
(Leiden 1882-1886; Taberi'nin Taritı ' inin 

kısmi neşri olan iki ciltlik bu eser uzun y ıl

lar neş ir alanında örnek olarak kabul edi l
miştir). S. ll Libro dei verbi di lbn al 
Kutiyyah (Leiden 1894; İbn Kütiyye'nin 
Kitabü 'l·Et'al'inin neşridir). 6. Tables al
pabetiques du Kitab al-Agani (Leiden 
1900). 7. ll "Muhtasar" o Sornmario del 
diritto malechita di Halil lbn lshaq (Mi
lano 1919. Halil b. İ shak ei-Cündi'nin el 
Mutıtaşar ' ının David Santillana ile birlikte 
İtalyanca'ya tercümesidir) 8. L'Arabie an
tfdslamique (Paris 1921 ). 9. Summarum 
Grammaticae veteris linguae arabicae 
meridionalis (Kahire 1930). 

BİBLİYOGRAFYA : 

G. Gabrieli. Manuale di bibliogra{ia musul
mana. Parte prima. Bibliogra{ia generale, Ro· 
ma 1916, bk. Fihrist ; F. Gabrieli. "Cinquant'anni 
di studi orientali in Italia", Dal Mondo dell 'ls· 
lam. f'luoui saggi di storia e ciu.ilta musulma
na, Milano·Napoli 1954, s. 231 ·232 ; a.mlf .. La 
Storiogra{ia arabo-islamica in ltalia, Napali 
1975, s. 47-49, 66, 118 ; G. Levi Della Vida. "La 
soffita delle Botteghe Oscure", Fantasmi Rit
rouati, Vicenza 1966, s. 20· 72, ay rı ca bk. indeks ; 
a .mlf .. "L'Opera orientalistica di Ignazio Gu
idi", 0/11, XV / 5 ( 1935). s. 236-248 (Aneddoti e 
svaghi ara bi e non ara bi, Milano-Napoli ı 959, 
s. 232-249) : Bedevi. Meusü'atü'l-müsteşrif!:in, 
s. 133-138 ; R. Gottheil, "Ignazio Guidi-Selec
ted Bibliography", JAOS, sy. 55 (ı 935), s. 458· 
463; E. Littmann. "Ignazio Guidi", ZDMG, sy. 
89 (1935). s. 119·130; S. G. Mercati, "Ignazio 
Guidi", Byzantion, sy. 1 O, Bruxelles 1935, s. 
794·803; "Guidi, Ignazio", Enciclopedia /ta· 
Uana, Roma 1929 ·39, XVIII, 253. 
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Iii MAHMUT H. ŞAKİROGLU 

GUIDI, Michelangelo 

(1886 - ı 946) 

İtalyan şarkiyatçısı 
ve Doğu Hıristiyanlığı uzmanı. 

_j 

19 Mart 1886'da Roma'da doğdu. Ba
bası ünlü şarkiyatçı lgnazio Guidi'nin yo
lunda yürüyerek mesleğindeki ilk bilgi
leri ondan alırken Roma Üniversitesi Şar
kiyat Bölümü'nde okudu. ilmi yeteneği
ni, Leone Caetani gibi sahasında meş
hur kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde 
daha da geliştirdi. Çok sayıda dil öğren
me merakı çocukluk yıllarında başladı . 

Ülkesinde orta ve yüksek öğretim sıra
sında zorunlu ders olarak okutulan Grek
çe, Latince ve bir Batı dilinden başka 
Farsça, Türkçe, Rusça ve Kıptice öğren
di. Kıptice'deki Grekçe kelimeler üzeri
ne hazırladığı tezle üniversiteden me
zun olduktan ( ı 909) bir müddet sonra 
okuduğu Şarkiyat Bölümü'nde göreve 

başladı ve ölümüne kadar devam ettiği 
bu görevi sırasında Francesco Gabrieli 
ve Maria Nailina gibi birçok önemli şar
kiyatçının yetişmesinde etkili oldu. 1926'
dan 1929'a kadar Kahire Üniversitesi'nde 
Arap filolojisi üzerine ders verdi. 1938-
1945 yıllarında Roma Üniversitesi Şar
kiyat Bölümü'nün, 1932-1946 arasında 
da babasının çabasıyla kurulan Rivista 
degli Studi Orientali dergisinin direk
törlüğünü yapan Guidi yurt içinde ve dı
şında birçok bilimsel kuruluş ve vakfın 
üyesiydi. 

Eserleri. Aynı zamanda bir Doğu Hıris
tiyanlığı ve Kıpti kilisesi uzmanı olan Gu
idi şarkiyatın çeşitli kollarında araştır

ma yapmış, özellikle islam tarihi ve Arap 
edebiyatıyla ilgilenmiştir. Sayısı 150'ye 
yaklaşan eserlerinin çoğu ilmi makale 
şeklinde olup bunların arasında birkaç 
kitapla ansiklopedi maddeleri de bulun
maktadır. Storia delle Religioni (ed . P. 
Tacchi-Venturi, Torino 1936) adlı kitabın 
227- 359. sayfaları arasında yer alan 
"Storia della religione dell'lslam" başlık

lı çalışması en kalıcı eseri sayılmaktadır 
ve kitap bugüne kadar pek çok baskı 
yapmıştır. Enciclopedia Italiana için 
yazdığı "Orientalismo" maddesi, günü
müzde dahi bu alanda aşılamamış olan 
maddeler arasındadır. Yine bu ansiklo
pediye yazdığı "Yazidi" ve Encyclopedie 
de l'lslam 'a yazdığı "Mazdak" madde
leri de önemlidir. Türk alemiyle ilgili baş
lıca çalışmaları , 1924 tarihli KanOn-ı Esa
si'den italyanca'ya yaptığı tercüme ile 
("La costituzione turca", Oriente Moder· 
no, IV 11 924 1. s. 667-675) "Le vicende del 
Turchestan e la rivoluzione russa" (Nuoua 
Antologia, V1/249 l1 9261. s. 185-201 ,339-
349) adlı makaleleridir. 

Guidi'nin diğer önemli çalışmaları şöy
lece sıralanabilir: "Sulle poesie di Mu
zat:ıim al - 'Uqayli" (RSO, IX 11 921- 19231. 
s. 48-54); Gli scrittori zayditi e l'ese
gesi coranica mu 'tazilita (Roma 1925); 
La lotta tra l'lslam e il Manicheismo. 
Un libro di lbn al-Muqafta' contro il 
Corano cantutata da al-Qasım b. lb
rahim (Roma 1927) ; "Origine dei Yazidi 
e storia religiosa dell'lslam e del dualis
mo" (RSO, XIII 11 9321. s. 286-300); "Trois 
conferences sur quelques problemes ge
neraux de l'orientalisme" (Annuaire de 
l'institut de philologie et d'histoire orien· 
tales, 111119351. s. 167-216) ; "Sui ljarigiti " 
(RSO, XXI 119441. s. 1-1 4); Storia e cul
tura degli Arabi fina plla morte di Ma
omclto (Firenze I 951; bu eserde Leone 
Caetani'nin etkisi görülür). 

GUILLAUME, Alfred 

BİBLİYOGRAFYA : 

F. Gabrieli. "Mich elan gelo Guidi", Dal Mon· 
do de[{'fslam. Nuou i saggi d i storia e ciuilta 
musulmana, Napeli 1954, s. 264-278; a.mlf .. 
"Ricordo di Michelangelo Guidi", Studi e ri· 
cerche sull'Oriente cristiano, Roma 1978, 1, 3· 
4; a.mlf .. La Storiogra{ia arabo· islamica in 
ltalia, Napali 1975, s. 51 , 52, 67, 77, 78, 100, 
119·120 ; A. Bausani. "Cinquant'anni di Isla
rnistica", Gli Studi s ul Vicino Oriente in Jtalia 
dal 1921 al 1970, ll. l'Oriente lslamico, Roma 
1971 , s. 5, 6, 8·9; U. Rizzitano. "Gli studi di 
storia araba", a.e., s. 34-36; Necfb el-Akiki, e l· 
Müsteşrif!:ün, Kahire 1980, 1, 441, 442; Bedevi. 
Meusü'atü 'l· müsteşrikin, s. 139·143 ; E. Res
si, "Michelangelo Guidi ( 1886- 1946)", 0/11, 
XXVI (1946). s. 51 -55 ; G. Levi Della Vida, "Mic
helangelo Guidi", RSO, XXI ( 1946), s. 257·270 
(Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, Milano
Napoli 1959, s. 278-288); "Michelangelo Gui
di", Encic/opedia ltaliana, Roma 1929·39, XVIII , 
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GUILIAUME, Alfred 

(1888-1965) 

Özellikle hadis ilmi üzerine 
yaptığı çalışmalarla tanınan 

İngiliz şarkiyatçısı. 
_j 

Oxford Üniversitesi'nde teoloji ve Do
ğu dilleri okuduktan sonra uzmanlık ala
nı olarak Arapça 'yı seçti. 1. Dünya Savaşı 
sırasında önce Fransa'da bulundu; da
ha sonra Mısır'da ingiliz Orduları Yük
sek Komiserliği'ne bağlı Britanya Hükü
meti Arap Bürosu'nda yüzbaşı rütbesiy
le çalıştı. Savaş bitince Durham Üniver
sitesi'nde Doğu dilleri, Londra Üniversi
tesi'nde Kitab-ı Mukaddes araştırmala
rı okuttu. ll. Dünya Savaşı sırasında Bey
rut Amerikan Üniversitesi'nde misafir 
profesör olarak bulundu ve bu vesileyle 
müslümanlar arasında çevresini geniş
letti. 1947-1955 yıllarında Londra Üni
versitesi 'nde Arapça profesörlüğü ve The 
School of Oriental and African Studies'in 
Yakın ve Uzakdoğu Bölümü başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 1951'de istanbul'
da toplanan XXII. Milletlerarası Müsteş-

Alfred 
Gui ll aume 
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GUILLAUME, Alfred 

rikler Kongresi'ne katıldı. 19S3'te istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin 
davetiisi olarak Batı'daki İslam araştır
maları üzerine beş ayrı konferans verdi 
ve · bu konferanslarıyla Türk ilim çevre
lerinde hayli tepki çekti (aş . bk.). 19SS-
19S7 yılları arasında yine misafir profe
sör olarak Amerika Birleşik Devletleri'
nin Princeton Üniversitesi 'nde Arapça 
okuttu. Guillaume, ei-Mecmau'l-ilmiy
yü'I-Arabi bi-Dımaşk ile ei-Mecmau'l-il
miyyü'l-lraki'nin şeref üyesiydi. 

Guillaume'un ilmi kariyerinde, 1928 
yılında Charles Core adlı bir rahip arka
daşı ile birlikte, Ahd-i Atik ve Tevrat'a 
dahil edilmeyen apokriflerle şerhleri üze
rine yürüttükleri araştırmalar önemli 
bir yere sahiptir. Teolojiye duyduğu ilgi, 
İslam dini hakkındaki araştırmalarında 
kendisini zaman zaman kelam ilmine 
yöneltmişse de asıl alanını çoğunlukla 

hadis ilmi oluşturmuştur. Kahire'de Arap 
bürosunda görev yaparken hadisin müs
lümanların fikri ve siyasi tercihlerinde 
ne kadar etkili olduğunu görmüş, 100 
milyondan fazla müslümanın yaşadığı 

Büyük Britanya İmparatorluğu'nda müs
lüman inanç ve yaşayışını yönlendiren 
Kur'an'ın hemen yanı başındaki bu İsla
mi kaynak hakkında herhangi bir İngi
lizce eserin bulunmadığını farkederek 
ihtiyacı karşılamak üzere hadis konu
sunda çalışmak istemiştir. Nitekim 1924 
yılında yayımladığı The Tradiüons of Is
lam adlı kitap, o tarihte konuyla ilgili ya
zı lmış yegane İngilizce eser durumunda
dır. Ancak müellifin de açık yüreklilikle 
itiraf ettiği gibi bu kitap, büyük ölçüde 
lgnaz Goldziher'in 1890'da çıkan Mu
hammedanische Studien adlı eserine 
dayanmakta (The Traditions of Islam, s. 
5-6) ve bugün ortaya konulmuş olduğu 
üzere herhangi bir orijinal görüş ihtiva 
etmemektedir (A'zami, Giriş, s. XVII). 

Klasik islami anlayış açısından bakıl
dığında Guillaume'un hadis ilminin te
melleri hakkındaki düşüncelerinin nere
deyse tamamen olumsuz tenkitlere da
yandığı görülmektedir. The Tradiüons 
of Islam'da, hicri ı. yüzyıla ait yazılı ha
dis rivayetinin bulunmayışı veya böyle 
bir yazılı metnin sonraki alimlerce zik
redilmeyişi, sözlü rivayetlerin lll. (IX.) yüz
yıla kadar çeşitli değişikliklere uğrama 
ihtimalinin yüksek oluşu , İslam dünya
sındaki siyasi. dini ve içtimal ihtilafla
rın hadis uydurmaya elverişli bir zemin 
oluşturması, bazı hadislerde Hz. Pey
gamber zamanında konu edilmesine im
kan bulunmayan geç dönem tartışma
larının yer alması gibi gerekçelerle ha-
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dis literatürünün sonradan ortaya kon
muş olduğu iddiasını tekrarlamaktadır 

(s . 12-13, 19) . Buna karşılık H. A. R. Gibb, 
Goldziher'le başlayıp J. Schacht ve D. S. 
Margoliouth gibi müsteşriklerce de üze
rinde durulan bu iddiaların son araştır
maların ışığında yeniden gözden geçiril
mesi ve bu konudaki çalışmaların ön yar
gılardan arındırılması gerektiğini vurgu
lamaktadır (Mohammedanism, Önsöz). 
Bir bakıma hadis literatürünün tama
mını geç dönemlerde kaleme alınmış uy
durma bir edebiyat olarak gösteren bu 
iddialar müslüman alimlerce zaman za
man çürütülmüştür. Bu çalışmaların en 
son ve mükemmel örneği Mustafa ei
A'zami tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Onun bu gibi iddiaları çürütmek üzere 
kaleme aldığı Studies in Early Hadith 
Uterature adlı doktora çalışmasının, ön
sözünde A. J. Arberry tarafından "mo
dern zamanların bu sahada yapılmış en 
heyecan verici ve orijinal araştırmala

rından biri " şeklinde tanımlanmış olma
sından. Guillaume'un temsil ettiği hadis 
anlayışının artık şarkiyat çevrelerinde 
dahi tartışmalı görüldüğü sonucu çıka
rılabilir (A'zami'nin Guillaume'un benzeri 
iddialarına karşı verdiği cevaplar için bk. 
Studies in Early Hadith Literature, s. 262-
263, 285, 288-292, 302). 

Guillaume'un yazılarında yer alan baş
ka bir iddia da İslami inanç ve öğretile
rin yahudi ve hıristiyan kaynaklarına da
yandığı yolundadır. Guillaume Yahudili
ğin İslamiyet'in temeli olduğunu ileri sür
müş, müslümanların kader anlayışını hı
ristiyan muhitlere, özellikle Yahya ed
Dımaşki ile Theodore Ebü Kurre arasın
daki tartışmalara bağlamıştır (geniş bil
gi ve tartışmalar için b k. New Lig ht on the 
Life of Muhammad, s. 6-7; Kutluay, s. 22, 
114). İbn İshak'ın Küfe'deki siret dersle
rini ihtiva eden bir yazmayı tanıttığı bir 
eserinde de müellifin, Hicaz Arapları'nın 

yahudi ve hıristiyan etkisine kapalı ol
dukları şeklindeki görüşünü yanlış bul
makta ve onun hıristiyan olan dedesin
den dolayı kendisinin etki altında kal
madığını göstermek için bu fikri savun
muş olabileceğini ileri sürüp o dönem
de Hicaz'ın -özellikle Medine'nin- sina
goglarla dolu olduğunun ve Kur'an ile 
Talmud öğretileri arasında yakın ben
zerlikler bulunduğunun unututmaması 
gerektiğini söylemektedir (ae., s. 6-7) . 

Guillaume. 11-17 Mayıs 19S3 günle
rinde istanbul'da verdiği konferanslar
da Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti, hadisle
rin sıhhati ve İslam kelamının. dolayı
sıyla itikad sisteminin maruz kaldığı dış 

tesirler üzerine müslüman dinleyicilerin 
infıaline sebep olacak çeşitli fikirİer ileri 
sürmüştür; bunlar ana hatlarıyla şöyle 
sıralanabilir: 1. Vahiy yahut ilham edi
lenler doğrudan kitaplar değildir; Allah 
hiçbir peygambere bizzat düzene koy
duğu bir metin indirmemiş, sadece onun 
zihnine hitap etmiştir. Kitaplar peygam
berlerin ifadesiyle şekillendiği için Kur'an 
da Iafzen Allah ketarnı olmayıp cümlele
rini Hz. Muhammed'in tertipiediği ve ka
tiplerine yazdırdığı ·bir eserdir. Ayrıca 

kutsal kitaplar arasında bir üslüp birli
ğinin bulunmayışı onların doğrudan doğ

ruya ilahi kelam olmadığını ortaya koy
makta ve Kur'an'da görülen gramer ha
taları da bunu doğrulamaktadır. z. İn
sanlar hata yapmaktan kurtulamadık

Iarı için Kur'an dahil kutsal kitaplarda 
hatalara rastlamak mümkündür. Nite
kim gerek Kitab-ı Mukaddes'te gerek
se Kur'an'da kainatın altı günde yara
tıldığı yazılıdır ki bu ifadeler modern il
mi gerçekiere uymaz. 3. Dindeki bazı um
de ve telkinler geçici bir anlam taşımak
tadır. Bu umde ve telkinler kutsal kitap
ları tertip eden peygamberlerin devirle
rini yansıttığından dindeki tekamül olgu
suna uygun olarak o döneme ait sayılma

lıdırlar. 4. Hadis literatürü siyasi, dini ve 
içtimal ihtilafların sevkiyle sonradan uy
durulduğu için sünnetin fıkıhtaki teşrif 
değeri tartışmalıdır. s. İslam itikad sis
temi büyük ölçüde yahudi ve özellikle hı
ristiyan teolojisinin tesiri altında teşek
kül etmiştir (İTED, I/ 1-4, s. 121-138). 

Bu fikirler Ali Kemali Aksüt, M. Raif 
Ogan ve Osman Keskioğlu gibi müellif
ler tarafından İslam Mecmuası'nda ya
yımlanan bir dizi makale ile eleştirilip 

reddedilmiştir. Tenkitler daha ziyade Gu
illaume'un İslami vahiy anlayışını Hıris
tiyanlığınkiyle karıştırdığı, Kur'an'ın her 
ne kadar bir fen kitabı değilse de ilim
le çatışmadığı, tahrif edildiği bilinen Ki
tab-ı Mukaddes ile Kur'an arasında üs
lüp birliği aramanın saçmalığı. dilin kai
deden değil kaidenin dilden çıkarıldığı ve 
dolayısıyla gramer kurallarının dil alim
lerince sonradan konulduğu düşünüldü

ğünde Kur'an'da gramer hatası bulun
duğu iddiasının temelsiz kaldığı ana fi
kirlerine dayanmaktadır (bu tenkitlerin 
yer aldığı inakaleler için bk. Parlakışık, s. 
87-144 ; Cerrahoğlu. s. 47) . 

Şarkiyatçılığı tenkit eden müslüman 
yazarlardan bazıları, onun görüşlerine 

klasik müsteşrik ön yargılarının hakim 
olduğunu belirtirken bu ön yargıların 

misyonerlik ruhu ile yönlendirildiğini vur
gulamışlar. Özellikle Mısır hükümetince 



yabancı ülkelere tahsile gönderilen ve 
Guillaume'dan ders alan çok sayıda öğ
rencinin ondan hayli etkilendiğini belirt
mişlerdir (Mustafa es-Sibai, s. 30; M. Ab
dülfettah Uleyyan, s. 26). 

Eserleri. 1. The Traditions of Islam. 
An Introduction to the Study of the 
Hadith Literature (Oxford 1924; Beyrut 
1966; Lahare 1977). z. Al Chahristani, 
Nihayat al-Iqdam (London 1934; Şeh
ristani'nin Nihtiyetü'l·i~dam tr 'ilmi'l-ke

Lam adlı eserinin tenkitli neşri). 3. Islam 
(London ı 954, ı 990). 4. The Life of Mu
hammad. A Translation of lshaq's Sirat 
Rasul Allah. With Introduction and No
tes (Oxford ı 955; Sfretü İbn İshak'ın İn

gilizce tercümesi). S. New Light on the 
Life of Muhammad (Manchester ı960) . 

Guillaurrie'un önemli makalelerinden ba
zıları da şunlardır: "Where was ai-Mas:9id 
ai-Aqşa?" (Al -Anda/us, xvııı ı ı 9501. s. 323-
336); "The Version of the Gospels used 
in Medina circa A. D. 700" (a.e., XV ı ı 9501. 
s. 289-296); "Christian and Muslim The
ology as Represented by AI-Shahrasta
nr and St. Thomas Aquinas· (BSOAS, xııı 

ıı9501. s. 55ı - 580); "Some Remarks on 
Free Will and Predestination in Islam 
(together with a translation of the Kitabu-1 
Qadar from the Sahih of ai-Bukhari)" (JRAS, 

ı ıı9241. s. 43-63); "A Debate between 
Christian and Muslim Doctors· (JRAS 

ıcentenary supplement, 19241. s. 233-244). 
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Mohammedanism, Oxford 1970 - New York 
1982, Önsöz; M. M. Azami, Studies in Early 
Hadith Literature, Indianapolis 1978, Giriş, s. 
XVII, 18, 262·263, 285, 288-292, 302; Musta
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Abdülfettah Uleyyan, Ecj.va' 'ale' 1- istişral!;, Ka
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l!;U.n, Kahire 1980, ll, 117-118; Mişal Cüha, ed
Diriisatü'l- 'Arabiyye ve'l-İslamiyye fi Grub
bii, Beyrut 1982, s. 48-49; İsmail Cerrahoğlu, 

· Tefsfr Usulü, Ankara 1983, s. 47; Yaşar Kut
luay, islam ve Yahudi Mezhep/eri, Ankara 1985, 
s. 22, 114; M. Ahmad Anees- A. N. Athar, Gu
ide to Sira and Hadith Literature in Western 
Languages, London 1986, s. 67, 94, 106, 199, 
226, 239; Ahmet Parlakışı k. Oryantalizmin So
ruları, İstanbul 1995, s. 87-150; "Profesör A. 
Guillaume'ın İstanbul Üniversitesinde 'Garp
te İslam Tedkikleri' Mevzuuna Dair Verdiği 
Konferanslar" , İTED, 1/1-4 (1953), s. 119-145; 
Zeki Yelidi Togan. "XXII. Beynelmilel Müs
teşrikler Kongresinin Mesaisi ve İslam Tet
kikleri", a.e., s. 13. 
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GÜL 
( J__,all) 

Cahiliye Araplan'nda efsanevi 
bazı varlıklara verilen ad. 

_j 

Sözlükte, "bir kimseyi bilemeyeceği 

yönden ansızın yakalamak, helak etmek" 
anlamına gelen gavl kökünden türemiş 
bir isim olup "insanı şaşkınlıkla yakala
yıp helak eden şey· demektir (çoğulu ağ

va! ve gilan). 

Cahiliye Arapları'nın falklorundan söz 
eden kaynakların tasvirlerine göre gül 
her renge ve şekle girebilen, ıssız çöller
de insanı şaşırtıp öldüren çirkin görü
nümlü bir yaratıktır. Geceleyin yalnız do
laşan insanlara değişik biçimlerde gö
rünür ve onları aldatıp yok eder. Sade
ce ayakları değişmez ve eşek toynağına 
benzeyen ayaklarından tanınır. Kılıçla vu
rulan ilk darbede ölür, ikinci bir darbe 
vurulursa yeniden canlanır. Cahiliye ina
nışına göre güllerin aslı, göklerden giz
lice haber almaya çalışan veya insanlara 
güzel kadınlar şeklinde görünen, onlarla 
evlenen cinlere (sil'at) dayanmaktadır. Bu 
tür cinleri parlak bir ışık (şihab) kovalar 
ve neticede bir kısmı yanıp ölür, bir kıs
mı da denize ve karaya düşer. Denize 
düşenler timsah, karaya düşenler de gül 
olur (Zekeriyya b. Muhammed el-Kazvini, 
s. 391). Cahiz, gülün Cahiliye devri Arap 
şiirine konu teşkil ettiğini nakleder (Ki
tabü'l-1-jayevan, VI, 53). Hz. Peygamber'i 
öven şairlerden Ka' b b. Züheyr de ~aşi
detü'l-bürde'sinde gülün değişik renk
Iere girişine temas eder (s . 29). 

Kur'an- ı Kerim'de şeytanların ve cin
lerin varlığından açıkça söz edilmesine 
rağmen gülden bahsedilmemekte, sa
dece cennet şarabının aklf dengeyi boz
mayan bir nitelikte olduğu belirtilirken 
"gavı· kelimesi kullanılmaktadır (es-Saf
fat 3714 7); bunun ise Cahiliye inanışia
rına konu olan gül ile ilgisi yoktur. 

Hadis literatüründe güle yer veren ri
vayetlerin bir kısmında böyle bir varlığın 
bulunmadığı belirtilirken bir kısmında, 
gülün evlere yaklaşmaması için besme
le çekilmesi ve Ayetü'l-kürsf okunması, 
şerrinden korunmak için de ezan okun
ması tavsiye edilmiştir (Müsned, lll. 305; 
Müslim, "Selam", 109; Tirmizi, "Feza'i
lü'l-!(ur'an", 3). Birbiriyle çelişen bu ha
dislerin yorumu konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. Ebü İshak ei-İsfe
rayfnf ve Zemahşerf başta olmak üzere 
alimierin çoğunluğu, birinci gruptaki ha
disleri dikkate alarak gül diye bir varlı-
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ğın bulunmadığını, bunun Cahiliye Arap
ları'nın asılsız inançlarına dayandığını 

belirtmişlerdir. İki grup hadis arasında
ki çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışan 
hadis alimleri ise gülün varlığına işaret 
eden ikinci grup hadisleri esas alarak 
onun mevcudiyetini kabul etmişler ve 
birinci gruptaki hadislerde, gülün her 
şekle girip insanları yok edebilen bir ya
ratık olduğu tarzındaki inanışın asılsızlı

ğına dikkat çekildiğini söylemişlerdir. 

Cahiliye dönemi inançları arasında yer 
alan. kuş ve benzeri hayvanların uğur
suzluğuna, mikropsuz hastalıkların si
rayetine, insan karnında açlık hissini do
ğuran yılan gibi bir canlının mevcudiyeti
ne ve gül türünden öldürücü hayaletlerin 
varlığına dair telakkilerin batıl olduğunu 
kesin bir dille ifade eden birçok hadis 
vardır (mesela bk. Buhari, "Tıb" , ı 9, 43-
45, 54; Müslim. "Selam", 102-116; Ebü Da
vüd, "Tıb", 24; krş. Muhammed es-Said b. 
Besyüni, VII. 267 -272) . Buna karşılık, Cahi
liye inançlarının kalintısı olarak bir haya
letin görülmesi durumunda da besınele 
çekmek ve ezan okumak gibi müslüman
ların maneviyatını güçlendiren uygulama
lar tavsiye edilmiştir. Konuyla ilgili riva
yetlerde bu tür vesveselerin cinlerden ve 
şeytandan gelebileceğine işafet edilmiş
tir. Bu husus da gülün ontik bir nitelik 
taşımadığını göstermektedir. 

Eski Arap ve İran masallarına konu 
teşkil eden gül efsanesi Anadolu- Türk 
falkloruna cadı, umacı, dev anası, gul
yabani, karakoncolos gibi adlarla geç
miş, Batı folklorunda da "ne insan ne 
hayvan olan, kadavra ve çocuk yiyerek 
beslenen· niteliklerle yer almıştır. 
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