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Bozgunculuk amacýyla
insanlar arasýnda söz taþýma,
dedikodu yapma ve ikiyüzlülük
anlamýnda ahlâk terimi.
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Sözlükte “fýsýltý halinde konuþmak, birinin sözünü yalan katarak nakletmek” anlamýndaki nemm kökünden türeyen nemîme kelimesi “insanlar arasýnda kötülük,
düþmanlýk ve bozgunculuk maksadýyla söz
taþýma, kovuculuk yapma, gammazlýk” demektir. Sözlüklerde nemîm de ayný þekilde açýklanýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“nemm” md.; Lisânü’l-£Arab, “nemm” md.;
Tâcü’l-£arûs, “nemm” md.). Mâverdî nemîmeyi, “gýybet sayýlan kötü sözlere çirkin unsurlar katarak bunlarý insanlarý birbirine düþman edecek tarzda anlatma” diye tanýmlamaktadýr (Edebü’d-dünyâ ve’ddîn, s. 259). Söz taþýyýp bozgunculuk yapmayý huy edinenlere nemmâm denir. Hadislerde zü’l-vecheyn (ikiyüzlü) tabiri de
nemmâma yakýn bir mânada geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “vech” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de nemîm kelimesi, Hz.
Peygamber’e haksýz isnatlarda bulunup
onun getirdiði ilâhî gerçekleri yalanlamaya kalkýþan Mekkeli putperest lider tipinin bozguncu karakterini anlatan âyetlerde “yerli yersiz and içen, doðruyu yanlýþtan
ayýrmaktan âciz, kusur arayýp imalý konuþan, sürekli laf taþýyan, iyiliði hep engelleyen, saldýrgan, çok günahkâr, huysuz ve
haþin, hoyrat ve þerir” meâlindeki ifadeler
içinde geçmektedir (el-Kalem 68/11; krþ.
Þevkânî, V, 309-310). Bazý hadis mecmualarýnda nemîme konusunun ayrý baþlýklar
altýnda ele alýndýðý görülmektedir.
Ahlâk kitaplarýnda nemîme genellikle
bir kimsenin aleyhindeki incitici, küçük
düþürücü söz ve davranýþlar için kullanýlan gýybetle birlikte geçmektedir (meselâ
bk. Râgýb el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a, s. 282-283; Ýbn Hazm, s. 4344; Ýbn Abdülber, I, 397). Mâverdî, bir sözün içeriði doðru olsa bile anlatýlmasý halinde kýrgýnlýða sebep olacaksa onu yaymanýn yalan söylemek gibi haram olduðunu belirtmekte, gýybet, nemîme ve siâye
(þer ve fesad için koþturma) denilen söz ve
davranýþlarý buna örnek olarak göstermektedir (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s. 257).
Gazzâlî “dilin âfetleri”nden bahsederken
gýybetten sonra nemîmeye yer vererek bir
söz veya davranýþýn baþkasýna nakledilmesi halinde anlatýlan þey gýyabýnda konuþu-

laný, olayýn anlatýldýðý kiþiyi veya baþka birini huzursuz ediyorsa bunlarý baþkalarýna
açýklamanýn nemîme kapsamýna girdiðini
belirtir (Ý¼yâß, III, 156-158). Söz konusu olayýn gerçek veya yakýþtýrma olmasý, söz, yazý yahut ima yoluyla anlatýlmasý bunu nemîme olmaktan çýkarmaz. Gazzâlî, bazý
âyetlerden hareketle nemmâmlara karþý
nasýl davranýlmasý gerektiðini de belirtmektedir. Buna göre nemmâmýn sözlerini
onaylamamak, yaptýðýnýn yanlýþlýðýný kendisine açýklayýp bundan menetmek, onu
kýnamak, aleyhinde konuþtuðu kiþi hakkýnda suizanda bulunup olayýn peþine düþmekten ve duyduklarýný baþkalarýna anlatmaktan sakýnmak gerekir. Gazzâlî böyle durumlarla karþýlaþan Selef âlimlerinin davranýþlarýndan örnekler vermekte, insanlara kötülük edip toplumda bozgunculuk çýkarma peþinde koþanlarý yeren âyetle (eþÞûrâ 42/42), “Ýnsanlarýn en kötüsü insanlara zarar vermesinden korkulandýr” meâlindeki hadisin (el-Muva¹¹aß, “Hüsnü’l-puluk”, 4) nemmâmlarý da kapsadýðýný belirtmekte ve nemmâmlarýn insanlara büyük
zarar vereceðini söylemektedir (ayrýca bk.
GIYBET).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yirmi yedinci sûresi.
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Mekke döneminde Þuarâ sûresinden
sonra nâzil olmuþtur, doksan üç âyettir.
Adýný, Hz. Süleyman’ýn ordusuna yol veren karýncayla ilgili kýssanýn anlatýldýðý 18.
âyetten alýr. Sûretü Süleyman olarak da
anýlýr. Fâsýlasý “ # ، % ” harfleridir. Kur’an’ýn
vahiy ürünü olduðunu belirtmekle baþlayan sûrede ilâhî mesajýn önceki tebliðcilerinden Hz. Mûsâ, Süleyman, Sâlih ve Lût’un
mücadelelerinden örnekler verilmiþ, ardýndan Allah’ýn birliðinin delillerine ve âhiret
hayatýnýn önemine temas edilmiþtir.
Sûrenin muhtevasýný bir giriþten sonra
iki bölüm halinde ele almak mümkündür.
Mekke döneminin ikinci yarýsýnda nâzil olduðu tahmin edilen sûre “tâ sîn” harfleriyle baþlar, ardýndan, gelecek olan beyanlarýn Kur’an’ýn ve ilâhî kitabýn âyetleri olduðu belirtilir. Bu âyetlerin inanan ve imanýný namaz kýlmak, zekât vermek (arýnmak),
büyük hesap gününün sorumluluðunu taþýdýðýný davranýþlarýyla ortaya koymak suretiyle kanýtlayan kimseler için hidayet ve
kurtuluþ vesilesi olduðu zikredilir. Âhirete
inanmayanlarýn dünyada derin bir gaflet
içinde sýkýntýlý bir hayat geçirdikleri, ölüm
sonrasý hayatta ise hüsrana mâruz kalacaklarý belirtilir ve Hz. Peygamber’e hitap
edilerek Kur’an âyetlerinin kendisine hakîm ve alîm olan Allah tarafýndan gönderildiði bildirilir (âyet: 1-6).
Peygamber kýssalarýnýn yer aldýðý birinci
bölümde diðer sûrelerde ayrýntýlý biçimde
anlatýlan Hz. Mûsâ’nýn teblið hayatýnýn bir
kesiti verilir. Bu kýsmýn sonunda, Firavun
ile taraftarlarýna apaçýk mûcizeler gösterildiði ve onlarýn iç dünyalarýnda bunlarýn
gerçekliðine tam kanaat getirdikleri halde sýrf zulüm ve kibir yüzünden kabule yanaþmadýklarý belirtilir. Arkasýndan hem Hicaz bölgesi Araplar’ýnýn hem de onlarla temas halinde bulunan Ehl-i kitabýn ortak
kültüründe yer aldýðý anlaþýlan Hz. Süleyman’ýn nübüvvet ve hükümdarlýðý anlatýlýr. Onun kuþ dilini bildiðinden, cinlere, insanlara ve kuþlara hükmettiðinden söz edilir. Sebe melikesi (Belkýs) ile olan muhaberesi ve sonunda onun Süleyman’ýn yanýna
gelerek hak dini benimsemesi anlatýlýr. Hz.
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