
le Delhi'ye doğru çekilerek durumu ba
basına bildirdi. Sultan ordudaki isyanın 
elebaşılarını cezalandırdı. Uluğ Han da
ha sonra Varangal'a girdi ve Rudra De
va'yı mağlüp etti. Varangal'a da Sultan
pür adı verildi. 

Gıyaseddin Tuğluk Şah, kendisine tabi 
olarak Balaban ailesince yönetilen Ben
gal'in meselelerini yakından takip et
mekteydi. Leknevti'de meydana gelen 
taht değişikliği üzerine kardeşler ara
sında kavgalar başlamış, taht iddiacıla
rından Nasırüddin Şah Delhi'den yar
dım istemişti. Gıyaseddin Tuğluk, Uluğ 

Han'ı naib bırakıp Nasırüddin'in yardı

mına gitti. Yolda Nasırüddin Şah da ken
disine iltihak etti. Rakip taht iddiacıları
nın bertaraf edilmesi üzerine Nasırüd
din Şah Tuğluklular'ın desteğiyle Lek
nevti'de tahta çıktı. Gıyaseddin Tuğluk 
onunla bazı anlaşmalar yaptıktan sonra 
geri dönerken Tirhut üzerine yürüdü ve 
Raca Har Singh Deva'yı mağlüp etti, ra
ca Tuğluklular'ı metbü tanıdı. 

Tuğlukabad'a dönerken Afganpür'a 
uğrayan Gıyaseddin Tuğluk Şah, oğlu 

Uluğ Han tarafından kendisi için yaptı
rılan köşkte istirahate çekildi. Ordunun 
ve fillerin geçişini seyrederken aniden 
çöken köşkün enkazı altında kalarak öl
dü (Rebiülewel 725 /Şubat-Mart 1325) 
Bazı tarihçiler, bu olayın oğlu Muham
med'in bir komplosu olduğunu söylerse 
de yapılan son araştırmalar bunu doğ
rulamamaktadır. Gıyaseddin Tuğluk Şah 

Tuğlukabad'da toprağa verildi ve yerine 
oğ lu Muhammed Şah (U l uğ Han Fahred
din COne) geçti. 

Sikkelerde "Ebü'I-Muzaffer, es-Sulta
nü'l-a'zam. es-Sultanü'l-gazl, G ıyasü' d

dünya ve'd-din " gibi unvanlar kullanan 
Gıyaseddin Tuğluk Şah devrinin büyük 
hükümdarlarındandır. Zarif. nazik ve yar
dım sever bir insan olan Tuğluk Şah din 
adamlarını. ulemayı, şair ve sanatkarla-

Gıyaseddin Tuğluk'un türbesi · Tuğlukabad 1 Hindistan 

rı himaye etmiştir. Divan-ı Mezalim'e biz
zat başkanlık eder ve halkın şikayetleri
ni dinlerdi. Şeyh Nizameddin Evliya, dö
nemin en büyük vellsi olarak sultandan 
hürrrıet görmüştür. Farsça'yı en iyi ya
zan ve konuşan Türk diye şöhret kazan
mış şair ve edip Emir Hüsrev-i Dihlevl 
hükümdarın yakın nedimleri arasında 

bulunuyordu. Mimari eseriere de önem 
veren sultan:c- hanedanın adını yaşata

cak olan Tuğlukabad'ı inşa ettirmiş ve 
burayı devlet merkezi haline getirmiş
tir. Kalıntıları günümüze kadar gelen 
Tuğlukabad 1321-1323 yıllarında yapıl
mış ve içi birçok köşk ve bina ile zen
ginleştirilmiştir . 
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el-GIYASi 
(.;~ı) 

İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin 
(ö. 478 / 1085) 
İslam anayasa 

ve idare hukukuna dair eseri. 
..J 

Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün " Gı

yasüddevle" lakabına nisbetle el-Gıyd
şf diye bilinen eserin tam adı Gıydşü '1-
ümem fi'Itiydşi'?-?Ulem'dir . Müellif ki-

ei-GIYAS1 

tabın mukaddimesinde, daha önce yaz
dığı en-Ni?dmiyye fi'l- erkdni'l-İsld
miyye'nin en-Ni?dmf adıyla tanınması 
gibi bu eserinin de el-Gıydşf diye meş
hur olması temennisinde bulunur. Dola
yısıyla Katib Çelebi, Bağdatlı İsmail Pa
şa ve Zahid Kevseri'nin el- Gıydşf ve Gı
ydşü '1- üm em 'i iki ayrı eser olarak kay
detmeleri doğru değildir. Eserin girişin
de Nizamülmülk'ün methedildiği kısmı 
aynen nakleden Sübkl kitabın adını yan
lışlıkla el- 'Ubdb şeklinde zikreder (Ta· 
ba/(:at, IV, 214-2 I 5). Yine Katib Çelebi ve 
muhtemelen ondan naklederek İsmail 
Paşa'nın 'İtdbü'l- ümem adıyla Cüvey
ni'ye nisbet ettikleri eser de Gıydşü '1-
ümem isminin yanlış yazılmış şeklinden 
ibarettir. 

Eserin yazılış tarihi kesin olarak bilin
memekle beraber 463 ( 1071) yılından 
sonra kaleme alındığı kesindir. Zira ki
tapta Malazgirt Zaferi'nden (I 07 ı) söz 
edilmekte (s. 344) ve bu zaferin tarih kay
naklarına geçtiği belirtilmektedir (s 346) 
Ayrıca müellifin Alparslan için dua etme
si (s. 34 7) ve bu duanın ölülerle ilgili bir 
muhteva taşıması göz önüne alınarak 
eserin onun ölümünden (465 / 1072) son
ra yazılmış olduğu da söylenebilir. Daha 
önce en-Ni?dmf'yi yazdığım belirten Cü
veynl (s. 7, 18) ayrıca Şafii mezhebine dair 
bir eser telif edeceğini söyler (s. 4 77) . 

Muhtemelen bununla, hayatının sonla
rında kaleme aldığı (İbnü ' I-Cevzi, XVI, 245) 
Nihdyetü '1 -ma U ab if dirdyeti '1- me?
heb adlı eserini kastetmektedir. Buna 
göre Cüveynl'nin son eseri olduğu söy
lenen el- 'A~Jdetü'n -Ni?dmiyye (DİA, 
II, 258) onun kelamla ilgili son eseri ol
malıdır. 

Cüveynl, el-Gıydşf'de zaman zaman 
bazı konuların ayrıntılarını fıkıh usulüne 
dair eserlerinde ele aldığını belirtir (me
sela bk. s. 399, 491 ). Nitekim fetva vere
cek kişide (mücteh id) aranan vasıflarla 
ilgili söylediği hususların el-Burhdn'da 
sıraladığı vasıflarla paralel olduğu görü
lür (krş. el-Burhan, ll , 1330-1333; el·Gı· 
yaş[, s. 400-404). Buradan hareketle ba
zı çağdaş yazarlar el-Gıydşf'nin el-Bur
hdn 'dan sonra yazılmış olabileceğini ile
ri sürerlerse de el-Burhdn'da temas et
tiği bir konuyu el-Gıydşf'de anlattığını 
belirtınesi (Il, 937 ; krş. el·Gıyaşf, s. 439-
522) el- Gıydşf'nin daha önce yazıldığını 
açıkça göstermektedir. 

el-Gıydşf üç ana bölümden (rükün) 
oluşmakta , bu bölümler de bablara ve 
yerine göre fasıliara ayrılmaktadır. Bi
rinci bölüm. bazı müelliflerin kitabın ima-
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met konusunu işlediğini söylemelerine 
yol açacak kadar geniş olup eserin yarı
sından fazlasını kapsamakta ve sekiz 
baba ayrılmaktadır: Devlet başkanını ta
yin etmenin hükmü, devlet başkanlığı
na seçilme usulleri, devlet başkanını se
çecek kimselerde bulunması gereken 
özellikler, devlet başkanında aranan va
sıflar, devlet başkanının hal'i ve hal'e
dilmiş sayılması, daha faziletiisi varken 
daha az faziletli olan kimsenin devlet 
başkanlığına getirilmesi, iki devlet baş
kanı tayin edilemeyeceği, devlet başkan
ları ve valilerin görevleri. Son bab diğer 
yedi babın toplamına yakın bir hacim- · 
d edir. 

imarnet konusunun, inanç esasları , 
haber türleri, şeriat ve şeriatın hüküm
leri gibi çeşitli husustarla bağlantılı ol
duğunu belirten Cüveyni, birinci bölüm
de imarnet kavramı etrafında günümüz
de siyaset, siyasi düşünce, siyasi düzen 
ve siyası hukuk gibi adlarla anılan, yö
netenle yönetilenler arasındaki ilişkile

rin düzenlenmesi, devletin kuruluşu ve 
bunun dayandığı esaslar gibi konuları 

ele alır. Devlet başkanlığıyla ilgili mese
lelerin çoğunlukla ayet ve mütevatir ha
dis gibi kesin deliliere dayanmadığını, 

sadece icmaa dayalı olan yönlerinin ke
sin olma özelliği taşıdığını belirtir ve bu 
sebeple icmaın ispatı konusuna geniş 

yer verir. Cüveynf imarnet konusunu yaz
mış olduğu kelam kitaplarında da ele 
almış ve Şia'nın imarnet anlayışını eleş

tirrnek maksadıyla yaptığı açıklamalar

da ketarn ilminin üstübunu ve özel me
todunu kullanmışken, şeriatın bu alana 
il işkin hükümlerinin izahı amacıyla ka
leme aldığı bu eserinde delillerin veril
mesinde ve onlardan istidlalde fıkıh üs
lübunu kullanmıştır. 

Ana tema olarak, gerekli niteliklere 
sahip devlet başkanının bulunmaması
nın doğurduğu sonuçların ele alındığı 

ikinci bölüm üç babdan oluşmaktadır. 

Birinci babda devlet başkanında aranan 
vasıflardan bazılarının eksik olması ha
linde başkan seçiminde başvurulacak 

yöntem, ikinci babda iktidarın zorla ele 
geçirilmesi ve üçüncü babda devrin ida
reciden yoksun olması durumu ele alın
mıştır. İkinci bab bu bölümün yaklaşık 
dörtte üçü hacmindedir. 

Nazari ve farazi gibi görünen bu bö
lüm, aslında müellifin yaşanan siyasi 
olayları dikkate alarak devrin güçlü ve
ziri Nizamülmülk'ü yönlendirdiği hedefin 
ilmi ve dini alt yapısını hazırlama ama
cını taşır. Kitabın yazıldığı dönemde Ab-
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basi halifeleri iktidarlarını kaybetmiş ve 
seml;ıolik bir mahiyet kazanmışlardı. Bu 
bakımdan devir halifesiz sayılırdı. Cü
veynf'ye göre devlet başkanında bulun
ması gereken nesep (Kureyşilik), mücte
hidlik ve takva vasıfları zaruret sebebiy
le vazgeçilebilir şartlar iken yeterlilik ve 
idareyi elinde bulundurma esas şartlar

dır. Devlet başkanlığında nesep şartının 
konmasının akli bir gerekçesi bulunma
dığını, sadece Hz. Peygamber'in soyuna 
şeref katmak için getirildiğini ileri sü
ren Cüveyni alim, yeterli ve takva sahibi 
bir kimsenin dirayetsiz ve yetersiz bir 
Kureyşli'ye tercih edileceğini belirtir. Böy
lece adeta Nizamülmülk gibi Kureyşli 

olmayan birinin hilafetinin meşruiyetini 
onaylar ve Nizamülmülk'ü halifelik için 
harekete geçmeye teşvik eder. 

Üçüncü bölüm dört babdan oluşur. 
Müellif ilk iki babda müctehidde ara
nan nitelikleri sıralar ve müctehidlerin 
bulunmadığı bir zamanda mezhep alim
lerinin üstteneceği fonksiyonlardan ve 
fıkhf bir mesele ile karşılaşan kimsenin 
uyması gereken kurallardan söz eder. 
Ortaya çıkan yeni bir olay karşısında 

mezhep nakilcilerinin mezhep imamın

dan bir açıklamaya rasttamamaları ve 
müctehidlerin de bulunmaması halinde 
ne yapılacağı konusu Cüveynf'nin önem
le üzerinde durduğu bir husustur. Bu du
rum, o dönemde ictihad yapacak güçte 
alimterin katmamasının isıarn dünyası
nın ciddi problemleri arasına girdiğini 

ve dini hayatın müctehidsiz nasıl yaşa
nacağı meselesinin irdelenmeye başlan
dığını göstermektedir. 

Üçüncü babda müftülerin ve mezhep 
hükümlerini nakleden alimierin bulun
maması, dolayısıyla şeriatın usulü bilin
mekle beraber mezhepterin bilinmeme
si durumunda dinf yükümlülükterin na
sıl yerine getirileceği konusu üzerinde 
durulur. Müellife göre üçüncü bab bu 
bölümün asıl amacı iken diğer iki bab 
bunun mukaddimesi ve sebeplerinin or
taya konmasından ibarettir. Müellif mez
hepterin ve onların sahih olan görüşleri
ni gösteren delillerin bilinemez hale gel
mesi durumunda, "Küllf kaidelere baka
rak olabildiğince şeriatla irtibatı sürdür
mek. ayrıntıların müphemliği dolayısıyla 
mükellefiyetierin bağını çözmekten da
ha doğrudur" diyerek taharet, namaz, 
zekat, oruç, mülkiyet, miras, evlilik ak
di, cezalar gibi temel meselelerde yapı
lacak uygulamaları bu bakış açısıyla ele 
alır ve bu konularda şer'an muteber sa
yılacak bir kurala ulaşınaya çalışır. Bu-

rada temel referans noktası olarak is
tishab ve masiahat ilkelerini esas alır. 

Dördüncü babı , şeriatın temel esasla
rının dahi bilinemeyeceği bir ortamda 
akıl sahibi kişilerin mükellefiyetierinin 
ne olacağı faraziyesi teşkil eder. Böyle 
bir zamanda yaşayan insanlar Cüveynf'
ye göre ıssız adada yaşayan ve kendile
rine sadece tevhid ve nübüwet ulaşan 
kimselerin durumunda olurlar ve başka 
bir şeyle sorumlu tutulmazlar. 

Cüveynf'nin olgunluk dönemi eserle
rinden olan el-Gıyaşf Hulefa-yi Raşi
din, Emevıler ve Abbasiler döneminde 
yaşanan tarihi tecrübenin ışığında yazı
lan, ortcıya çıkmış veya ileride çıkması 
muhtemel meselelerin ele alındığı ilginç 
bir kitaptır. Nizamülmülk'ün hacca gi
deceğini haber alması üzerine kitabın
da konuya geniş yer ayıran (s. 354-373) 
Cüveynf, toplumun menfaati bakımından 
farz-ı kifayenin (devlet yönetimi ) farz-ı 
ayından (hac) daha önemli olduğu tezin
den hareketle, bulunduğu konum ve dö
nemin şartları gereği onun hacca gitme
sinin haram olacağına dair fetva verir. 
Devlet başkanının belli durumlarda hac 
yapmasının sakınca doğuracağını ve do
layısıyla onun hac yapmaması gerekti
ğini anlatan bu kısım eserin en dikkat 
çeken konuları arasında yer almaktadır. 

Bütün kazanç yollarına haramın bu
taşmış olması halinde nasıl bir yol takip 
edileceğinin anlatıldığı kısım da (s. 475-
522) kitabın bir diğer ilginç tarafıdır. Cü
veyni bu mesele üzerinde geniş açıkla
malarda bulunur ve sık sık tekrarladığı, 

"Bütün insanları ilgilendiren umumi ih
tiyaç belli bir şahıs hakkında tahakkuk 
eden zaruret gibidir" ilkesinden hare
ketle. helal kazanca imkan bulamayan 
kimselerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
için ihtiyaçlarını haram yolla da olsa kar
şılayabilecekleri sonucuna varır. bu ko
nuda uyulması gereken ölçü ve esasları 
açıklar. 

Cüveynf'nin, diğer eserlerine nisbette 
oldukça ağdalı bir üslüpla kaleme aldığı 
el-Gıyiişf, şikayetçi olduğu mutaassıp 
ve mukallit kesimden kendisine bir za
rar gelmesinden emin olup siyasi otori
teden saygı gördüğü, tecrübe ve bilgile
rinin mahsulünü aldığı, görüşlerinin ol
gunlaştığı ve itidale erdiği bir dönemde 
yazılmıştır. Bu bakımdan onun temel gö
rüş ve düşüncelerini dile getirdiği en 
önemli eseri kabul edilebilir. 

Cüveynf eserinde "mevlana" diye hi
tap ettiği , kendisinden on bir yaş büyük 



Nizamülmülk'e bir bilge edasıyla din ve 
dünya işleri hakkında tavsiyelerde bu
lunur ve ona övgüler yağdırır. Zira ken
disi, Tuğrul Bey'in veziri Mu'tezili- Şii 
Arnidülmülk ei-Kündüri'nin Eş'ari alim
lerine karşı hasmane tavırları sebebiy
le vatanını terketmişti. Alparslan'ın hü
kümdar olması üzerine tekrar Nişabur'a 
dönen Cüveyni, Nizamülmülk'ün Sünni 
olması sebebiyle ondan yakın ilgi gör
müş ve açtığı Nizarniye Medresesi'ne 
müderris tayin edilmişti. Kitapta konu
ları cesaretle ele alışı . onun kendine gü
veni yanında Nizamülmülk'ün tam des
teğini gördüğüne de bir delildir. Nite
kim bunu kendisi de açıkça belirtir (s. 
407) . 

Siyaset ilmi islami literatüre erken bir 
devirde (ll. lVIII. i yüzyılın ilk yarısında) gir
miş olmakla birlikte bu dönemden iti
baren yazılan kitaplar siyasetname. fel
sefe yahut tarih türü eserlerdir. Ayrıca 
kelam ve edebiyat literatüründe de bu 
konulara temas edilmiştir. V. (XI.) yüz
yılda ise Sünni alimleri imarnet konusu
nu fıkhi bir yaklaşımla ele almışlar. bir
birine yakın zamanlarda Maverdi ve Ebü 
Ya'la ei - Ferra'nın el-AJ:ıkômü's-sulttl
niyye adlı eserleri yeni bir çığır açmış
tır. el-Gıytlşi, bakış açısındaki bazı fark
lılıklarla birlikte bu serinin üçüncü hal
kasını teşkil eder. Bazı müelliflerin ko
nu etrafında dolaştıklarını, ancak mak
sada ulaşamadıklarını söyleyen Cüveyni 
(A~idetü 'n·Nizamiyye, s. 95), el-Gıytl
şi'de Maverdi'nin el-AJ:ıkômü's-sulttl
niyye'sini çok sert biçimde eleştirir. Ona 
göre kitabında körü körüne mezheple
rin görüşlerini aktaran Maverdi, nakilde 
hatalar yaptığı gibi tercih edilen görü
şü delilleriyle vermemiş ve benimsenen 
usulü açıklamamıştır. Buna karşılık el
AJ:ıkômü's-sulttlniyye'nin planı güzel
dir ve başlıkları iyi seçilmiştir (s. 141-142, 
205-206). Öte yandan Maverdi'nin, ka
rar yetkisine sahip olmayıp yalnızca dev
let başkanının kararlarını uygulayan ve-

. zirin gayri müslim olabileceği şeklinde
ki görüşünü de sert biçimde eleştirir (s. 
ı55-156). 

islam siyasi düşünce ve kamu huku
ku alanında eser verenlerin temel kay
naklarından biri olan el-Gıytlşi'den baş
ta Cüveyni'nin öğrencisi Gazzali olmak 
üzere Seyfeddin ei-Amidi, İzzeddin İbn 
Abdüsselam, Sübki. Nevevi, Müsa eş-Şa
tıbi, Takıyyüddin İbn Teymiyye, Süyüti 
gibi alimler etkilenmişlerdir (CüveynT'
nin Gazzali ve ŞatıbT'deki tesirinin örnek
leri için bk. el·Gıyaşç naşirin mukaddimesi, 

s. ı47-ı50) . Ayrıca Endülüslü fakih Ebü 
Bekir İbnü'I-Arabi doğu islam memle-

. ketlerine yaptığı seyahatte el- Gıytlşi'yi 
inceleme fırsatı bulmuş ve bu eseri is
lam dünyasının batısına taşıyarak ora
da da tanınmasını sağlamıştır. 

el-Gıytlşi Mustafa Hilmi ve Fuad Ab
dülmün'im ile (İskenderiye ı400/ 1979) 
Abdülazim ed-Dib (Devha 1400; Kahire 
ı 40 ı) tarafından yayımlanmıştır. Mu
hammed Hamidullah ve Muhammed ez
Zühayli birbirinden habersiz olarak ese
rin tenkitli neşrine hazırlanmışlar, an
cak basıldığını haber alınca bundan vaz
geçmişlerdir. Muhammed et-Tavil de 
Ezher Üniversitesi Külliyetü'ş-şeria ve'l
kanün'da eseri doktora tezi olarak neş
re hazırlamıştır. 
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GIYBET 
( Y I) 

Bir kimsenin aleyhindeki incitici, 
küçültücü söz ve davranışları 

ifade eden ahlak terimi. 
_j 

Sözlükte "uzaklaşmak, gözden kaybol
mak, gizli kalmak" gibi anlamlara gelen 
gayb kökünden isim olup aslında hem 
iyi hem de kötü sözlerle anmayı ifade 
etmekle birlikte terim olarak genellikle 
"kötü sözlerle anma" manasında kul
lanımı yaygınlık kazanmıştır (Lisanü 'l· 
'Arab, "gyb" md .; Tacü 'l- 'aras, "gyb" md.). 
Kur'an-ı Kerim'de bir ayette çekimli fiil 
olarak geçmektedir (el-Hucurat 49/ ı2) . 

Burada, bir kimseyi sırf zanna dayana-

GIYSET 

rak yargılama ve gizli kusurlarını araş
tırma (tecessüs) yanında gıybet de ya
saklanmış, gıybetin ölmüş bir din kar
deşinin etini yemeye benzetilmesiyle de 
bu davranışın iğrençliği vurgulanmak is
tenmiştir. Bu benzetmeden, ölü etinin 
yenilmesi gibi gıybet etmenin de haram 
olduğu hükmü çıkarılmıştır. 

Başta hadisler olmak üzere islami kay
naklarda, insan haklarının en önemlile
rinden olan ve çoğunlukla "ırz" kavramıy
la ifade edilen kişiliğin dokunulmazlığı 

ilkesine büyük değer verilmiştir. Buna 
göre bir kimsenin gıyabında gerek onun 
şahsıyla ilgili maddi, bedeni, dünyevi ve
ya manevi, ruhi, ahlaki ve dini kusurla
rından söz edilmesi gerekse çocukları, 
ebeveyni ve diğer yakınlarının kusurla
rının anlatılması gıybet sayılmıştır. Ayrı

ca gıybetin sözle olduğu gibi yazı, ima, 
işaretle ve taklit gibi davranışlarla ola
bileceği de belirtilmiştir (Gazzali, lll , 143-
ı45 ; Nevevi, elE~kar, s. 534-535). Bu tür 
söz ve hareketlerin gerçeği ifade etme
si onun gıybet olma niteliğini değiştir

mez. Nitekim Hz. Peygamber bu konu
ya dair hadisinde bir kişiyi kendisinde 
bulunan kusurlarla anmanın gıybet ol
duğunu, kendisinde bulunmayan bir ku
suru ona isnat ederek aleyhinde konuş
manın ise iftira (bühtan) sayılması ge
rektiğini bildirmiştir (Müslim, "Bir", 70; 
Tirmizi, "Bir", 23). İbn Teymiyye günah
karlar, hatta kafirler hakkında bile ya
lan bilgi vermenin, yalan haber yayma
nın haram olduğunu belirtir (Mecma'a· 
tü 'r·resa,il, V, 272). 

islam alimleri ayet ve hadislerdeki be
yanlara dayanarak, ayrıca insan onuru
nu zedeleyen, toplumda dargınlık ve düş
maniıkiara yol açan bir davranış olması
nı dikkate alarak gıybetin haram oldu
ğunda ittifak etmişlerdir. Bununla bir
likte gıybetin büyük günahlardan sayılıp 
sayılmayacağı tartışmalıdır (Ayni, XVIII, 
ı68-169). Kurtubi, günahların kebairden 
sayılmasını gerektiren unsurların gıy

bette de bulunduğunu, naslarda şid

detli tenkit ve yasaklama ifadelerinin 
de yer aldığını belirterek gıybetin keba
irden kabul edilmesi gerektiğini ileri sü
rer (el-Cami', XVI, 337). Ancak bir söz ve
ya hareketin gıybet sayılıp sayılmaması 
konuşanın niyetiyle yakından ilgilidir. 
Nevevi'nin verdiği örneğe göre, bir mü
ellifin herhangi bir meselede başkası

nın yanlış görüşüne sırf onu küçük dü
şürmek amacıyla yer vermesi gıybet sa
yılırsa da aynı görüşü bir yaniışı düzelt
mek maksadıyla veya iyi niyete dayalı 

63 


