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2 ƀĮ ƈï Žĩ ƆéƈÖ Ƈç ƈž× ƆùƇĺ ƪź ƈÌ ƅÅ ŽĹ Ɔü Žī ƈĨ ŽĪ ƈÌ ƆĲ ± 1 ƇįƆĬÓ Ɔé Ž× Ƈø ƀį ƈĩ ŽøÓƈÖ
Yirmi Beíinci Söz’ün Birinci ìûlesi’nin Birinci ìuâ’ının Beíinci Noktası’nın 

makam-ı zem ve zecrin misallerinden olan birtek âyetin, mu’cizane altı tarz-
da gıybetten tenfir etmesi; Kur’ân’ın nazarında gıybet ne kadar íenî bir íey 
olduðunu tamamıyla gösterdiðinden, baíka beyana ihtiyaç bırakmamıí. Evet 
Kur’ân’ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur.

ñíte 3ÓƃÝ ŽĻ ƆĨ 
ƈįĻ ƈìƆÈ Ɔħ ŽéƆĤ ƆģƇĠŽÉƆĺ ŽĪƆÈ ŽħƇĠ Ƈï ƆèƆÈ ƫÕ ƈéƇĺƆÈ âyetinde altı derece zemmi, zem-

meder. Gıybetten altı mertebe íiddetle zecreder. ìu âyet bilfiil gıybet edenlere 
müteveccih olduðu vakit, manası gelecek tarzda oluyor. ìöyle ki:

Mâlûmdur; âyetin baíındaki hemze, sormak (âyâ) manasındadır. O sor-
mak manası, su gibi âyetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükm-ü 
zımnî var, iíte:

Birincisi, hemze ile der: “Âyâ, suâl ve cevap mahalli olan aklınız yok mu 
ki, bu derece çirkin bir íeyi anlamıyor?”

ñkincisi, ƫÕ ƈéƇĺ lafzıyla der: “Âyâ, sevmek ve nefret etmek mahalli olan 
kalbiniz bozulmuí mu ki, en menfur bir iíi sever?”

Üçüncüsü, ŽħƇĠ Ƈï ƆèƆÈ kelimesiyle der: “Cemaatten hayatını alan hayat-ı iç-

timaiye ve medeniyetiniz ne olmuí ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ame-
li kabul eder?

Dördüncüsü, Ɔħ ŽéƆĤ ƆģƇĠŽÉƆĺ ŽĪƆÈ kelâmıyla der: “Þnsaniyetiniz ne olmuí ki böy-
le canavarcasına arkadaíınızı dií ile parçalamayı yapıyorsunuz?”

Beíincisi, ƈįĻ ƈìƆÈ kelimesiyle der: “Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-yı 

rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeíiniz olan bir mazlumun 

1 Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 “Hiç bir íey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” (ñsrâ sûresi, 17/44)
3 “Hiç sizden biriniz ölmüí kardeíinin cesedini diílemekten hoílanır mı?” (Hucurât sûresi, 49/12).
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íahs-ı mânevîsini insafsızca diíliyorsunuz? Ve hiç aklınız yok mu ki kendi 
âzânızı kendi diíinizle divane gibi ısırıyorsunuz?”

Altıncısı, ÓƃÝ ŽĻ ƆĨ kelâmıyla der: “Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuí 
mu ki, en muhterem bir hâlde bir kardeíinize karíı, etini yemek gibi en müs-
tekreh bir iíi yapıyorsunuz?”

Demek íu âyetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delâletiyle zem ve 
gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliye-
ten mezmumdur. ñíte bak nasıl íu âyet, îcâzkârâne altı mertebe zemmi zem-
metmekle, i’câzkârâne altı derece o cürümden zecreder.

Gıybet, ehl-i adâvet ve haset ve inadın en çok istimâl ettikleri alçak 
bir silâhtır. Þzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimâl etmez. 
Nasıl meíhur bir zât demií:

1 Ƈï Žı Ƈä ƇįƆĤ Ɔź Žī ƆĨ Ƈï Žı Ƈä ƅÔÓƆĻ
ƈÝ ŽĔÒ ƫģƇĠ ƆĲ     ƅÙ Ɔ×Ļ

ƈĕƈĤ ƅÅÒ Ɔõ Ɔä Žī ƆĐ Ĺ ƈù ŽęƆĬ Ƈó ƈž× ƆĠƇÈ
Yani: “DüÛmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyo-

rum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf ve zelil ve aÛaÝıların 
silâhıdır.”

Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hâzır olsa idi ve iÛitse idi, kerahet 
edip darılacaktı. EÝer doÝru dese, zâten gıybettir. EÝer yalan dese; hem 
gıybet, hem iftiradır. Þki katlı çirkin bir günahtır.2

Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir:3

 z Birisi: ìekvâ suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o mün-
keri, o kabahati ondan izâle etsin ve hakkını ondan alsın.

 z Birisi de: Bir adam onunla teírik-i mesâî etmek ister. Senin ile meíveret 
eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak, meíveretin hakkını eda etmek 
için4 desen: “Onun ile teírik-i mesâî etme. Çünkü zarar göreceksin.”

 z Birisi de: Maksadı, tahkir ve teíhir deðil; belki maksadı, tarif ve tanıttır-
mak için dese: “O topal ve serseri adam filân yere gitti.”

1 Nâsıf el-Yâzicî, Úerhu Dîvân el-Mütenebbî 1/429.
2 Bkz.: Müslim, birr 70; Tirmizî, birr 23; Ebû Dâvûd, edeb 35.
3 en-Nevevî, el-Ezkâr s.360-362, 366.
4 Müslüman kardeíiyle ilgili kendisine fikir danıíılan íahsın, bu istiíarenin hakkını vermesi gerektiðine 

dair bkz.: ñbni Mâce, edeb 37; Ahmed ñbni Hanbel, el-Müsned 3/418-419, 4/259; et-Tayâlisî, el-
Müsned s.185.
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 z Birisi de: O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecâhirdir. Yani fenalıktan sı-
kılmıyor, belki iílediði seyyiâtla iftihar ediyor, zulmü ile telezzüz ediyor, sıkıl-
mayarak âíikâre bir surette iíliyor.1

ñíte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet 
caiz olabilir. Yoksa gıybet, nasıl ateÛ odunu yer bitirir; gıybet dahi a’mâl-i 
sâlihayı yer bitirir.

Eðer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi;2 o vakit

 3 ƇĮÓƆĭ Ž×ƆÝ ŽĔÒ ƈī ƆĩƈĤ ƆĲ ÓƆĭƆĤ Žó
ƈę ŽĔÒ ƪħ ƇıƩĥĤƆÒ demeli, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gel-

se, “Beni helâl et.” demeli!..

4ĹƈĜÓ Ɔ× ŽĤÒ Ɔĳ Ƈİ ĹƈĜÓ Ɔ× ŽĤƆÒ
Said Nursî

1 Utanma duygusu kalmamıí açıktan günah iíleyen kimsenin arkasından konuímanın, gıybet olmaya-
caðına dair bkz.: el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 10/210; el-Kudâî, Müsnedü’Û-Úihâb 1/263.

2 Peygamber Efendimiz’in gıybet dinlemeyi yasakladıðına dair bkz.: el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 
8/91; Hatîb el-Baðdâdî, Târîhu BaÝdâd 8/225. Ayrıca bir kardeíinin arkasından konuíulmasına 
müsaade etmeyen kimseyi Allah’ın cehennemden koruyacaðına dair bkz.: Tirmizî, birr 20; Ahmed 
ñbni Hanbel, el-Müsned 6/449.

3 “Allah’ım! Bizi ve gıybetini yapmıí olduðumuz kimseleri baðıíla.” Buradaki hususu deðiíik íekilde 
ifade eden “Kim, mümin kardeíinin gıybetini yapar da, sonra o kardeíi için Cenâb-ı Hakk’a istiðfarda 
bulunursa onun bu tavrı, yaptıðı gıybete keffaret olur.” anlamındaki hadis için bkz.: Ebû Nuaym, 
Hilyetü’l-evliyâ 3/254; el-Beyhakî, Úuabü’l-îmân 5/317.

4 Kendinden baíka her íeyin fâni olduðu gerçek Bâkî, Allah’tır.
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Yirmi Üçüncü Mektup
2 ƀĮ ƈï Žĩ ƆéƈÖ Ƈç ƈž× ƆùƇĺ ƪź ƈÌ ƅÅ ŽĹ Ɔü Žī ƈĨ ŽĪ ƈÌ ƆĲ ± 1 ƇįƆĬÓ Ɔé Ž× Ƈø ƀį ƈĩ ŽøÓƈÖ

3 ƆĞ ƈîĳ Ƈä ƇĲ ƈÚÒ ƪò Ɔð ƆĲ ƆĞ ƈó Žĩ ƇĐ ƈěƈÐÓ ƆĜ Ɔî ƈÚÒ Ɔó
ƈüÓ ƆĐ ƈî Ɔï ƆđƈÖ Ò ƃïƆÖƆÈ ƇįƇÜÓ ƆĠ ƆóƆÖ ƆĲ ƈ ƩųÒ ƇÙ Ɔĩ Žè Ɔò ƆĲ ŽħƇġ ŽĻ Ɔĥ ƆĐ ƇĦ ƆŻ ƪùĤƆÒ

Aziz, gayretli, ciddî, hakikatli, hâlis, dirâyetli kardeÛim,

Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeílerin ihtilâf-ı zaman ve mekân, sohbet-
lerine ve ünsiyetlerine bir mâni teíkil etmez. Biri íarkta, biri garpta, biri mâ-
zide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilir-
ler ve sohbet edebilirler. Hususan birtek maksat için birtek vazifede bulu-
nanlar, birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi her sabah yanımda tasavvur 
edip, kazancımın bir kısmını, bir sülüsünü –Allah kabul etsin– size veriyorum. 
Duada, Abdülmecid ve Abdurrahmân ile berabersiniz. ñníaallah her vakit his-
senizi alırsınız.

Sizin dünyaca bazı müíkülâtınız, senin hesabına beni bir parça müteessir 
etti. Fakat madem dünya bâki deðil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır, 

senin bedeline “Yahu bu da geçer!” kalbime geldi. 4 ƈØ Ɔó
ƈìſ ŽźÒ ƇûŽĻ ƆĐ ƪź ƈÌ ƆûŽĻ ƆĐ Ɔź 

düíündüm. 5 Ɔīĺ ƈóƈÖÓ ƪāĤÒ Ɔď ƆĨ Ɔ ƩųÒ ƪĪ ƈÌ okudum. 6 ƆĪĳ Ƈđ ƈäÒ Ɔò ƈį ŽĻƆĤ ƈÌ ÓƪĬ ƈÌ ƆĲ ƈ Ʃ ƈų ÓƪĬ ƈÌ dedim. Senin 

yerine teselli buldum. Cenâb-ı Hak, bir abdini severse dünyayı ona küstürür, 
çirkin gösterir.7 ñníaallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözler’in neÛrine 
mânilerin çoÝalması sizi müteessir etmesin. ÞnÛaallah neÛrettiÝin miktar, 
bir rahmete mazhar olduÝu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çe-
kirdekler, kesretli çiçekler açacaklar.

1 Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 “Hiç bir íey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” (ñsrâ sûresi, 17/44)
3 Ömür dakikalarının âíireleri ve vücudunun zerreleri sayısınca, Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi 

ebediyen üzerinize olsun.
4 “Hakiki hayat sadece âhiret hayatıdır.” (Buhârî, rikak 1, cihâd 33, 110; Müslim, cihâd 126, 129).
5 “Muhakkak ki Allah sabredenlerle bareberdir.” (Bakara sûresi, 2/153; Enfâl sûresi, 8/46).
6 “Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiðinde elbette O’na döneceðiz.” (Bakara sûresi, 2/156)
7 Allah’ın (celle celâlüh), bir kulu sevdiðinde onu günahlara karíı himaye edeceðine dair bkz.: Tirmizî, 

tıb 1; Ahmed ñbni Hanbel, el-Müsned 5/427, 428; ñbni Hibbân, es-Sahîh 2/443.


