MĠLLETĠMĠZ’ĠN BEKÂSI YANINDA
GIYBET KONUSU NE KĠ!
Öz Sözler:
Ġslâm Dini‟ndeki Bir Gıybet Olayı,
günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir
„Ġnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın, sorumluluktan yâni günahtan
kurtulması için, yalnız baĢına piĢmanlık ve tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte,
ayrıca, gıybeti edilenle helallaĢmak da gereklidir.
Bununla berâber, Halkımızı ve genç
nesillerimizi, zararlı faaliyetlerden korumak için, insanlara kötü
örnek olan bid‟at sâhipleri, fâcir, münâfık, hayâsız ve açıktan günah iĢleyenlerin
gıybeti diye bir Ģey olmaz / olamaz.
Toplumun geleceği adına,
Halkın ve genç nesillerin korunması niyetiyle,
bunları ve bunların zaralarını Halkımıza tanıtmak, ayrıca çok makbul ve
gerelidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi, mü‟minler için, bu
gerekliliklerin baĢında gelmektedir.
Milletimiz‟in bekâsı yanında gıybet konusu neki!
ġimdi olsun bekâ konusu, yeteri kadar anlaĢılabiliyor mu bilmem, toplumun
geleceğinin gıybet‟ten daha da önemli olması yanında?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
05.05.2019

“Gıybet edeni dinleyen de günahta ortaktır.”
Taberâni
“Gıybetten sakının; çünkü
gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir.
KiĢi zinâ edip tevbe eder de, (bir daha yapmazsa),
Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet
edeni affetmedikçe, affolmaz1”
“Biri için söylenen kusur,
onda varsa, gıybettir, yoksa iftira olur.”
Müslim

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Ġbni Ebid-Dünya, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, Ġ. ġarani, Ġ. Gazali…
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“BeĢ günah vardır ki, keffâreti2
yoktur. Bunlar; Allâh'a Ģerik koĢmak, haksız
yere adam öldürmak, mü‟mine bühtan3 ve iftirâ etmek, muharebe
günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek4.
Hz. Fatıma binti Kays‟tan (RA)
Ģöyle rivâyet edilmiĢtir. O, Peygamberimiz (SAV)‟e giderek:
“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.”
dedim. Resûlullah (SAV) de bana Ģöyle buyurdu:
“Muaviye fakirdir,
malı yoktur. Ebû Cehm‟e
gelince, o çomağı omzundan
indirmez (karısını çok döver)5.”
Halkı zaradan koruduğu için,
fâciri „gıybet etmek‟, gıybet değildir6.
Bir Deylemi Hadisi‟nde denmektedir ki:
“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır,
âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve Eshâbıma
dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin!
Allâhü Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü
yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”

Gıybet (Gıybet Etmek)Nedir?
Tanım olarak gıybet, bir mü‟minin veyâ zimmî bir kâfirin, yâni Ġslâm
devletinin egemenliğini kabuleden gayr-ı müslim bir kiĢinin ayıbını, onu
kötülemek için, arkasından söylemeye (konuĢmaya) denir7.
2
Kefâret: keffaret: keffâret: 1) (Masdar gibi kullanılıyorsa da “keffâr” mübalâğa isminin müennesi olup,
asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecbûriyet altında veyâ yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek
ümidiyle Şerîat‟a uygun olarak verilen sadaka veyâ tutulan oruç. 2) Günahtan arınma.
3
bühtan: 1) İftira. Birisine yalandan bir şey isnat etme... Birisini suçlu gösterme... 2) Dalgınlık… 3)
Medhûş (Dehşete uğramış. Şaşırmış. Korkmuş.) ve mütehayyir (Şaşmış, hayrette kalmış.) olma.
4
Hadîsi ġerifler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mekansizmerve.blogcu.com/hadis-iserifler/2504227, En Son Erişim
Târihi: 25.08.2015
5
Sorusor cevapbu, Kimlerin gıybeti yapılabilir?
,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://www.sorusorcevapbul.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir,
En Son Erişim Târih:
25.11.2016.
6
Sorularla İslâmiyet, Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var. Burada
Geçen Fâcir Kimdir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/facirin-yaptiklarinianlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kimdir-0, En Son Erişim Târih: 25.11.2016.
7
Temiz, M., Gıybet, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf YA DA
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Ġslâm Dinin‟de gıybet (gıybet yapmak) haramdır. Dinleyen, gıybet
edileni tanıyorsa, gıybete ortak olur. Ortak olmamak için gıybeti durdurmaya
çalıĢmalı, bunda muvaffak olamazsa, orayı terk etmelidir.
Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, iĢinde, sözünde, dininde,
dünyâsında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan veyâ bunlara
benzer olan bir kusur, arkasından söylendiği zaman eğer bu, o kiĢiyi üzerse,
bu söylenilenler gıybet, bu üzülen kiĢi ise, gıybet edilmiş olur.
Gıybet etmek günah olduğu gibi, ilgili bulunduğu, yukarıda sayılan,
hâllerinden birinin, kişinin yüzüne karşı söylenmesi de günahtır. KiĢinin
yüzüne karĢı söylenen ve kendisini üzen sözle o kişinin hiçbir ilişkisi
bulunmuyorsa, bu söze iftirâ adı verilir.
Bunları kapalı söylemek, iĢâretle, hareketle ya da yazı ile bildirmek
de, hep söylemek gibi gıybettir.
Görüldüğü gibi, bu tür ilişkilerde hüküm, kişinin üzülüp üzülmemesi
ile yakından ilgilidir.
Gıybetin Detayı ve Çeşitleri
Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde, hâfızların, din
adamlarının, El-Hamdülillah, biz böyle değiliz demeleri, gıybetin en kötüsü
olur. Benzer Ģekilde, birinden bahsedilirken, Elhamdülillah, Allah bizi bunlar
gibi hayâsız yapmadı diyerek, o kimseyi kötülemek de, çok çirkin
gıybetlerden biridir8. Ya da falanca kimse çok iyidir ama ibâdette Ģu kusuru
olmasa, daha iyi olurdu demek de, yapılan gıybetler arasındadır.
Bu örneklerde görüldüğü gibi, gıybete sebep olan husûsun, gıybet
edilen kiĢiyi kusurlu, kendini daha temiz görme duygusundan ileri geldiğine
dikkat edilmelidir. Nitekim Hucûrat Sûresi, âyet 12‟de bakınız Allâhü Teâlâ
ne diyor:
“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı
günahtır. Birbirinizin suçunu araĢtırmayın; kimse kimseyi çekiĢtirmesin;

http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.doc, En Son Erişim Târihi, 17.03.2014
8

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/581879.aspx
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hangi biriniz ölü kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır? Ondan tiksinirsiniz;
Allah‟tan sakının, Ģüphesiz Allah tevbeleri dâimâ kabul edendir, acıyandır.”
Görüldüğü gibi, birinin gıybet edilmesi, ölmüş bir insanın etinin
yenilmesi gibi çirkin bir iştir…
Bir Ebû Dâvud hadisinde, Peygamberimiz (SAV)‟in ifâdesiyle,
gıybetten şöyle bahsedilmektedir:
“Miraca çıkarıldığımda, bakırdan
göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm.

tırnaklarıyla

yüzlerini

ve

- “Bunlar kim” dedim.
Cebrâil aleyhisselam:
- “Gıybet ederek insanların etini yiyen, Ģahsiyetlerini zedeleyen
kimselerdir” dedi.
Gıybet konusunda her zaman kazançlı olan, gıybet edilen kiĢidir.
Harâiti kaynaklı bir ifâdede şunlar yazılıdır:
“Kıyâmet‟te bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibâdetleri görür.
„Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır‟ denir.” kendisine…
Gıybetten her zaman uzak durmaya çalıĢmalıdır! İbni Ebiddünyâ‟nın9
sözüne pek kulak vermelidir! Bakınız ne diyor:
„Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini
görürsen, o kimse için yardımcı ol! Ve cemaatı da ondan men etmeye çalıĢ
veyâ oradan kalk git!‟
İbni Ebiddünyâ‟nın diğer bir sözü ise:

İ. Ebiddünyâ, Târih, Siyer ve Hadîs Âlimi. Künyesi Ebû Bekir olup, ismi, Abdullah bin Muhammed bin
Ubeyd bin Süfyân bin Kays'dır. 208 (miladî. 823) senesinde Bağdâd'da doğdu. Aslı Kureyşli‟dir. Halîfelerin
çocuklarını terbiye eder, onlara dînî bilgiler öğretirdi.
9
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“Bir kimsenin yanında din kardeĢi gıybet edilir de, yardıma
muktedirken ona yardım etmezse, Allâhü Teâlâ o kimseyi dünyâ ve Âhiret‟te
rezil eder.”
„Falancanın boyu kısadır‟ diyen birine, Peygamber (SAV)
Efendimiz‟in:
“Bu sözün, denize atılsa, denizi kokutur” buyurduğunu da hiç
unutmamalı!
Nakledeni10 çok olan bir hadiste:
“Gıybetten sakının! Çünkü gıybet zinâdan daha Ģiddetlidir. KiĢi zinâ
edip tevbe eder de, bir daha yapmazsa, Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul
eder. (Ama) gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.” denmektedir.
Gıybetten, söz taĢımaktan ve diğer günahlardan kaçınmak gibi
ameller, nefis ile cihat olup, cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Bir Beyheki
hadisinde deniyor ki:
“Mirac‟da göğüslerinden asılarak azap edilenleri gördüm. „Bunlar,
kaĢ göz iĢâretiyle alay ve gıybet edenlerdir‟ dendi.
Bir Taberani hadisinde deniyor ki:
“Dört kiĢinin, çektikleri Ģiddetli azaptan, cehennemdekiler rahatsız
olur. Biri, ateĢten bir tabut içindedir, ikincisi bağırsaklarını yerde sürür,
üçüncüsü kan ve irin kusar, dördüncüsü kendi etini yer. Ġlki borçlu olarak
öldü. Ġkincisi idrardan sakınmazdı. Üçüncüsü, müstehcen konuĢurdu.
Dördüncüsü, gıybet ve kovuculuk ederdi.”
Yeni defnedilen iki ölü için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz
buyurmuşlardır ki:
“ġimdi onların kabirleri ateĢle dolduruldu, azap içindedir.
Feryatlarını insan ve cinden baĢka her mahlûk iĢitti. Eğer gizleyebilseydiniz,
benim iĢittiklerimi siz de iĢitirdiniz. Bunlardan biri, idrardan sakınmazdı,
öteki de, insan eti yerdi (gıybet ederdi)”

10

İbni Ebiddünyâ, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, İ. Şarani, İ. Gazali
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Gıybet etmenin kefâreti, üzülüp tevbe etmek ve helallaşmaktır.
Pişman olmadan helallaşmak, riyâdır, ayrı bir günah sebebidir. Öyle ki,
gıybet, üç türlüdür:
a- “Bu gıybet değil, onda olan Ģeyleri söyledim” demek… Böyle
söylemekle, harama helal demiĢ gibi olur ki, bu çok tehlikelidir.
b- Gıybet edilen, bunu duymuĢsa, tevbe etmekle affedilmez. Gıybet
edilen ile de ayrıca helallaĢmak da gerekir.
c- Gıybet edilenin bundan haberi yoksa, yapılan gıybet, tevbe ve
istigfar etmekle ve ona hayır duâ yapmakla affolur.
Aşağıdaki ihi Hadîs-i Şerife dikkat edinin:
“Gıybetin kefâreti, gıybet edilenin mağfireti için duâ etmektir”
“Gıybet eden, gıybet edilen için mağfiret dilerse gıybet günahına
kefâret olur.”
“Bekâ” Ne demek?
İsterseniz önce Türk-Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlüğüne bakalım:
Büyük Türkçe sözlükte bekâ kelimesi için verilen anlam, “Kalıcılık,
ölmezlik”tir.
Şimdi de Osmanlıca-Türkçe sözlüğe bakalım. Verilen anlamlar:
1. Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma… Dâim ve sâbit olma…
2. Bâki olmak... Ebedîlik…
3. İlm-i Kelâm'da Bekâ, varlığının aslâ sonu olmayan, Cenab-ı
Hakk'ın bir sıfatıdır.
Düşünen ama hâin olmayanlara soruyorum şimdi: Son yıllarda, bizzat kendi
açıklamalarıyla, cıva gibi ortaya çıktığını gördüğümüz hâinler, Türk Millet‟nin
devamlılığından, ebedîliğinden meğer ne kadar çok korkuyormuĢlar ki, her
ağızları açıldığında Bekâ kelimesini tekrarlayarak, Vatan Ve Milletimizi
sevenleri yıpratmaya çalıĢıyorlar! Ama şunu hiç unutmayınız ki, Allah (CC)
göstermesin, Yeni Türkiye‟nin devamlılığı ve ebedîliği, yâni bekâsı, sona
erecek olsa, o emperyalist canavarlar zulümlerini, hiç ayırım yapmadan,
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yapacaklardır. Bunun bilimselleşmiş ve somutlaşmış örnekleri o kadar çok
ki!
Ey hâin ve / veyâ gâfiller böyle bir fitnede, Saddam veyâ Kaddafi
örneğinde olduğu gibi, siz yalnızca devlet büyüklerine dokunulacak
zannediyorsunuz. Hayır, öyle değil! Böyle fitneler hiç ayırım yapmadan
herkese dokunmaktadır. İsterseniz size aşağıda, binlercesi arasından, somut
ve bilimsel bir örnek bile verebilirim.

Batılıların iĢleri-güçleri sömürmek ve canavalaĢmaktan ibârettir.
Son Pişmanlık Para Etmez!

"ABD savaĢ uçakları bizim oturduğumuz Irak'ın Tikrit vilâyetine
saldırı yaptığı gece, benim evimi yakmaââââûââââ
“Son pişmanlık” durumuna düşmemek için ne yapmalı?
Hıh! Ne yapmalıymıĢ!

11

https://www.facebook.com/kaynasligundem/photos/a.716665468397233/1935072569889844/?type=1&theater YA
DA https://www.instagram.com/__selmatopcu__/p/BlQD-ZpBvCS/

7
MĠLLETĠMĠZ‟ĠN BEKÂSI YANINDA
GIYBET KONUSU NEKĠ!
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Bu soruyu soruyorum ama onun mantıksızlığını da göstermek için
soruyorum, görüyorsunuz.
Bu hâinler de, aklımız var diyorlar ya! İşte o akıllarını, nefislerinin,
menfaatlerinin ve emperyalistlerin, emri altında kurnazlık ve ifritlik plânları
yapmaktan kurtarıp, Hak ve geçerli yâni gerçek ölçüler üzerinde çalışmaya
yönlendirmelidirler! Bu hâinler bunu yapacak özgür irâdeden de mi
yoksunlar, yoksa?
Hayır, hiç birisi, ne akıldan ne de özgür irâdeden yoksunlar. Ama bu
hâinlerin her birisi, „düĢünme kaabileti‟nden yoksunlar! İşte bu yüzden, bir
şey sanıp aslında kendi cellatlarına tapar hâle geliyorlar!
„Emr-i Bi‟l-Ma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker‟ Nedir?
“Ma‟ruf” demek, Ġslâm‟ın yâni ġerîat‟ın emrettiği Ģeylerdir. Başka bir
deyimle, Kur'an ve sünnete uygun düĢen, bir şeye ma‟ruf denir12.
“Münker” demek ise, Şerîat‟ın yasakladığı şey demektir. Yâni
Allah'ın râzı olmadığı, inkâr edilmiĢ, haram ve günah olan şeylerin hepsi,
münker sınıfındandır.
Buna göre, „Emr-i Bi‟l-Ma‟ruf İslâm‟ın yâni Şerîat‟ın emirleri
demektir. Görüldüğü gibi, İslâm‟ın yâni Şerîat‟ın yasakladıkları şeyler,
münker olarak biliniyor…
Özet olarak, „Emr-i Bi‟l-Ma‟ruf Ve Nehy-i Ani‟lmünker‟ demek,
iyilik ve güzellikleri emretmek, günah ve kötülüklerden sakındırmak,
yasaklamak alamında bir kavramdır.
Kur'an-ı Kerîm‟de Âli İmran Sûresi‟nin 104. Âyeti‟nde, “Sizden
hayra çağıran, ma‟rufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalıĢan bir
ümmet bulunsun. ĠĢte onlar kurtuluĢa erenlerdir.” buyurulmaktadır.
Bu âyetle ma‟rufun emredilmesi ve münkerden menedilmesi işi,
bütün Ġslâm ümmetinin her bir ferdine farz kılınmıĢtır. Bu nedenle her bir
Müslümanın, karınca kararınca, iyilikleri yaymaya, kötülüklerden
sakındırmaya çalışması ilâhî bir görevidir.

12
Temiz, M,. Kullukta ‘Emr-i Bil Mâ’ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx, En Son Erişim Târihi: 21.05.2015 / http://mtemiz.com
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“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz;
iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah´a inanırsınız-Âli Ġmran Sûresi,
âyet 110''.
Câiz Olan-Günah Omayan-Gıybet Olayları
1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu Ģikâyet için, ilgili mercilere
bildirmek…
2- Etkili ve yetkili birine, „Falanca kiĢi, gayrimeĢrû iĢ yapıyor, buna
mâni olununuz‟ demek…
3- Bid‟at sâhibi ile gezen birini meselâ, „Onunla gezme, o
mezhepsizdir‟ gibi sözlerle îkaz emek…
4- Şâhitlikte, „Falanca Ģöyle yaptı‟ demek…
5- İnsanları, açıktan günah iĢleyenlerden korumak için, örneğin, „O
kumarbazdır‟ ya da„O yalançıdır‟ gibi sözlerle uyarmak… Dikkat ediniz!
Burada esas olan nokta, korkutulan kişinin günahları açıktan yapması esastır.
6- Müslümanları, bid‟at13 ehlinin zararlarından korumak için,
bunların kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veyâ yazı ile
bildirmek… Bu aynı zamanda İslâm‟ın, „emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i
ani‟lmünker‟ gibi bir emridir…
7- Hayâsızların14 gıybeti diye bir şey yoktur. Yâni hayâsızları
arkalarından konuĢmak, kötülüklerini Halka duyurmak gıybet sayılmaz.
8. Münâfıkların arkalarından konuĢmak‟, gıybet değildir.

13
Bidat: Bidat Arapça bir kelimedir. Sonradan ortaya çıkarılan her şey demektir. Bu bakımdan, hem
âdette hem de ibâdette yapılan değişiklikler, reformlar bidat olur. Âdet demek, karşılık olarak Kıyâmet‟te sevap
beklenilmeyen, yalnız dünyâ faydasını düşünerek yapılan şey demektir. İbâdet bunun tersi olup, Kıyâmet‟te
karşılığında sevap beklenen şeydir. Dinde bidat demek, Eshâb-ı Kiram ve tabiin zamanından sonra, Resûlullah
efendimizin izni olmadan, dinde yapılan eklemeler ve noksanlıklar, yâni ibâdet olarak yapılan, sevap olduğu
düşünülen değişiklikler demektir. Dinde reform da, dinde bidat demektir. Âdetlerde yapılan değişiklikler, bu bidatin
dışında kalmaktadır. Hadîs-i şeriflerde kötü olduğu bildirilen, dindeki bidatlardır. Yâni dinde reformlardır. Bunlar
ibâdetlere yardımcı değildirler. Hepsi ibâdetleri değiştirmekte, bozmaktadırlar.
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2728.
14
Hayâ: haya 1) Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahtan kaçınmak. 2) Yağmur,
ucuzlık…
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9- Tanıtmak maksadıyla, evlilik yapılacak kişi hakkında konuşmak
câizdir. Hz. Fatıma binti Kays‟tan (RA) şöyle rivâyet edilmiştir. O,
Peygamberimiz (SAV)‟e giderek:
“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.” dedim. Resûlullah (SAV) de
bana şöyle buyurdu:
“Muaviye fakirdir, malı yoktur. Ebû Cehm‟e gelince, o çomağı
omzundan indirmez (karısını çok döver)15.”
10- Halkı zaradan koruduğu için, fâciri „gıybet etmek‟, gıybet
değildir16.
Fâcir sözlükte, „yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî‟ anlamına gelir. „Fâcir‟
kavramı, dinî alanda (din ıstılahında); inkâr, Ģirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi,
Allah ve Peygamber‟inin haram kıldığı fiilleri işleyen, kâfir, münâfık, müĢrik
ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dışı davranışlarda bulunan kimselere
denir. Bunun çoğulu, füccâr ve fecere‟dir.
Fâciri „gıybet etmenin‟, gıybet olmadığı bir Taberani hadîsinde şöyle
geçmektedir.
“Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki Halk, onun zararından
korunsun.”
Bir Deylemi Hadisi‟nde denmektedir ki:
“Ortalık karıĢır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıĢtırılır ve
Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü
Teâlâ‟nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü
yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”
Bizzat Peygamberimiz (SAV)‟in, “Ölülerinizi hayırla anın, yiliklerini
söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!” hadîsi karşısında insanın aklına yine,
15
Sorusor cevapbu, Kimlerin gıybeti yapılabilir?
,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://www.sorusorcevapbul.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir,
En Son Erişim Târih:
25.11.2016.
16
Sorularla İslâmiyet, Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var. Burada
Geçen Fâcir Kimdir? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, https://sorularlaislamiyet.com/facirin-yaptiklarinianlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kimdir-0, En Son Erişim Târih: 25.11.2016.
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“Buna sapıklar17,18 da dâhil midir?”19 sorusunu hatırlamadan geçiştirmek
mümkün olmuyor!
Toplumun menfaati için bu sicili bozukları anlatmak, gıybet olmaz,
tersine sevap olur. Çünkü İbni Âbidîn Hazretleri:
“ÖlmüĢ de olsa, bidat-bid‟at ehlinin ve Müslümanlığı yanlıĢ
anlatanların bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine
emr-i mâruf olur” demektedir.
İbni Ebiddünyâ ise, “Dine bid‟at karıĢtıranları gıybet etmek günah
olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki Halk,
onun zararından korunsun!” demişlerdir.
İbni Asakir‟den gelen bilgi de şudur:
“Bid‟atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu
bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah‟ın indirdiği Kur‟an‟ı
gizlemiĢ olur20“
Sonuç
İslâm Dini‟ndeki bir gıybet olayı, günümüzdeki uluslararası
güncelliği açısından, bir „İnsan Hakları‟ olayıdır… Gıybet yapanın,
sorumluluktan yâni günahtan kurtulması için, yalnız başına pişmanlık ve
tövbe etmek (Allah‟tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle
helallaĢmak da gereklidir.
17
Temiz, M., Âyetlerle SAPIKLIK, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLIK.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
18
Temiz, M., Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu’nun Dilinden Terennüm Edilince, BaĢka Söze
Gerek Var mı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU’NUN%20DĠLĠNDEN%2
0TERENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLIK,%20NUMANOĞLU‟NUN%20DĠLĠNDEN%20TE
RENNÜM%20EDĠLĠNCE%20BAġKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx, En Son Erişim Târihi:
25.08.2015.
19
Temiz, M., Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIĞIN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx, En Son Erişim
Târihi: 25.08.2015.
20
Dinimiz İslâm, Gıybet Etmek, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229, En Son Erişim Târih: 25.11.2016.
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Bununla berâber, Halkımızı ve genç nesillerimizi, zararlı
faaliyetlerden korumak için, insanlara kötü örnek olan bid‟at sâhipleri, fâcir,
münâfık, hayâsız ve açıktan günah işleyenlerin gıybeti diye bir şey olmaz /
olamaz!
Toplumun geleceği adına, Halkın ve genç nesillerin korunması
niyetiyle, bunları ve bunların zaralarını Halkımıza tanıtmak, ayrıca çok
makbul ve gereklidir de… „Emr-i bi‟lma‟ruf ve nehy-i ani‟lmünker‟ görevi,
mü‟minler için, bu gerekliliklerin başında gelmektedir.
Milletimiz‟in bekâsı yanında gıybet konusu neki!
Şimdi olsun bekâ konusu, yeteri kadar anlaĢılabiliyor mu bilmem,
toplumun geleceğinin gıybet‟ten daha da önemli olması nedeniyle?
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