık hiç kimseden İslâm hakkında birşey sormaya
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muhtaç olmayayım! diye sorduğumda, Hz. Peygamber cevap olarak
şöyle dedi: 'Allah (c.c)'a iman ettim de, sonra dosdoğru ol!' Hz.
Peygamber'e sormaya devam ettim:
'Hangi şeyden sakınayım ya RasulAllah (c.c) ?'
O da eliyle dilini işaret etti".*28

Ukbe b. Âmir der ki: Ey Allah (c.c)ın Rasûlü! Kurtuluş nedir?' dedim, Hz.
Peygamber cevap olarak şöyle dedi: 'Dilini koru! Evinden çıkma!
Günahın için ağla!' *29

Sehl b. Sa'd es-Sa'dî, Hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet eder: 'Kim
diline ve tenâsül organına kefîl olur, haramda kullanmayacağına dair
Allah (c.c)'a söz verirse, ben de onun için cennete kefîl olurum'.*30

Yine şöyle buyurmuştur: 'Kim, Kabkabı'nın, Zabzabı'nın ve Laklakı'nın
şerrinden korunmuşsa, o kimse bütün şerden korunmuş demektir.*31

Kabkab mide, Zabzab tenâsül uzvu, Laklak ise dil demektir. İşte bu üç
şehvet ile insanların ekserisi helâk olmaktadır. Bu sırra binaen biz,
mide ile tenâsül organının şehvetinin âfetini beyan eder etmez, hemen
dilin âfetlerini beyan etmeye başladık. Hz. Peygamber'e İnsanı cennete
götüren şeyin en büyüğü' sorulduğu zaman şu cevabı verdi: 'Allah
(c.c)'tan sakınmak ve güzel ahlâk' *32
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Ateşe sokanın en büyüğü'nden sorulduğu zaman da şu cevabı verdi: İki
içi boş olan nesne: Ağız ile tenâsül organı!' İhtimal ki hadîste bahsi
geçen 'ağız'dan murâd, dilin âfetleridir. Çünkü ağız dilin mahallidir ve
yine ihtimaldir ki mideden murâd onun menfezidir. Yani tenâsül
uzvudur. Çünkü Muaz b. Cebel Hz. Peygamber'e 'Ey Allah (c.c)'ın
Rasûlü! Biz söylediklerimizden sorumlu muyuz?' diye sordu. Hz.
Peygamber (s.a) şöyle cevap verdi: Ey Cebel'in oğlu! Annen matemini
tutsun! İnsanları burunları üzerine ateşe sürükleyen dillerin
mahsulünden başka ne olabilir?*33

Abdullah es-Sakafi 'Ey Allah (c.c)'ın Rasûlü! Bana sığınacağım birşey
söyle!' deyince, cevap olarak şöyle buyurmuştur: 'Rabbim Allah (c.c)'tır
de, sonra dosdoğru ol!'*34

'Ya Rasûlullah! Benim için en tehlikeli şey nedir?' diye sordum. Dilini
tutarak 'Budur' dedi.
Rivayet ediliyor ki Muaz (r.a) "Ey Allah (c.c)'ın Rasûlü! Amellerin hangisi
daha faziletlidir?' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber dilini çıkardı.
Sonra üzerine parmağını koydu.*35

Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi de dili doğru
olmadıkça doğru olmaz. Komşusunun şerrinden emin olmadığı bir
kimse cennete giremez.*36
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Kim selâmette kalmayı seviyorsa, sükûttan ayrılmasın.*37

Ademoğlu sabahladığı zaman tüm azalan dile hatırlatıcı oldukları halde
sabahlarlar ve derler ki: 'Bizim hakkımızda Allah (c.c)'tan kork! Zira sen
doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen inhiraf edersen, biz de
inhiraf eder, haktan ayrılırız'.*38

Rivayet ediliyor ki Hz. Ömer (r.a) Ebubekir Sıddîk'ı, dilini eliyle çekerken
gördü ve 'Ey Rasûlullah'm halifesi! Ne yapıyorsun?' diye sordu.
Ebubekir şöyle cevap verdi: Şudur beni tehlikeli yerlere sokan!.. Hz.
Peygamber şöyle buyurmuştu:
Bedende hiçbir âzâ yok ki Allah (c.c) katında dilden şikayetçi
olmasın.*39

İbn Mes'ud Safa tepesinde bulunuyordu: 'Lebbeyk Allah (c.c)ümme
lebbeyke!' duasını okuyor ve şöyle diyordu: 'Ey dilim! Hayrı söyle, kâr
et! Kötü söyleme, tehlikelerden selâmet kalırsın. Bunları,pişman
olmazdan önce yap!' Kendisine 'Ya Ebû Abdurrahman! Bu senin
kendiliğinden söylediğin bir dua mıdır, yoksa Hz. Peygamber'den
dinlediğin bir dua mı?' denildi. İbn Me'sud şöyle dedi: Hayır! Aksine
ben Hz. Peygamberin şöyle dediğini işittim:Muhakkak ki ademoğlunun
yanlışlıklarının çoğu dilindedir.*40
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Dilini koruyan bir kimsenin avretini Allah (c.c) Teâlâ örter. Öfkesine
hâkim olan bir kimseyi Allah (c.c) azabından korur. Çünkü Allah (c.c)'a
yalvarıp özrünü arzederse, Allah (c.c) onun özrünü kabul eder.*41

Rivayet ediliyor ki, Muaz b. Cebel 'Ey Allah (c.c)'ın Rasûlü! Bana
nasihatta bulun!' dedi. Hz. Peygamber:
'Allah (c.c)'ı görür gibi ona ibadet et! Nefsini ölülerden say! Eğer
dilersen, senin için bunlardan daha faydalı birşeyi haber vereyim'
diyerek dilini işaret etti.*42

Size ibadetin en kolayını ve beden için en rahatını haber vereyim mi?
Susmak ve güzel ahlâktır.*43
Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder:
Her kim, Allah (c.c)'a ve son güne inanıyorsa, ya hayır söylesin veya
sükût etsin.
Allah (c.c) o kuldan razı olsun ki, konuşup ganimet sahibi olur veya
susup selâmette kalır.*44

Hz. İsa'ya 'Bizi öyle bir amele muttali et ki onunla cennete girmiş
olalım!' denildiğinde şöyle demiştir: 'Hiç konuşmayınız'. Dediler ki:
'Buna gücümüz yetmez!' O zaman şöyle dedi: 'O halde ancak hayır ile
konuşunuz!'
Hz. Süleyman şöyle demiştir: 'Eğer söz gümüş ise sükut altındır'.
Berra b. Âzib'den şöyle rivayet ediliyor: Bir göçebe Hz. Peygamberin
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huzurunâ geldi ve dedi ki: 'Beni öyle bir ibadete muttali et ki cennete
girmeme vesile olsun!' Hz. Peygamber de şöyle buyurdu:
Aç kimseye yedir, susuza içir! Emr-i bi'1-mâruf yap! Münkeri yasakla!
Eğer gücün buna yetmiyorsa -hayır hariç-dilini tut!20

Hayır hariç, dilini tut! Böyle yapmakla şeytanı mağlûp edersin.*45

Allah (c.c) Teâlâ her konuşanın dilinin yanındadır. Bu bakımdan ne
söylediğini bilen kişi Allah (c.c)'tan korksun!
Müslüman kimseyi susmuş ve vakur gördüğünüz zaman ona yaklaşınız!
Çünkü o, hikmeti telkin eder.*46
İnsanlar üç gruptur: 1.Ganim-2.Sâlim-3.Sâhib
Ganim, Allah (c.c)'ı zikreden, Sâlim sükût eden, Sâhib ise bâtıla dalan
kimsedir.*47
Mü'min bir kimsenin dili, kalbinin arkasındadır. Konuşmak istediği
zaman kalbiyle o şeyi düşünür, sonra diliyle onu geçiştirir; münafığın
dili kalbinin önündedir. Bir şeyi kastettiğinde diliyle söyler, kalbiyle
düşünmez.*48
İsa (a.s) şöyle demiştir: İbadet on parçadır. Bu on parçanın dokuzu
susmak, bir parçası da insanlardan kaçmaktadır'.Çok konuşan bir
kimsenin, düşüşü çok olur. Düşüşü çok olan bir kimsenin günahları
çoğalır. Günaları çok olan bir kimsenin ise herşeyden daha fazla lâyıkı
ateştir.25
İzah gerektirmeyen sözler sadece okuyup yaşayalım kardeşlerim.
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Sükut hakkında Ashab'ın ve Âlimlerin Sözleri:

Ebubekir Sıddîk (r.a) ağzına küçük taşları koyar, onlarla nefsini
konuşmaktan menederdi. Kendisi diline işaret ederek şöyle demiştir:
'Beni tehlikeli yerlere sokan budur!

Abdullah b. Mes'ud (r.a) der ki: 'Kendisinden başka ilah olmayan Allah
(c.c)'a yemin ederim, uzun hapsetmeye dilden daha fazla müstehak
olan hiçbir şey yoktur!'.

Tavus şöyle demiştir: 'Benim dilim yırtıcı hayvandır. Onu bıraktığım
zaman beni yer!'

Vehb b. Münebbih, Âl-i Davud'un hikmetinden şunu söyledi: 'Akıllı bir
kimseye gereken, zamanını bilmek, dilini korumak ve kendi hâline
yönelmektir'.

Hasan Basrî şöyle demiştir: 'Dilini korumayan bir kimse dinini hakkıyla
bilmiş değildir'.
Evzâî şöyle demiştir: Ömer b. Abdulaziz (r.a) bizlere şöyle yazdı: 'Ölümü
fazla hatırlayan bir kimse, dünyada az ile razı olur. Konuşmasını
amelinden sayan bir kimse, kendisini ilgilendirmeyen konuda az
konuşur!"Susmak, kişi için iki fazileti bir araya getirir:1.Dininde selâmet
kalmak. 2.Arkadaşını iyi anlamak
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Muhammed b.V Mâlik b.Dinar'a şöyle dedi: 'Ey Ebû Yahya! İnsanlar için
dilini korumak, dinar ve dirhemi (parayı) korumaktan daha çetindir'.

Yunus b. Ubeyd şöyle demiştir: 'Bir kimsenin dili bir durum üzerinde ise
(mazbutsa) bu dil mazbutluğunun faydasını diğer amellerde de görür'.

Hasan Basrî şöyle demiştir: "Bir grup Muaviye'nin yanında konuştu.
Ahnef b. Kays ise susmuştu. Muâviye ona dedi ki: 'Ey Ebû Bahr! Sen hiç
konuşmuyorsun?' Ahnef, Muaviye'ye 'Eğer yalan söylersem Allah
(c.c)'tan korkuyorum. Eğer doğru söylersem senden korkuyorum'
dedi".

Ebubekir b. Ayyaş şöyle anlatıyor: "Dört padişah bir araya geldi. Biri
Hind, biri Çin, biri Kisrâ ve biri de Kayser... Aynı mânâyı ayrı ibarelerle
ifadeye çalıştılar. Onlardan biri dedi ki: 'Ben söylediğimden dolayı
nedamet duyarım. Fakat söylemediğimden dolayı duymam'. Diğer biri
de şöyle dedi: 'Ben herhangi bir kelimeyi konuştuğum zaman o kelime
bana hâkim olur. Ben ona hâkim olamam. Onu konuşmadığım zaman
ise, ben ona hâkimim. O bana hâkim değil'. Üçüncüsü dedi ki: 'Ben
konuşanın hâline hayret ediyorum. Eğer konuştuğu kendisine dönerse,
kendisine zarar verir. Eğer dönmezse kendisine fayda vermez'.
Dördüncüsü de 'Ben söylemediğimi reddetmekte söylediğimi
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Mansûr b. Mu'taz kırk sene yatsı namazından sonra bir kelime dahi
konuşmadı.

Rabi b. Hay sem, yirmi sene dünya kelâmından bir kelime dahi
konuşmadı. Sabahladığı zaman bir divit ile kâğıt alır, ne konuşursa
kaydeder. Akşam üzeri konuştuklarından nefsini sorumlu tutar, hesaba
çekerdi.

Bir Soru: Susmanın bu büyük faziletlerinin sebebi nedir?
Bir Cevap: Demiştik ya dilin hareket alanı pek geniştir eğer ki hayır
yolunda kullanılmıyorsa yalan ,gıybet ,iftira ,kovuculuk ,riya ,münafıklık
,malayani yani boş konuşmak, tahrif etmek ve hatta imanı bile dil ile
ikrar edersiniz ki daha bitmeyecek çok mesele dil ile aşikar olur ve bu
yazdıklarımız dile ağır gelmez ve nefis ve şeytan insanı bunlara
itelemektedir.
Çok ata sözlerimiz : “,ağız torba değil ki büzesin, dizgini yok ki zapt
edebilesin … der ve bu yazdıklarımızı adeta tasdik eder.
Peki susmakta ne var dersen , derim ki selamet, hayır ve kurtuluş var.
Susmaktaki pek çok faziletin yanında , kişinin vakarının devam etmesi,
fikir , zikir, ibadet, tefekkür gibi iyi hasletler vardır.
Nitekim Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: (İnsan) hiçbir söz söylemez ki
yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden (bir melek) hazır
bulunmasın. (Kâf/18)
Bu yolun büyükleri konuşmayı dört kısma ayırmıştır.
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Bir kısım katıksız zararlı : Bu durumda kesinlikle susmak gereklidir.
İkinci kısım katıksız faydalı
Üçüncü kısım hem faydalı ,hem zararlı : faydanın yanında zararda
zikrediliyorsa susmak daha hayırlıdır.
Dördüncü kısım ise ne faydalı nede zararlıdır : Fuzuli, malayani boş
konuşmadır ki aslında bu kısımda susmak büyük fazilettir.
Baktığımızda 4 kısmın 3’ü gitti ve hepsi susmayı tavsiye ediyor, kaldı
katıksız faydalı konuşmak fakat bu kısım içine riyanın inceliklerinden
tasannu, nefsi temize çıkarmak ve fuzûlî konuşmak gibi günah olan
şeyler karışır. Öyle bir şekilde karışır ki idrâk edilmesi pek güçtür. Bu
nedenle insanoğlu böyle bir konuşma ile kendisini tehlikeye atmış olur
Kim dil âfetlerinin inceliklerini bilirse, kesinlikle anlar ki şu Hz.
Peygamber'in bu hususta söylediği en keskin ve şaşmaz sözüdür : Kim
susarsa kurtulur.*50

Yemin olsun ki, Hz. Peygambere hikmetin cevherleri, kelimelerin
toplayıcıları bahşedilmiştir.*51
İnan kardeşim şu okunan ezanı- Muhammed şahittir ki her sözünün
içinde gizli ve aşikar hikmetler vardır bu yüzden sorgulamaktan çok
kabul ve tasdik yolunu seçersek kurtulanlardan oluruz İnşAllah (c.c).
Bunları bilen ve Allah (c.c)'ın inayetiyle irşâd olanlarda oluruz İnşAllah
(c.c)!
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“Anne ve Kızının gıybet hakkında diyaloğu”
Melek ve Talha büyümüştür artık, okulda öğrendiklerini tüm ailesiyle
paylaşmaktadırlar. Bilhassa kızımız Melek gıybetin nasıl büyük bir veba,
insanı içten kemiren gizli bir tahta kurdu olduğunu öğrendikçe gıybet
etmekten ve gıybet yapanlara nasihat etmekten kendini alamaz.
Çünkü artık Allah, Meleğin kalbine feyzini akıtmış ve haramlardan uzak,
helal dairenin keyfe kafi geldiğini tüm kalbiyle bilmektedir.
-

-

-

(Melek kızımız) Anne bugün okulda hocamız bize ne öğretti
biliyor musun ?
Ne öğretmiş bitaneme söyle bakalım.
Yalan ve yalanın verdiği zararları öğretti.
Ne güzel, yalanın nasıl kötü bir şey olduğunu biliyorsun artık
değil mi ?
Evet anneciğim ben artık hiç yalan söylemiyeceğim.
Yarın hocamız Gıybetin ne demek olduğunu ve onun zararlarını
öğretecekmiş bize. Peki anneciğim gıybet nedir tam olarak biraz
anlatsana.
Şey kızım gıybet mi, gıybet şey… birinin arkasından olmayan,
görmediğin, emin olmadığın bir şeyi söylemek gıybettir, kötü
bir şeydir gıybet tabi ki…
Anne küçük kardeşim tahla nerede ?
Kızım kaç kere söyleyeceğim tahla değil, kardeşinin ismi
Talha’dır, babanla Melek anneni görmeye gittiler.
Yaa beni neden götürmediler…
Kızım senin okulun vardı ama.

Derken gün batmış, gün doğmuş ve yarın olmuş, kızımız Melek
okuluna gidip gelmiş ve gıybet hakkında epey bir şey öğrenmiş ve
annesine koşmuş.
-

Anneciğim ben geldim.
Hoş geldin canım kızım, nasıl geçti günün güzel şeyler öğrendin
mi bugün anlat bakalım?
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-

-

-

-

Evet anneciğim çok şey öğrendim bugün hem de bir defterime
yazdım hocamın dediklerini, sana biraz okuyayım mı
anneciğim?
Oku bakalım.
Gıybet
Anneciğim ayrıca senin dünkü söylediğin şey gıybet değil, İftira
oluyormuş.
Hocamızın ve kitapların bize öğrettiğine göre, peki hanginiz
doğruyu söylüyor ?
Evladım muhakkak ki hocan ve kitapların doğru söylüyordur
benim aklımda öyle kalmış, galiba biraz yanlış biliyorum…
Anne komşumuz leyla teyze geldiğinde artık gıybet etmeyin
olur mu ve köye gittiğimizde birde babaanneme söyleyeceğim
gıybet etmesin artık.
Çünki ben ikinizi de çok seviyorum ve sizin ahirette ateşte uf
(yanmanızı) olmanızı istemem, çok üzülürüm ama…
Canım kızım doğru söylüyorsun ama bu devirde de diline hakim
olmak epey zor…
Ama anneciğim doğru diyorsun ama ahirette Allah’ın cezası
daha şiddetli ve kimi zamanda çok kalıcı.

Gün olmuş günler geçmiş ve misafirler gelmiş, çaylar, pastalar
hazırlanmış sohbet koyu mu koyu. Aralarında Birilerinin nasılda
zarar ettiğini, diğerinin kızının çelimsiz ve beceriksiz olduğunu, bir
başkasının başına geleni hak ettiğini hatta az bile olduğunu
anlatırken, Meleğin sesi geldi bahçe kapısından, belli ki okuldan
dönüyordu ve yüksek sesle …
-

Anneciğim ben geldim.
Hoş geldin canım kızım gel bakalım bugün misafirlerimiz var
onlara bir hoş geldin de bakalım.
Leyla teyze, gülsüm yenge hoş geldiniz …
Hoş gördük güzel kızım nasılsın?
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-

İyim teyze okuldan geliyorum…

Misafirlerimizi Hoşladıktan bir süre sonra dedikoduya olduğu
yerden devam ederler, bir farkla artık Melek onlarladır, pür dikkat
konuştuklarını dinlerken söyledikleri açıktır maalesef gıybet
etmektedirler. Kızımız Melek sözlerini keser ve…
- Anne hani bana söz vermiştin bir daha gıybet etmeyecektin.
- Aaa ilahi Kezban bu ne der ne gıybeti, küçücük kızımızın aklına
kim soktu bu zırvalıkları…
- Sormayın okulda bir hocası var o söylemiş.
- Ama leyla teyze, gülsüm yenge bu hocamızın kendi uydurduğu
bir masal değil ki, bu bizim yaratıcımız olan Allah’ın bir emridir.
Hem öyle bir emir ki… bir dakika teyzeciğim hocamın
anlattıklarını defterime yazmıştım size de okuyayım.
- Maşallah bilgisiyle bizleri şaşırttı Kezban.
- Maşallah bu gidişle ulema olur …
- Okuyorum leyla teyze, gülsüm yenge:
- Oku bakalım güzel kızım.
- Peki teyzeciğim : “Gıybet Allah’ın kesin olarak haram kıldığı
eylemdir, birisini hoşuna gitmeyen her söz, fiil, yazı ve
taklitlerin tamamı gıybet hükmündedir. Kuran-ı kerimde çok
yerde haram olduğu bildirilir bunlardan birtanesi Hümeze
suresi/1-2 : insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay
eden her kişinin vay haline! . bir diğeri suremiz Hucurat suresi
12.ayet : Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın
bir kısmı günahtır.[4] Birbirinizin gizli kusurunu (casus gibi)
araştırmayın ve biriniz, diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz
(normal insan olarak) ölmüş kardeşinin etini(cesedini) yemeyi
sever mi? İşte bundan iğrendiniz (değil mi?) O halde ‘Allah
(c.c)’a saygı duyup emrine uygun yaşayın’ aykırı davranmaktan
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sakının. Şüphesiz Allah (c.c) tevbeleri kabul edendir, çok
merhametlidir.." Ve daha pek çok yerde geçmekte canım
teyzeciğim bu haramı yapmakla kişi ancak kendisine zulüm
eder, Allah’ın sevgisini kaybeder ve düşmanlığını kazanır eğer
ısrarcı olursa.
Evet Allah herkesi Melek kızımızın Allah’ın emirlerine sarılmayı,
yasaklarından kaçınmayı bizlere de nasip eylesin, ve inşallah
hepimizde bu şuurla, bu yolda istikamet sahibi olur ve Allah’ın razı
olduğu kullarından olmak dileğiyle, selam ve dua ile…
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Gıybetin önlenmesi hakkında güncel olarak, bazı kardeşlerimin şahsi
görüş ve önerileri:
1.Kişi evinde eşine ve çocuklarına gıybet haramını öğretmeli. Giybet ve
Dedikodu yapmayın evde hiç yapmayın çocuklarımıza da kötü örnek
olmayın olmayalım.(M.Ay…)
2. İleri-geri konuştuktan sonra "Aman kulağına gitmesin" demek
korkaklıktan başka nedir?
3. Söz ağızdan çıkana kadar insanın esiridir, çıktıktan sonra insan onun
esiridir.
5. Gıybetin çaresi hiç konuşmamak değil, insanlar hakkında kötü
konuşmamaktır.
6. İnsan insanı konuşur. Güzel konuşmak sevap, kötü konuşmak günah
yükler. Tercih serbest.

7. Dedikodu hasta ruhların eğlencesi...
8. Kalbiniz suizanna kapıldığında bir euzü besmele çekin.
9. Unutmayalım ki konuştuğumuz her şey kayıt altında... Kiramen
Katibin melekleri hep işbaşında...
10. Allah (c.c) gıybet yazmasın" diye başladı anlatmaya... Ama öyle
olmadı. O anlattı Allah (c.c) yazdı, o anlattı Allah (c.c) yazdı.
11. "Kardeşim aleyhinde konuştum, pişmanım. Hakkını helal et"
dediğinizde, kaybetmez kazanırsınız.
12. Hakkında konuştuğunuz kişiyi yanınızda farzederseniz gıybet epey
zorlaşır. Maksat da bu değil mi zaten?
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13. İnsanı aşağıların aşağısına düşüren günahlardan birisi de gıybettir."
14. Dedikodu hasta ruhların eğlencesi...
15. Gıybet etmemek kadar gıybete tahrik etmemek de önemli. Mümin
ikisini de göz önünde bulundurmalı.
16. Konuştuğumuz herşey kayıt altında... Kiramen Katibin melekleri
hep işbaşında...
17. Bir insanı, hafife alır şekilde elle göstermek ve kaş-göz işaretleriyle
onu tahkir etmek de bir gıybettir.
18. "Kardeşim aleyhinde konuştum, pişmanım. Hakkını helal et"
dediğinizde, kaybetmez kazanırsınız.
19. "İlimden ve sanattan uzak insanlar gıybetle meşgul olur."
21. "Gıybet etmeyin!" diyen sıradan bir ahbabımız değil, Allah (c.c)
Hem de cehennemi olan bir Allah (c.c). Bilmem farkında mıyız?
22. Dikkat dikkat ! "Gıybet edenler ve edilmesine göz yuman
sorumlular cezalandırılacaktır."
23. Gıybetini yaptığınız kişiden helallik almadan bu durumdan
sıyrılamazsınız. Kul hakkı dır
25. cesaret edemeyip de yüzüne söyleyemediğin bir şeyi arkasından
konuşmayacaksın
26. İnsanı gıybet batağına çeken anlayış: "Ben bunları onun yüzüne de
söylerim!" Sonuç değişmez! O yaptığın gıybettir!
26. Gıybet perde arkasında gizli bir kıskançlık, haset, kibir vb kötü bir
niyet taşır.
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27. BUGÜN İTİBARİYLE GIYBET ORUCUNA BAŞLADIM. AĞZIMA BİR
TANE GIYBET ALMAMAYA NİYETLENDİM. RABBİM KABUL ETSİN. De
diyebiliriz
28. Yanınızda birisi dedikodu yapıyorsa, ona ölümü hatırlatın. Ve
dedikodu yapasınız geldiğinde ölümü hatırlayın.
29. Gıybet ayrılık getirir! “Hepiniz Allah (c.c)’ın ipine sımsıkı sarılın.
Dağılıp ayrılmayın...” (Al-i İmran, 103)
30. Aynı üslup ve tarzda yüzüne söyleyemeyeceksen sus birşey deme.
Yoksa adın namerde çıkar.
31. "Gıybet olmasın" diye başlanan nice sözler var ki, insanı en koyu
gıybet bataklığında boğar.
32. Gıybet olacak sözleri söylemez de sabırla susarsanız, damağınızda
kalacak lezzet ve kalbinizde hissedeceğiniz huzur harikadır.

33. Elinizin bulaşmadığına dilinizi bulaştırmayın...
34. Tevbesi kabul edilen Yunus Peygamberin ümmetinin iki özelliği
vardı: Kesinlikle yalan söylemezlerdi ve suizanda bulunmazlardı.
35. Ağzımızdan girene dikkat edeceğimiz gibi, çıkana da dikkat
edeceğiz. Zira insanı ağzından giren de öldürür, çıkan da. (Mehmed
Feyzi Efendi)
37. Taklit ve alayvâri konuşmalar gıybetin en çirkinidir. Sahibinin ahiret
hayatını mahveder.
38. Fena bir söz, çirkin bir dedikodu, eninde sonunda sahibini döner.
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39. Diziler, filmler, haberler, TV programları, pekçoğu gıybet, dedikodu,
iftira, niyet okuma üzerine kurulu. Mümkünse hiç izlememeli,değilse
seviyeli kanallarda…
40. Unutma kardeşim Gıybet, samimi dostlukları ve kardeşlikleri yıkıp
yok eden cehennemî bir ateştir.
41. Dikkat edin Gelin-kaynana-baldız-elti-görümce vb aile
geçimsizliklerinin temelinde gıybet illeti yatar.
42. Bir yola mı girdin öyleyse iyi oku: Gıybete karşı hassasiyet
geliştikçe, kalp İsm-i Vedud'un tecellisine mazhar olur.
43. "Allah (c.c)'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım" sözü mümince bir
söz değil. Mümin, kardeşinin ayıbını,başkalarından saklar. Bu imanının
gereği...
44.İnsan, birini alçattığı zaman kendisinin yüceleceğini zanneder. Oysa
maksadının zıddıyla muamele görür, yüceleceğine alçalır.

45. Gıybet eden kimse bir zaman sonra yalnız kalmaya mahkumdur.
Onunla kimse dost olmak istemez.
46. Dedikoduya başlama cümlesi: "Aramızda kalsın ama..."
47. "Tüm felaketlerin, hatta ebedi kahroluşların ardında, gıybet
tohumlarını bulacaksınız." Muhammed Bozdağ
48. Konuşmalarınız, hakkında konuştuğunuz kişiye aynı biçim, üslup ve
kelimelerle anlatabileceğiniz şekilde olsun. Kalbiniz ferah olur.
49. "Gel dedikodu yapalım" sözü "Gel bir tanıdık ölmüş, etine iki diş de
biz atalım" anlamına gelir.
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50. Gıybet, bulaşıcı bir hastalık gibidir. En fazla da bizi kopyalayan
çocuklarımıza bulaşır.
51. "İnsan kulağından zehirlenir.”
52. Bir cemaati, grubu veya topluluğu çekiştirmenin günahı fert
sayısıyla çarpılır; bin, yüzbin, milyon, milyar...
53. Gelin kardeşlerim "Selamla kazandığınız dostları gıybetle
kaybetmeyin!"
53. Gıybet etmemek kadar, gıybet eden kimselerden uzak durmak da
önemli. Uzaklaşın, uzaklaştırın...
54. "Konuşmak bize mahsus, / Olsa da bir güzel süs, / Ya hayır de,
yahut sus, / Dili incitme gönül."
55. İntikam için gıybet silahını kullanma, gün gelir onunla sen de
vurulursun.
56. Kardeşinin onuruna ve kendi kalbine zulmetme.Zalimlerin yerinin
neresi olduğunu iyi bilirsin.
57. Kin tortusu tıkar iyi niyet damarlarını,hüsn-ü zandır tedavi
başlangıcının kapısı...
58. Unutma ki "Onun kulağına gitmesin" deyip de gıybet eden kimse
cesaretsiz, korkak ve ikiyüzlüdür.
59. Yazı diliyle yapılan gıybet kalıcıdır. Ne kadar göz okursa, sahibine o
kadar günah yükler.
62. Yan masadan ses geliyor: "Yüzüme karşı canım cicim, arkamdan
yılan kesiliyor." İşte gıybetin bir tarifi.
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63. Gıybet, ardından büyük bir vicdan azabı getirir. Tabiki vicdanı
olana!
62. Unutmayın kader adildir, zulm etmez, adalet eder. Döndürüp
dolaştırır, gıybetini ettiğin şeyi sana yaşatır.
63. Dilin terbiyesi susmakla başlar, gözün iffeti harama nazar
etmemekse, dilin iffeti de gıybet ve türevlerinden uzak durmaktır.
64. Telefonu kapattıktan sonra konuşmaya devam etti. Ama
telefondaki muhabbet sözleri, hakaret sözlerine dönüşmüştü.
65. O kadar maddeperest olmuşuz ki, fikirden, maneviyattan ve ulvi
şeylerden çok kişileri konuşuyoruz.

GIYBETİN KEFARETİ
Kardeşlerim bu haramı işlemeden evvel sonunu iyi düşünelim, bir kere
yıktıktan sonra arşı-Rahmanı, geriye pişmanlık kalacak…
Kefareti nasıl olur : Birisinin gıyabında konuşup, onun hoşlanmayacağı
şekilde eleştirdiysen yani gıybet, dedikodusunu yaptıysan, kefareti yani
günahının af olunması için yapman gereken şudur; o kişiyi yada kişileri
bulup “Kardeşim arkandan konuşarak sana zulmettim. Bundan dolayı
senden özür diliyor ve helallik istiyorum, istersen hakkını alırsın,
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istersen affedersin demedikçe, üzerinde kul hakkı kalkmaz demektir,
şayet vefat ettiyse kendin ve o kişi için belki de bir ömür istiğfar edip,
af talep etmen gerekir.
Peki diyelim ki bu hareketi bire değil de birilerine karşı yaptıysan
mesela: Nakşibendi tarikatının kurucusu olan Abdulhalik-ıl Gücdevani,
Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi’den (r.ah) tut, günümüze
kadar gelmiş geçmiş ve yaşayan binlerce belki de milyonlarca
mensubundan helallik istenmesi gerekir. Biraz daha açacak olursak,
Allah (c.c) yolundaki bir cemaatin bütünü hakkında söz söyleyen insan,
şu anda hayatta olan mensuplarından gidip teker teker onlar hakkında
her ne dediyse onu tekrar edip, “Ben, senin de içinde bulunduğun
cemaat hakkında şöyle dedim. Senin de bu işin içinde hakkın var.
Hakkını bana helal et! Vefat ettiyse kendin ve o kişiler için istiğfar edip,
af talep etmendir, bu işin kefaretidir der bu yolun büyükleri.
Bu söylenenleri yapmazsa , hafizanAllah (c.c) büyük vebaldedir.
Korkunç bir gıybet etmiş olur hak sahiplerinin tamamından helallik
istenmeyince insanın o işin içinden sıyrılması pek güçtür, çünki o
kişilerin şerefini, itibarını lekelemiş oluyorsun.
Şöyle düşün biri senin yada ailen hakkında : şöyle yaramaz böyle
onursuz ,haysiyetsiz vb. dese ve seni bu şekilde toplumda tanıtsa ve
neticede senin izzet ve şerefinize gölge düşürse ve sende bundan
dolayı zarar görsen , kul hakkı sayılmaz mı? Ne dersin, nasıl
düşünürsün senin hakkında ,büyük bir ayıp ve haram işlemiş olmaz mı?
Birisinin bu şekilde seni anmasına rıza gösterir misin ?
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Nitekim İmam Gazalî’de gıybetin tevbesi ve kefaretiyle ilgili olarak;
“Gıybet ettiğin adama gidip diyeceksin ki; dediklerimde yalan
söyledim, sana zulmettim ve kötülük yaptım. İstersen hakkını alırsın,
istersen affedersin.” Şeklindeki Ata b. Ebi Rabah’ın ortaya koyduğu
görüşüne de yer vermiş ve “En sahih görüş budur” demiştir. “Gıybet
gibi ırz/şerefle ilgili olan şeyler mal gibi değil, bedeli olmaz, onların
tevbesinde helallaşmak vacip değildir.” diyenlerin sözlerine itibar
edilmez diyen Gazalî, delil olarak da şu “sahih” hadisi (Buharî,
Mezalim,10) zikretmiştir: “Kimin yanında kardeşinin ırzı, manevî şerefi
veya malı ile ilgili - yapılan haksızlıktan doğan- bir hakkı varsa, dinar
ve dirhemin bulunmadığı, kişinin varsa sevaplarından alınıp verildiği,
sevabı olmadığı takdirde ise onun günahlarından alınıp kendi
günahlarına eklendiği bir gün gelmeden önce sahibinden -bu günhelallik alsın.” *52
Neticede şunu yapmak şart oluyor: Gıybet eylemini gerçekleştiren kişi,
çok çok pişman olup hemen samimi bir tövbe etmesi. Gıybetini yaptığı
kişi veya kişilerden üzgün bir halde samimi olarak helallik isteyip özür
dilemesi ve bu özrü dilerken gayet pişman olduğunu lisanı-hal ile
göstermesi, bu işin kefaretidir. Bu vesileyle helallik alırsa cezadan
kurtulur. Hasan Basri şöyle demiştir: “Gıybetçiye, helâllik istemek değil
Allah (c.c)'tan günahının affını istemek kâfi gelir. Bunun yeterli
olduğuna Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen hadîsle istidlâl edilir: Enes
(r.a) Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Gıybetini
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yapmış olduğun kimsenin gıybetinin kefareti, onun için istiğfar edip, af
talep etmendir.*53
Fakat Zeynu’l-Irakî, İhya’da –Hz. Enes’in rivayeti olarak- geçen
“Gıybetini yapmış olduğun kimsenin gıybetinin kefareti, onun için
istiğfar edip, af talep etmendir.” mealindeki hadisin zayıf olduğunu
vurgulamıştır. *54
Kardeşlerim hemen yukarıda bu konuda ilk zikrettiğimiz hadis *52 daha
sahih görülmektedir (Ata b. Ebî Rabah onayladığı) her halükarda gıybet
ettiyse öyle yada böyle büyük bir vebaldedir Rabbim beni ve tüm
Müslüman kardeşlerimi gıybet hastalığından uzak eylesin.

Bir SORU: Kul hakkına girdiğimiz kişilerle helalleşirken, özellikle
geçmişte gıybet ettiğimiz kişilerle helalleşirken söylediğimiz sözleri
açıkça söylemeli miyiz? Söylediklerimizi hatırlamıyorsak ne yapmalıyız?
Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bir CEVAP: Mümkün ise, konu belirterek helalleşmek daha doğru olur.
Ama umumen de olsa helallik muhakkak alınmalıdır. Çok zor bir yere
gidiyoruz. Oraya hak götürmek tehlikelidir. Allah (c.c)’a emanet olun.
Kimin yanında Müslüman kardeşinin haysiyet ve şerefi veya malı
hususunda bir zulüm varsa, o kimse, kendisinde dinar ve dirhem (para)
bulunmayan bir gün gelmezden önce gidip o kardeşinden helâllik
istemelidir. Çünkü o günde sadece onun hasenat ve sevabından alınır,
gıybeti yapılana verilir. Eğer sevabı yoksa arkadaşının günahları alınır,
kendisinin günahlarına eklenir. *55
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Hz. Aişe (r.a) başka bir kadına; 'eteği uzundur' diyen bir kadına ' Hz.
Peygamber s.a.v, sen onun gıybetini yaptın. Git kendisinden helâllik
iste' demiştir. Bu bakımdan eğer gıybetçinin imkânı varsa, helâllik
istemesi lâzımdır. Eğer gıybeti yapılan şahıs ortada yok veya ölü ise, en
uygunu onun için af talep etmesi, duada bulunması ve onun nâmına
hayırlar yapmasıdır.

Peki gıybeti edilen kişi ne yapmalı nasıl davranmalı:
Gıybetçiyi affetmek daha faziletlidir. Nitekim Hasan Basrî şöyle
demiştir: "Ümmetler kıyamet gününde, Allah (c.c)'ın huzurunda diz
çöktükleri zaman 'Kimin Allah (c.c) nezdinde ecri varsa ayağa kalksın!'
denir. O zaman sadece dünyada halkı affedenler ayağa kalkarlar".
Nitekim Allah (c.c) Teâlâ şöyle buyurmuştur: Affetmeyi şiar edin,
mârufu emret ve cahiller den yüz çevir! (A'raf/199) demiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v) de şöyle buyurmuştur: Ey Cebrâil! Ayetteki af ne
demektir? Cebrâil şöyle demiştir: 'Muhakkak Allah (c.c) sana zulmedeni
affetmeni emrediyor. Sıla-yı rahmi kesen akrabana sıla-yı rahim
yapmanı ve seni mahrum edeni mahrum etmeyip vermeni emrediyor'.
*56 Bir şahıs Hasan Basrî'ye 'Filân adam senin gıybetini yaptı!' dedi.
Bunun üzerine Hasan, bir tabak yaş hurma doldurarak o adama
gönderdi ve şöyle dedi: 'Kulağıma geldiğine göre sen hasenât ve
sevabından bana hediye etmişsin. Ben de o hediyene karşılık sana bu
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hurmaları hediye etmek istedim. Beni mâzur gör! Çünkü senin
hediyene tam olarak karşılık vermeye kudretim yok!
Bir abimizin yaşadığı bir olayı nakledeyim: “Geçenlerde camiye
girerken cemaatten olmayan bir arkadaşımızı gördüm, camiye girerken
selamlaştık ve dedim ki : “sen buralara uğramazdın hayırdır” dedim...
Fakat bu sözü söyledikten sonra kendimi yedim ,çok pişman oldum ve
cami çıkısında , kardeşim sana ettiğim sözden özür diliyorum , boş
bulundum söyledim… O arkadaşımız lütufkar davranıp, af diliyle karşılık
verdi. 01.12.2013 de misafirim'di.

Gıybeti Ruhsatlı (caiz) Kılan Özürler

Kardeşlerim bu hususta çok ama çok dikkatli olmakta yarar var, filanın
gıybetini yapmak caizdir deme, emin değilsen söyleme, bu düşüncenin
kalbine düşmesine izin verme ve caiz kılınan özürler dışında Hz. Allah
(c.c)’ın Settarü'l-uyub (ayıpları örter) sıfatıyla sıfatlan derim.
Kişinin, toplumun genel ahlakını bozacak kişilerin, ibret ve ders alınsın
diye yapılan gıybet caizdir.

1. Dinen münker (Akıl ve dinin kötü gördüğü her şey) olanı engellemek,
âsî bir kim-seyi doğru yola çevirmektir. Nitekim rivayet ediliyor ki, Hz.
Ömer'in kulağına Ebu Cendel'in Şam'da içki içtiği haberi geldiğinde Ebu
Cendel'e şu mektubu yazdı: Rahmân ve Rahîm olan Allah (c.c)'ın
ismiyle başlarım! “Hâ, Mim! Bu kitabın indirilişi, azîz, alîm olan Allah
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(c.c)'tandır. O, günahı bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli
olan, ihsan sahibi Allah (c.c)'tandır ki, Ondan başka hiçbir ilâh yoktur.
Dönüş ancak O'nadır. (Mü'min/1-2)”
Hz. Ömer'in bu mektubu üzerine Ebu Cendel tevbe etti ve Hz. Ömer, bu
haberi kendisine ulaştıranı gıybet yapmış kabul etmedi. Çünkü bu
haberi Hz. Ömer'e ulaştıranın maksadı, Hz. Ömer'in Ebu Cendel'in bu
yaptığını ortadan kaldırması içindir. Hz.Ömer'in Ebu Cendere yapacağı
nasihatin, başkası tarafından yapılan nasihattan daha tesirli ve faydalı
olacağını umdu. Bunun mübah olması, sıhhatli ve doğru bir maksadla
olmasındandır. Eğer bu sıhhatli maksad ortada mevcud değilse, böyle
söylemek haram olur.
Görüyoruz ya kardeşim bu konuları iyi anlamak ve ona göre davranmak
gereklidir.

2.Fetva istemektir. Nitekim müftüye veya bir alim zata der ki: 'Babam
veya hanımım veya kardeşim bana zulmetti veya hidayeti için bir
yol,bir çare arama anlamında olursa! Bu zulümden veya kardeşini
sapıklıktan kurtarmak için için çare ve yol nedir?' Bu hususta en
sağlamı, târiz yoluyla sormaktır yani dolaylama yapmaktır. Meselâ
şöyle demelidir: 'Babası veya kardeşi veya hanımı kendisine zulmeden
bir adam hakkında ne dersiniz veya yoldan çıkmış yada şöyle bir günahı
olan kardeşime nasıl yardım edebilirim gibi sorular sormak takva
açısından daha üstündür İnşAllah (c.c)'
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3.Müslümanı kötülükten korumak amaçlı yapılan gıybete izin var .
Örnek : kişi fasık ,bidatçı, sapık,münafık bir yapıya sahiptir ve bu hali
diğer Müslümanlara zarar verecekse o insanın bu halini açıklayabilirsin
fakat bu hali vardır sırf kendisinden nefret ettiğin veya sevmediğin için
,nefsin için söylüyorsan o halde büyük bir günah işlemiş olursun.

Selef-i Sâlihîn derler ki: Üç sınıf vardır, onların gıybeti yoktur, onların
gıybetinden günah gelmez:
1.Zâlim idareci
2.Bid'atçı kimse
3.Fıskını açıklayan fâsık
Kim hayâ perdesini yüzünden atmışsa, onun gıybeti yoktur.*57

Hasan Basrî şöyle demiştir. Üç sınıf vardır. Onların gıybeti haram
değildir:
1.Hevâ ve hevesine tâbi olan
2.Fıskını açıktan yapan fâsık
3.Zâlim bir idareci.

*58

Bu üç sınıfın arasındaki ortak nokta, üçünün de günahı açıktan
işlemesidir. Çoğu zaman işledikleriyle iftihar ederler. İşlediklerini açıkça
yaptıkları halde yaptıklarını söylemekten neden tiksinsinler! Eğer kişi, o
üç sınıftan birinin açıkça yapmadığı başka bir günahı söylerse günahkâr
olur.
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Avf b. Ebî Cemil şöyle anlatıyor: Ebubekir Muhammed b. Sîrin'in
huzuruna girdim ve onun yanında Haccac-ı Zâlim'in aleyhinde atıp
tuttum. Dedi ki: 'Allah (c.c) âdil bir hâkimdir. Haccac'ın gıybetini
yapandan intikamını alır. Yarın Allah (c.c)'ın huzuruna vardığında senin
yapmış olduğun en küçük günahın, senin için Haccac'ın yapmış olduğu
en büyük günahtan daha şiddetlidir'.
Kardeşim dikkat edersek belirtilen sınıflar dışında gıybet etmek
haramdır, kendi kendimize uyduruk sebeplerden dolayı fetva verip
gıybet etmeyelim değilse kendimizi ateşe atmış oluruz !

İhtiyaç halinde gıybeti caiz olanlar

1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu şikayet için, ilgili mercilere bildirmek.

2- Etkili ve yetkili birine, (Falanca, gayrimeşru iş yapıyor, buna mani
olun) demek.
3- Bid'at sahibi ile gezen birine, (Onunla gezme, o mezhepsizdir)
demek.
4- Şahitlikte, (Falanca şöyle yaptı) demek.

5- Müslümanları, bid’at ehlinin zararlarından korumak için, bunların
kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veya yazı ile bildirmek.
[Bunu yapmak, aynı zamanda dinin emridir.]
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Gıybet Hakkında Çeşitli Soru ve Cevapları”

Anne ve babanın gıybeti ?
Soru: Helal edeceği bilinse, ana babanın gıybeti caiz midir?
CEVAP: Caiz değildir, günahtır, helâlleşmek gerekir. Ana baba hakkını
helâl etse de, gıybet etmek günah olduğu için, ayrıca tevbe etmek de
gerekir.
Kafirin Gıybeti yapılır mı ?
Soru: Kâfiri gıybet etmek de haram mıdır?
CEVAP: Zimmi kâfiri gıybet etmek haramdır, harbi kâfiri gıybet etmek
caizdir. Şimdi dünyada zimmi kâfir yoktur. Kim olursa olsun, ağzımızı
gıybete alıştırmamalıyız. [Halifelik döneminde, İslam devletinde
yaşayıp, cizye ve haraç veren kâfire zimmi, kendi ülkesinde yaşayan,
İslam devletine bağlı olmayan kâfire de harbi denirdi.]
Lakap takarak edilen Gıybet ?
Soru: Meşhur lakabı ile bilinenden bahsederken, mesela (Kara Bülent)
demek gıybet olur mu?
CEVAP: Bu lakabı ile çağırılınca üzülmüyorsa gıybet olmaz.

Soru: Arkadaşımı, kötü arkadaşlardan korumak için, (Falan
kumarbazdır, diğeri de sarhoştur) demek gıybet olur mu?
CEVAP: Gıybet olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hayasızdan bahsetmek gıybet olmaz.) *59
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Soru: Birini kasdederek kaş göz hareketi yapmak günah mıdır?
CEVAP: Eğer o, o hareketten dolayı üzülürse gıybet olur, günah olur.
Üzülmezse hoşlanırsa günah olmaz, caiz olur.

Ulü'l Emr’in Gıybeti ?
Soru: Hükümetteki insanlar hakkında konuşmak gıybet olur mu?
CEVAP : Açıkça yanlış yapıyorlarsa söylemek caizdir.

Soru: Savunanlara karşı, cahil şeyhlerin yanlışlıklarını söylemek,
kötülemek gerekmez mi? Müslümana bunu bildirmek gıybet olur mu?
CEVAP: Onların liderleri yanlarında kötülenirse, onlar da ehl-i sünnet
âlimlerine hücum eder. Buna sebep olmamak lazım. Kendi aranızda
kötülükleri söylenir. Zararlarından korunmaya çalışılır. Kötülerin
zararından korunmak için kötülüğünü söylemek gıybet olmaz.
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“Samimi ağabeylerimden gıybet hakkında iki Makale”

Samimi ve sadık ağa beyim “Vehbi Vakkasoğlu’nun müsaadesiyle,
gıybet hakkında bir makalesini sizlerle paylaşmak isterim :
“MÜSLÜMANLARI BATIRAN HASTALIKLAR”
Genç adam karşılaştığı kişiyi çok sevmişti. Bir kitapçı dükkânında
yapılan sohbete önce kulak misafiri olmuş, sonra da müsâade alarak
açıktan dinleyici olarak katılmıştı.
O güne kadar, böyle güzel ve etkileyici bir sohbete çok az şahit
olmuştu… O günkü programını unutacak derecede ağzından bal
damlayan kişinin anlattıklarına daldı gitti...
Saatler sonra veda ederken, içinde biriken merakı yenmek maksadıyla
bu bilgi, birikim ve anlatım sahibini tanımak istedi.
- Efendim, sizi tanıyabilir miyim? sorusuna aldığı cevapla dondu kaldı.
Ne diyeceğini bilemedi. Çareyi, apar topar kendini dışarı atmakta
buldu. Çünkü sohbetine doyamadığı, sevecen tavırlarına hayran kaldığı
kişi, onun yıllardır aleyhinde konuştuğu ve dolayısıyla da hiç sevmediği
bir yazardı...
Genç adam o gece hiç uyuyamadı. Kendisine empoze edilen ön
yargıların tesiriyle, yıllardır bu yazarı çekiştirip durmuştu. Belki
yazdıklarını okusa, karşıtlığı sona erebilirdi. Ama o öylesine aleyhte
fikirlerle doluydu ki, buna imkân yoktu. Böylece bilmeden, tanımadan,
sadece kulaktan dolma dedikodularla günaha girmişti... Bu sebeple kaç
kere kavga etmiş, nice kalpler kırmıştı.
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Bütün mesele, metot meselesiydi. Hayata, insana ve olaylara bakışla,
problemleri çözüşte bu yazar, kendisinden değişik düşünüyordu. Yoksa
o da Müslüman’dı, çalışkandı ve üretici bir insandı...
Genç adam, bu yazar hakkında kendisini bilgilendiren kaynaklara çok
kızıyordu. Ama iş işten geçmiş, yıllara yayılan bir gıybete boyunca
batmıştı. Üzüntüsü sadece bu olayla da sınırlı kalmamıştı.
- Ya diğer şahsiyetler hakkındaki bilgileri de doğru değilse?
Genç adam, o günden sonra kimsenin gıybetini yapmamaya karar
verdi.
Kur'ân-ı Kerîm gıybeti, ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Yüce
Yaratıcı'nın bu ikazına rağmen, Müslümanlar bu büyük günaha ara
vermeden devam ediyorlar.
Gıybet, hakkında konuştuğumuz kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı
sözlerdir. Başkalarını, yanımızda bulunmayanları, gıyaplarında
çekiştirmektir. Çoğu kişi söylenenler doğru olursa, gıybet
sayılmayacağını sanıyor. Oysa söylenen doğruysa, gıybettir. Eğer
söylenen doğru değilse, o zaman çifte günah imleniyor demektir.
Çünkü birine yapmadığı bir kötülük isnat edilirse, bu işin adı iftiradır.
Benim başıma sıkça gelmektedir. Gıybete başlayan birini ikaz ettiğim
zaman, çoğu defa feveran ediyor ve diyor ki:
- Yemin ederim anlattıklarım tamamen doğrudur. Gözlerimle gördüm!
İşte budur gıybet... Doğru da olsa, anlattığın yerde bulunmayan kişinin
duyunca hoşlanmayacağı şeylerdir...
Beni bir demek lokalinde sohbet için davet etmişlerdi. Sohbetin
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konusunu gıybet olarak tespit etmiştik. Bir saatlik konuşmanın
sonunda, dinleyicilerimden nüktedan bir zat dedi ki:
- İyi de efendi, biz şimdi burada sabah akşam ne konuşacağız?
Bu arif kişi çok doğru söylüyordu. Birçok sohbet mekânında, gerçekten
gıybet yapılmasa, söz öylesine azalır ki... Bakıyorsunuz, kahvede,
lokalde, çayhanede, ev toplantılarında hep gıybet var. Ya bir siyasînin,
ya bir komşunun, ya bir sanatçının, ya bir akrabanın gıybeti yapılıyor.
Yani Kur'ân'ın deyimiyle, ölmüşünün eti yeniliyor.
Oysa bu türlü konuşmaların hiçbir faydası yoktur. Üstelik insanın içini
karartır, ümitsizleştirir ve toplumdaki güven duygularını yok eder. Hem
zaman israf edilmiş, hem de durduk yere günaha girilmiş olur...
Gıybet, yapanın içini karartır, kendine olan saygısını kaybettirir. Hep
başkalarıyla uğraşan, kendisinin değersizliğini kabul ediyor demektir.
Bahsedeceği şeyi bilmeyen, kültürsüz, fikirsiz insan hep konuşur. En
kolay sohbet mevzuu olan gıybete kayar. Çünkü kendi değerleriyle
kendini kabul ettiremeyenler, başkalarının eksikliklerini söyleyerek bir
varlık göstermek isterler. Ötekini batırarak kendini yüceltmeyse şerefli
insanlara yakışmayan kötü bir haslettir.
Gıybet, yapısını, fıtratını bozduğu insanların meydana getirdiği
toplumları da zehirler. Kimse kimseden emin olamaz. El-Emîn adını
daha peygamberliğinden önce hak eden Efendimiz (SAV) böyle
Müslümanlar tarafından anlaşılamamış sayılmaz mı?
Gıybet, içinde taşıdığı sû-i zan, zarar verme, kıskançlık gibi birçok kötü
duygular sebebiyle toplum hayatını çürütüyor. İnsan kendi nefsiyle
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kendi hata ve günahlarıyla uğraşacağı yerde hep başlarınınkiyle meşgul
olmayı iş ediniyor. Başkalarının hatalarıyla uğraşansa, kendine dönüp
bakma fırsatını bulamıyor.
Gıybet ağızdan ağza dolanırken şekil ve muhteva değiştiriyor. İşin içine
yalanlar karışıyor. Yani günah adedi artıyor.
Zamanın birinde bir cahil kişi. kulaktan dolma bilgilerini şöyle
aktarıyormuş:
- Eskiden bir kadın evliya varmış... Hocası, onun çok sevdiği kızını
kurban etmesini istemiş... Tam kesecekken gökten bir keçi indirilmiş ve
"Kızını değil, bunu kes!" denilmiş...
İşin aslını bilen adam dayanamamış ve cahil kişinin sözünü kesip demiş
ki:
- Birader, o senin dediğin kadın değil, erkektir. Evliya değil,
peygamberdir. Kızını değil, oğlunu kesecekti. Hocası dediği için değil,
Allah (c.c) emrettiğinden dolayı... Gökten keçi değil, koç indirilmiş...
Hani, deveye ''Boynun neden eğri?" diye sormuşlar da, "Nerem doğru
ki?" demiş ya... Bazı gıybet konuları da ağızdan ağza eğrilerek dolaşıyor
ve hakikatinden ayrılıyor.
Dostum inançlı bir Müslüman'dı. Hararetli hararetli anlatıyordu:
- Duydun mu, hayretler içinde kalacaksın...
Bak anlatayım... Hani şu ünlü …… var ya...
Meğer adam kaç yıllık kamından ayrılmış da sekreteriyle evlenmiş...
Hâlbuki hanımı ne kibar, ne akıllı biriymiş... Bırak böyle bir kadını da
cahil, yirmi yaş küçük sekreterinle evlen... Akıl kârımı bu? Ne günlere
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kaldık değil mi?..
Meselenin aslını öğreniyorum ki, bu olay dostumun heyecanını
duyduğu gibi yeni değil. 10 yıllık bir geçmişte yaşanmış... Üstelik bu
ünlü ve faziletli dostumuz sekreteriyle değil: çok kültürlü, irfanlı, iz'anlı
bir hanımefendiyle evlenmiş... Dahası, eski hanımıyla, çocukları
olmadığı için, anlaşarak ve gönül rızasıyla ayrılmışlar vs. vs.
Herhalde gıybeti seven tanıdığım, yeni bir malzeme bulamamış olacak
ki, üzerinden 10 yıl geçmiş bir olayı şimdi gündeme getiriyordu. Böyle
bir gıybetin kime, ne faydası vardır?
Ama zararı çoktur. Duyanların biraz da eklemelerle yaydığı bu gıybet,
ilgili kimselerin kulağına gittiği zaman, onları nasıl yaralar, tahmin
edebilirsiniz...
Bu türlü gıybetlerin ne dinleyicisi, ne de taşıyıcısı olalım. Çünkü hem
insanlığa, hem de Müslümanlığa ters bir durumdur.
İmam-ı Şafii hâzretleri buyuruyor ki: “Süt dolu bir tasın etrafında
dolaşan ağzı süt bulaşığı bir kedi görseniz, kedinin o tastan süt içtiğine
şahitlik etmeyin…”
Çünkü kedinin o tastan süt içtiğini söyleyebilmeniz için, kediyi süt
içerken bizzat görmeniz gerekir.
Güzel bir Anadolu şehrinde, etrafında ona gönül vermiş, pervanesi
olmuş bir gençlik vardı. Birgün o gençlerden biri büyük bir heyecan ve
öfke içinde en samimi arkadaşına geldi ve dedi ki:
- Hüseyin gördüklerine inanamazsın… Ama ne yazık ki gerçek… Çünkü
gözlerimle gördüm!
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- Nedir, ne görün?
- Hani şu bizim mürşidimiz, mübarek ağabeyimiz var ya…
- Evet ne olmuş, ne gördün?
- Söylemek zor ama maalesef gerçek…
Bu zat, hiç de bizim sandığımız gibi mübarek ve muhterem biri değil...
Hatta belki de Müslüman bile değil!
- Sen neler saçmalıyorsun?
Bu konuşma karşılıklı heyecan ve kızgınlık içinde sürüyor ve şöyle
sonuçlanıyor:
- Ben, iki gündür bu zatın ikindi namazını abdestsiz kıldığına şahit
oluyorum.
- Bu doğru olamaz. Böyle biri nasıl abdestsiz namaz kılabilir?
- Gel istersen bugün sana da bunu göstereyim’
- Göstermek mi? Bunu nasıl yapacaksın?
İkindiye yakın arkadaşı Hüseyin’in elinden tutup cami avlusundaki çınar
ağacının arkasına götürüyor. Ezandan sonra camiye girenleri
gözlemeye başlıyor. Bu sırada malum zat da geliyor, cami avlusundaki
tuvalete giriyor. Bir süre sonra da tuvaletten çıkıp doğru camiye giriyor.
Hüseyin de gördüklerine inanamıyor. Gerçekten de inanılmaz bir şey
meydana geliyor. Adam tuvaletten çıkıp abdest almadan camiye girip
namazını, hem de büyük huşuyla kılıyor…
İki arkadaş cami çıkışı onu bekliyorlar. Sakin bir köşeye gelince de
yakasını kavrayıp hırpalayarak hesap sormaya başlıyorlar:
- Yakışır mı sizin gibi bir insana? Abdestsiz namaz kılmak hangi kitapta
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yazıyor?
Adamcağız şaşırıyor…
- Abdestsiz namaz olur mu? Ben asla abdestsiz namaz kılmadım!
- İnkar etme! Seni üç gündür gözetliyoruz… İkindi namazlarını abdestsiz
kılıyorsun… Hem de inkar edip yalan söylüyorsun!
Adamcağız, yakasını ellerinden kurtarıp “Durun bir dakika!” diyor ve
gerçeği açıklıyor:
- Kasıklarımda çıban çıktı. Bunları tedavi ettiriyorum. Fakat buna
rağmen sık sık akıntı meydana geliyor. Camiye yakın olan evimde
abdest alıp geliyorum. Fakat son bir kere akıntı olup olmadığını kontrol
etmek için tuvalete giriyorum. Çünkü eğer akıntı olmuşsa, yeniden
abdest almam gerekir. Akıntı olmadığını görünce de abdest
tazelemeden camiye giriyorum!
İki saf Anadolu genci, bu defa binbir özürle bu güzel adamın eline
ayağına düşüyorlar, af diliyorlar, başarıyorlar da.
Eğer hemen araştırmasalar ve gerçeği öğrenmeselerdi, nasıl bir gıybet
ortaya çıkacak ve o güzel Anadolu şehri ve müthiş çalkalanacaktı,
düşünebiliyor musunuz?
Rabbimiz bizi, on dört asır önce kardeş İlan etmiştir. Fakat bu kardeşlik
maalesef hakkıyla yaşanamıyor. Özellikle de gıybet, kardeşlik
duygularımızı lağım fareleri gibi habire kemirip duruyor.
Meselâ bir samimî ve liyakatli dostumuzun önemli bir makama
getirileceğini duyuyoruz.
Daha bunun gerçek olup olmadığını bile öğrenmeden, gıybet
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mekanizması, haset ihtirasıyla başlıyor:
- Yahu bu arkadaş bu işi beceremez.
- Bu önemli iş ona kadar düştü mü?
- Demek daha önceki bütün çabaları hep bu makamı ele geçirmek
içinmiş vs.
Ama bir de, kardeşçe tepki var:
- Çok iyi olur.
- İnşAllah (c.c) gerçekleşir. Bu arkadaşımız dürüst, samimî, çalışkan
biridir, o makama lâyıktır.
- Aman ne güzel! Başarısı için dua edeceğim!
İşte bu türlü olumlu tepkiler gerçek kardeşliğin göstergeleridir.
Dostluğun, birliğin, beraberliğin hazırlayıcılarıdır. Kardeşinde fanî
olmak, onun sevinçleriyle sevinmek, üzüntüleriyle de üzülmek
demektir. Peki, olumsuz tepkiler hangi duyguların göstergesidir?
Sû-i zandan kaynaklanan gıybetlerle aile yuvaları yıkılıyor, ortaklar
kavga gürültü ayrılıyor, nice kardeş kavgaları yaşanıyor.

Gıybet iki kişiyle yapılır:1) Söyleyen,
2) Dinleyen. Dolayısıyla gıybet edenle, gıybete kulak veren, suç
ortağıdır. Çünkü dinlemek söyleneni paylaşmaktır. Hele bu gıybet
çirkinliğini basın yoluyla yapanlar, bir anda bir gıybeti binlerce,
milyonlarca kişiyle paylaşmış ve çoğaltmış oluyorlar… İnsanların özel
hallerine, mahrem mekanlarına, şahsi sırlarına ulaşmak ve bunları
söze, sohbete konu yapmak, hangi yolla, kim tarafından ve kim için
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yapılırsa yapılsın gıybettir…
Bir toplantıda, hepsi de benden küçük yaşta bulunan insanlar gıybete
başlayınca kalkmış ve demiştim ki:
- Beyler, ben dışarıya çıkıyorum. Gıybetiniz bitince haber verin, hemen
dönerim...
Beni özür dileyerek oturttular. Sonra da toplantıya başkanlık eden genç
işadamı dedi ki:
- Arkadaşlar, hocam doğru düşünüyor... Gıybet etmeyelim,
arkadaşlarımızı çekiştirmeyelim. Çünkü biz de onları çekiştirirsek,
onarın durumuna düşmüş oluruz…
Toplumumuz Öylesine bir gıybet bataklığına dönüşmüş ki, "gıybet
etmeyelim" derken de gıybet ettiriyor.
Böyle bozulmuş bir ortamda bile bana güzel gönüllü insanlar rastlar.
Derler ki:
- Hakkınızı helâl ediniz ve bizi bağışlayınız... Biz sizi böyle bilmiyorduk,
çok gıybetinizi yaptık geçmişte…
Acaba bildikleri gibi olsam, gıybet yapmaya hakları olacak mıydı? Ama
hiç olmazsa helallik alıp bir kul hakkından kurtulmuş oluyorlar. Bu
şekilde helallik isteyenlere yumuşak ve dostça davranalım ki, sayıları
çoğalsın... Biz de gıybetini ettiklerimize korkusuzca başvurup af
isteyelim…
- Sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? diyerek
gıybeti, hem aklen, hem kalben, hem insaniyeten, hem vicdanen, hem
fıtraten ve hem de milliyeten kötüleyen ve yasaklayan Kur’ân-ı
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Kerîm’dir.
Bu sebeple, Müslümanlar gıybeti de artık büyük günahlar arasına
almalı, uygulamalıdırlar.
Gıybet düşmanlığı iş edinenlerin, kıskançların ve inatçıların en çok
kullandıkları alçakça bir silahtır. “İzzet-i nefis sahibi, bu pis silaha
tenezzül edip kullanmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş:
- Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve
tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf, zelil ve aşağıların silahıdır.”
Büyüklerden öğrendiğimize göre, gıybet ancak bazı özel hallerde
yapılabilir:
1) Hakkını yiyen bir adamın, ilgili makama şikayet suretinde yapılan
gıybeti gıybet değildir.
2) Bir kötülüğü, bir yolsuzluğu, bir günahı önlemek amacıyla, belli
yerlere be makamlara anlatmak…
3) Kendisiyle meşveret eden birine, başka biri hakkında fikir söylemek
de gıybet değildir. Mesela kendisiyle ortaklık yapılacak olan biri
soruluyorsa, gerektiğinde, “Onunla ortaklık etme zarar görürsün!”
denilebilir.
4) Tahkir ve teşhir amacı taşımadan, sırf tanıtmak için biri hakkında
konuşulabilir. İcabında tuhaf ve saçma da olsa lâkabı söylenebilir.
5) Günahı açıktan işleyen, fenalıktan sıkılmayan, hatta onunla da
yetinmeyip işlediği günahla iftihar edeni zulmünden lezzetlenen kişiler
için de gıybet söz konusu değildir. Çünkü bunlar zaten kötülüğü açıktan
yapan, mütecahir fasıktırlar.
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Başka bir art niyet taşımaksızın, sırf Hak rızası ve iyilik olsun diye, bu
konularda konuşulanlar gıybet sayılmamıştır. Aksi halde, işin içine
başka niyetler karışırsa, Efendimiz’in (SAV) diliyle, “Ateşin odunu yiyip
bitirdiği gibi, gıybet de Salih amelleri yer bitirir.” “Vehbi Vakkasoğlu
ağa beyime selam ve dualar…”

Bir Diğer Ağabeyimden Dinlediklerimi Aktarmak İsterim :
Allah (c.c) yolunun hizmetkarlarından tanıdığım bazı kişilerden çok şey
öğrendim. Meselâ onlarda çok ciddi bir istibra hassasiyeti gördüm.
Aynı şekilde elbise temizliği hususunda da çok hassas olduklarını
müşahede ettim. Az yiyip, az içip, az uyuyup hayrete varmayı da
onlarda gördüm. Kısaca Bent Deresi, Hacı Bayram ve Süleymaniye gibi
kaldığım güzel mekânlarda Müslümanca bir hayata şahit oldum. Onları
tanıyınca kendi kendime şöyle demiştim: “Hayata yeniden uyanıyor,
ruhta yeniden bir diriliş yaşıyorum.” Onlar, çevrelerindeki insanlara bu
güzel hasletleri kazandırmışlardı. Ben kendi kabiliyetime göre o güzel
hasletlerden bazılarını alabildim. Fakat kim bilir, Allah (c.c)’ın inayet ve
keremiyle, bu kıymetli zatlardan çok daha derince istifade eden ve
onlar vesilesiyle daha derince bir dirilişe mazhar olan niceleri vardır.
İşte o zatlarda dikkatimi çeken önemli bir husus da, gıybetten sakınma
mevzuunda gösterdikleri azami hassasiyetti. Meselâ siz Tahir Ağabey’in
yanında: “Filanca konuşurken boynunu eğerek konuşuyordu” veya
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“konuşurken durgun durgun bakıyordu” gibi gıyabında konuştuğunuz o
şahsın duyduğunda rahatsız olabileceği bir laf etseydiniz, hemen “Niye
gıybet ediyorsun? Senin dilini kökünden kesmek lazım.” cevabını
alırdınız. Bu zatlar çevrelerini gıybetten sakındırdıkları gibi elbette
kendileri de gıybetten hep uzak dururlardı. Meselâ ben ne Tahir
Ağabey’den, ne Hulusi Efendi’den, ne Mustafa Gül, ne de Sungur
Ağabeyler den gıybetin çok küçüğünü dahi duymamışımdır. Size
tanıdığım insanların hâlini arz ediyorum. Ancak maalesef şu anki
hâlimiz itibarıyla bizim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
Evet kardeşlerim neden bizlerde böyle güzel örnek insan olmayalım,
inanın Cenabı Hak bu kapasiteyi bizlere vermiş ,öyleyse ne diye
bahaneler üretme derdindeyiz bir soralım kendimize.
Şu güzel dizeleri anmadan geçemem : Hatırlar mısın? Doğduğun
zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana
hande olsun. Halka matem… ( Tercümesi: Sen doğduğunda ağlarken
gülerdi alem (annen ,baban.) öyle bir hayat yaşa ki öldüğünde sen gül,
ağlasın alem) Mehmet Akif Ersoy (r.h.a)

79

80

Bitirirken fakir der ki :
Kardeşlerim naklettiğimiz bunca açık hükme rağmen dedikodu, gıybet
yapanlar ve bu işe ortak olup dinleyenlerin akıbetinden korkulur.
Unutmayalım, insan ilim için yaratılmıştır; ilim dinler; ilim konuşur! İlmi
olmayanın dedikodusu boldur! İmanı olmayanın gıybeti bitmez!.
Gıybet ateşini, ancak iman suyu söndürür! Gıybet bir fitnedir ki, onu
uyandırana, devam ettirene, ancak Allah (c.c)’ın belâsını isteyenler
devam ederler!.
Kardeşlerim evvela şu soruyu soralım kendimize: Bu dünyada neden
varız, varlık sebebimiz ve ana gayemiz nedir ?
Rabbimiz olan Hz. Allah (c.c) bizi ne diye bu dünyaya gönderdi ?
Hz. Allah (c.c) bizleri başı boş mu bıraktı ki helal – haram hududuna
riayet etmeden birbirimizin dedikodusunu, gıybetini yapalım ve
haramlara sapalım? Peki Hz. Allah (c.c) gıybetin kardeşinin cesedini
yemektir, olduğunu çok yerde tekrarladı.
Şu halde ceset yemek bir yamyam işidir değil mi ?
Peki bizler bu yamyamlık sıfatının neresindeyiz ?
Kardeşlerim üslubumu mazur görün fakat konunun ciddiyetini
kavramak zorundayız.
Lütfen lütuf edip biraz düşünelim.
Kim bu aşağılanmış cürmü yapıyorsa o tekrar tekrar düşünsün değilse
çok yazık olacak, düşünmeyene, okuduğu halde anlamayana, anladığı
halde yaşamayana çok yazık olacak!
Gelin kardeşlerim bu sayılı olan nefeslerimizi, şeytan yolunda değil,
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Hz. Allah (c.c)’ın yolunda tüketelim.
Gelin ilimle kendimizi yetiştirelim ve onunla beraber yaşayalım,
göreceksiniz, her şey çok farklı olacak biiznillah.
İslam iyiliği teşvik edip ,kötülükten sakınmayı ve sakındırmayı
emrediyor.
Kardeşlerim kendini terbiye etmekten aciz olan başkasını terbiye
etmeye çalışırsa ?
Bu hareketi acizliğinin bir ispatı olmaz mı?
Önce kendini ada(e)m edeceksin, sonra başkalarının kusurlarıyla iyi
niyetli bir şekilde alakadar olacaksın derim.
Can ve gönülden soracaksın kendine : “Geçici olan şu hayatta ve yarın
ebedi olan ahiret yurduna göçtüğümde, yüzü karalardan mı, yüzü
nurlulardan mı olacağım ? İşte bu soruyu kendine herzaman
samimiyetle sormalı ve cevabını vermeli.
Ne diyor cenabı Hak : Halâ akıllanmayacak mısınız?
Bilin ki Hz. Allah (c.c) ihsan ettiği ilimle uğraşmayıp da birbirleriyle
uğraşanları çok kötü sonuçlarla karşılayacaktır.
Kendinize dönesiniz ve ÖZ’ünüz de O’nu bulasınız diye bu dünyada bize
sayılı nefes verdi.
Ölmüş kardeşinin çiğ etini dişlemek isteyen kişinin, Müslümanlıkla ne
gibi bir ilgisi olabilir?
Kişi dostunun haliyle hallenir; atasözünü hatırdan çıkarmayın.
Siz-siz olun, dedikodu ve ölü kardeş eti yemek olan gıybete devam
eden kimselerle görüşmeyin !
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Yamyamlarla dost olan, sonunda YAMYAM olur kardeşlerim. Kişiyi
geçerli bir sebep yokken eleştirmek haramdır, bu da gerçek imanı elde
edememiş olanların uğraşıdır!
Kardeşlerim unutmayalım ki dünyada insanın neden var olduğunu fark
etmek istemeyenler, günlerini Allah (c.c)’ı tanıma ve O’na ulaşma
ilmiyle değil, birbirleriyle çekişmeyle tüketirler! Her gününü, sana
ebedî hayatında yararlı olacak yeni bir ilim öğrenerek
değerlendiremiyorsan, ancak perdeni kalınlaştırmakla meşgulsün,
demektir.
İnan her şey yerli yerindedir.
Güzel insanlardan olan Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri der ki:
Hiç kimseye hor bakma İncitme, gönül yıkma sen nefsine yan çıkma...
Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler der.
Kardeşlerim fakir, bu eseri yazarken “Ehl-i sünnet vel-cemaat “
çizgisinde yazdım, hayat boyu düşüncem şu olmuştur ki ; Karşınızdakini
saygıyla dinleyin... İlminize uyanı alın (Ehl-i sünnet vel-cemaat);
uymayanı kendisine iade edin.”
Kimseyi hor hakir görmeyin; ayıplamayın ve dil uzatmayın;
dedikodusunu yapmayın! Ondaki de Allah (c.c)’ın bir tecellisidir; ve
hikmeti vardır! Her şey yerli Yerindedir inan deyip geçmesini bilelim!
Kardeşlerim gıybet konusunu bir örnekle pekiştirelim: Mesela
tanımadığınız ben desem ki ; Nevşehir Konya yolunda, filanca
istikametinde derin bir uçurum meydana gelmiş sakın bu yoldan
gitmeyin, kaza yaparsınız desem , ne dersiniz? Tanımadığınız ben dahi
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söylesem önemsersiniz, araştırır ve sakınırsınız. Kaldı ki bizi bizden iyi
bilen, bizden daha çok düşünen ve seven O yüce Allah (c.c) (c.c)
söylüyor, peki neden halen emir ve yasaklarına neden kulak tıkıyor ve
sakınmıyoruz? İyi düşün kardeşim iman ettim dedikten sonra, bunun
ötesine geçmiş bir insanın dedikodu, gıybet yapması mümkün müdür?
Yapıyorsa, o kişinin “Allah (c.c)’a imanını tekrar sorgulaması gerekir,
ben nasıl bir iman ile iman ediyorum ki emrine tabi olmayıp,
yasaklarından neden kaçınmıyorum?
Cenabı Hakkın bu kesin emrine rağmen, dikkat etmiyorsa Hz. Allah
(c.c)’ın şu tehditinden çok korksun :“…Ahiret yurdu, Allah (c.c)’ın
emrine uygun yaşayan/günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır.
Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz ? (Araf/169)
Kardeşlerim çok sevdiğim şu ayeti sizlerle paylaşmak isterim :
”Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda
övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir… Dünya hayatı,
aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (Hadid / 20)”
Allah (c.c) hepimize aklın yolundan, imânın gereğini yaşamak suretiyle;
Allah (c.c) Rasulünün yolunda yürümeyi nasip etsin ve kolaylaştırsın.
Neticede gıybet etmekle ne geçecek elimize ?
Bu fakire göre; kalbimiz lekelenecek, ebedi olan pak ruhumuz
kirlenecek, sonu pişmanlık ve vicdan azabı olacak.
Bu fakir son olarak şunu söyler : Olgun Müslüman, insanların gizli
günah ve ayıplarına karşı karanlık gece gibi olur.
Allah (c.c)ü Teala Settarü'l-uyub'tur (ayıpları örter.),
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Rabbim bu güzel sıfatıyla sıfatlandırsın bizleri (Amin)!
Kardeşlerim Rabbime kul olun olur mu, hem de emir olunduğumuz gibi
dosdoğru bir kul ve şu sözü daima hatırınızda tutun :
“Şahsiyetsizlik ve kifayetsizliğin şaşmaz markası dedikodu kabiliyetidir
”N.f.k
Kardeşlerim bir ücret talebim olamaz, zira ben sadece yazan bir eldim,
üstelik O’nun verdiği elle ve imkanlarla yazdım, hasılı yazdıran O’ydu,
çok şey yapmış değilim ki ücret talebim olsun, fakat siz kardeşlerim
cömertlik gösterip te, buradaki yazılanları itibar edip yaşar ve güzel
dualarınızda anarsanız, bu fakiri mutlu etmiş olursunuz.
Allah (c.c)’a yar ve yardımcı olmak azmi, dileği ve gayretiyle Allah’ (c.c)
ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Üzerinize olsun.

84

85

Kaynaklar ve dipnotlar:
Hadisler : Soru, cevaplar ve hadisler Ağırakça, İhya'u Ulüm'id-Din)
0) (Atatürk’ün Meclis açış konuşması Tbmm Tutanak Dergisi-1-11-1937
1) İbn Ebî Dünya
2) Taberânî
3) Taberânî
4) (Tirmizi, Kıyamet 51) )
5) Bezzar, İbn Ebî Dünya, İbn Adîy, Beyhakî, Nesâî
6) Ebu Mansur Deylemî
7) ( Hadis-i Şerif-Buhari )
8) [Ebu Davud]
9) Tefsiru’l-Münir, Risale Yayınları: 15/624.
10) İbn-i Kesir, Tefsir, 4:450
11) Prof. Dr. H. Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim
Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur’an Yolu:V/42.
12) (Tirmizi)
13) (Müslim, Buhârî)
14) (Ebu Dâvud)
15)(İmam Ahmed, İbn Ebî Dünya)
16) ( İbn Ebî Dünya, Ebu Dâvud)
17)(İbn Ebî Dünya, Ebu Abbas Değulî)
18) (Ebu Dâvud, Nesâî)
19) (İsfehani)
20)(Ebu Dâvûd, Edep, 45.)
21)(Tirmizî, Ebu Davud)
22) (BUHARİ)”
23) (İbn Ebî Dünya, İbn Hibban)
24) 230 İbn Ebî Dünya
25) 231 Ahmed, Taberânî, (Ebu Derdâ'dan)
26)Tirmizî
27)Deylemî
28)Tirmizî, Nesâî
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Kısa Özgeçmiş

Emrah Ceyhan 1984 yılı doğumlu,
Nevşehir'in Avanos ilçesinin Mahmattatar köyünde İlköğretimimi
tamamladım. 1992 - 1997 yılları arası orta öğretimimi Belçika’nın
Fransız (valone) kesiminde Fransızca dili üzerine yaptım ve akabinde
ülkem sınırlarına dönüp, çalışma ve eğitim hayatıma devam ettim ve
arkasından askerlik görevimi tamamladım.
Müteakiben Kapadokya Meslek Yüksek okulunda (Turizm Rehberliği)
öğrenimimi tamamlayıp, 2010 itibariyle İngilizce ve Fransızca dillerinde
Profesyonel Turist rehberiyim.
2008 yılından beridir de Göreme’de kardeşlerimle
“Çömlek Restaurant” işletmekteyim.
Yüce ve güzel dinimiz İslam’a ve ilme derin bir merak ve haklı
hayranlığım olduğu için fakir kendince bir şeyler yapma uğraşındadır
Rabbim riyadan ve taklitçilikten korusun.
HAYAT HİKAYESİ DEDİĞİNİZ İŞTE BU KABA ÇİZGİLERDEN İBARET
HERKES BU ÇİZGİLERE MALİK ASIL HAYAT İÇ ÇİZGİLERDE...

İnşallah üstadımın şu sözü benim içinde geçerli olur “O” gün :
"Son gün olmasın dostum çelengim, top arabam…
Alıp götürsün beni tam dört inanmış adam!”
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Soru, Görüşleriniz için

Ali Emrah Ceyhan
Gsm
E-Posta

: 0542-348-28-55

: nedennamazla@gmail.com

Facebook : nedennamazla@facebook.com
( Samimi Dualarınızı Bekliyorum İnşAllah (c.c) )
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