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dağılması ve onlara ulaşamaması halinde 
nasıl davranacağı konusunda ihtilaf et
mişlerdir. Aralannda Ubade b. Samit. Mu
aviye, Hasan-ı Basri, Zühri, Malik, Leys, 
Evzai ve Ahmed b. Hanbel gibi alimierin 
bulunduğu bir grup onun beşte birini 
devlet başkanına vermesi, geri kalanını 
ise tasadduk etmesi gerektiğini ileri sür
müştür. Buna karşılık Şafii, başkasının 
malını tasadduk etmenin caiz görülme
diği noktasından hareketle bu kişinin 

böyle bir harekette bulunma hakkının 
olmadığını ve onu devlete iade etmesi 
gerektiğini söylemiştir. Ancak bu tartış

manın, gu!Glden ziyade buluntu malın 
(lukata) tanımı, ilanı ve sahibinin buluna
maması halinde tasadduk edilmesi konu
larındaki doktrinel ihtilafların bir sonucu 
olduğu görülmektedir (bk. LUKATA) . 

Ganimetten çalınan mal, hırsızlık had
dinin uygulanması için şart olan nisaba 
ulaşmış veya guiGI yapan kimse gani
metler arasında bulunan bir cariyeye te
cavüz etmişse bu kişiye hırsızlık veya 
zina haddinin uygulanıp uygulanmaya
cağı konusunda İslam hukukçuları ihti
laf etmişlerdir. Çoğunluk, guiGI yapan 
kimsenin söz konusu ganimette hakkı 
olmasını, diğer bir ifadeyle mülkiyet şüp
hesi bulunmasını gerekçe göstererek ve 
hadierin şüpheyle sakıt olması ilkesini 
dikkate alarak bu durumda had cezala
rının uygulanmayacağı , kendisine ta'zi
ren bir ceza verileceği görüşündedir. 
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GULÜV 
(pll) 

Kur'an ve Sünnet' e dayalı yaygın 
islam anlayışının sınırlannı aşan 

inanç ve telakkileri nitelernek 
için kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte "haddi aşmak, itidal çizgisi
nin ötesine geçmek" anlamına gelen gu
lüv kelimesi, terim olarak "Kur'an ve Sün
net'in belirlediği genel İslam anlayışının 
sınırlarını aşmak" diye tanımlanabilir. 

Gulüv sözde, davranışta, her türlü telak
kide aşırılık gösterip makul sınırın öte
sine geçmeyi ifade eden genel bir terim 
olmakla birlikte İslami kaynaklarda da
ha çok dini alanda kullanılmıştır. 

Kur'an'da iki yerde gulüv kökünden 
türeyen fiiller yer almaktadır. Ehl-i ki
taba hitap eden ve onlardan dinlerinde 
haddi aşmamalarını isteyen ayetlerin il
kinde Allah hakkında gerçek olandan 
başkasını söylememeleri emredilmiş ve 
Meryem oğlu Mesih lsa'nın Allah'ın oğ
lu değil sadece elçisi olduğu, fakat ya
ratı lışının mücizevi bir şekilde gerçek
leştiği, Allah'tan başka bir ilahın bulun
madığı vurgulanmış, fsa ile annesi Mer
yem'e ilahlık isnat etmenin dinde aşırılık 
niteliği taşıdığına dikkat çekilmiştir (en
Nisa 41 171). İkinci ayette de yine Mer
yem oğlu Mesih'in tanrılaştırılmasının 

küfür olduğu beyan edildikten sonra (el
Maide 51 72-75) hıristiyanlara hitaben, 
"Dininizde haksız yere haddi aşmayın " 

uyarısında bulunulmuş ve önceden sa
pıklığa düşüp birçok kimseyi de sapıklı
ğa sevkeden topluluğun arzularına uy
mamaları emredilmiştir (ei-Maide 5/ 77). 
Bu ayetin devamında İsrailoğulları'nın 
hem Davüd hem de Meryem oğlu fsa 
diliyle Ianetlendiği ifade edilmiş, bunun 
sebepleri ise onların isyan ve taşkınlık 
göstermeleri, birbirlerini kötülük yap
maktan vazgeçirmemeleri ve inkarcılar
la dostluk kurmaları olarak belirtilmiş
tir (el-Maide 5/ 78-80)_ Müfessirlerin de 
belirttiği gibi bu ayetler iki türlü aşırılı
ğı tasvir etmektedir. Hıristiyanlar Hz. 
fsa ile Meryem'i tanrılaştırmak, yahudi
ler de Meryem'e zina isnat edip haka
rette bulunmak suretiyle haddi aşmış

lardır (bk. Fahreddin er-Razi , XII, 62-63; 
Şevkani, ll, 65). M. Reşid Rıza, hıristiyan

ların çok ileri gitmeleriyle (ifrat) yahudi
lerin çok geri kalmalarının (tefrit) gulüv 
kapsamına girdiğini söyleyerek bu teri-

mi, "Allah'ın çizdiği sınırların gerisinde 
kalmak veya bunları aşmak" diye tanım
lamıştır. Böylece Reşid Rıza, hem dine 
yapılan ilaveleri hem de ondan eksiitme
yi gulüv çerçevesine almıştır (Tefsirü ' l 

memir, VI, 81) . Ancak SÖZ konusu ayet
lerde hıristiyanların Hz. Meryem ve fsa 
ile ilgili aşırı inançlarına gulüv, yahudile
rin isyan ve taşkınlıkianna da heva, da
lalet ve lanet kavramları nisbet edilmiş
tir. Öyle görünüyor ki gerek Kur'an ter
minolojisinde gerekse İslam literatürün
de, dinin hükümlerini inanç veya amel 
açısından hiçe sayıp ihmal etmek gulüv 
olmayıp genel anlamda isyan, taşkınlık 
ve itaatten çıkış olarak kabul edilmiştir. 
Gulüv ise dini bir hükmü naslann ve ge
nel kuralların çizdiği sınırların ilerisine 
taşırıp mübalağalı bir şekilde benimse
rnek ve uygulamaktır. Buna göre dinde 
ifrata kaçmak gulüv, tefritte kalmaksa 
isyan ve taşkınlık sayılır. 

Hak dinin ve bunun son halkasını oluş
turan İslamiyet'in bir itidal dini olduğun
da şüphe yoktur. Dini konularda mak
satlı, sistemli ve sürekli bir şekilde geri 
kalmak veya ileri gitmek itaat ve itidal
Ie bağdaşmaz. Bundan dolayı Kur'an'da 
her iki aşırılık da yerilmiştir. Kur'an - ı 

Kerim'de bunun için kullanılan kelime
lerden biri, adv kökünden türeyen ve 
"sınırı aşmak" anlamına gelen i'tida ve 
taaddidir. İlgili ayetlerde ilahi sınırları 
aşanlar (mu'tedfn) zalimler olarak nite
lendirilmiş, bunların Allah tarafından se
vilmediği ve acıklı azaba uğratılacağı ha
ber verilmiştir. Allah'ın helal kıldıklarını 
haram saymak da i'tida olarak değer

lendirilmiş, ayrıca savaş esnasında, hat
ta duada ve Allah rızası için harcama 
yapma sırasında bile (el-A'raf 71 55 ; el
isra 17 / 26-27) haddi aşmamak gerekti
ği bildirilmiştir (bk. M. F. Abdülbaki, el
Muccem, "cadv" md.) . 

Gulüv, i'tida, taaddf, tenattu' (söz ve 
davranışta gereksiz yere titizlik gösterme), 
teşdid (çetin ve müşkülpesent olma) ha
dislerde de geçmiş ve bu konuya önem 
atfedilmiştir. Dinde aşırı gitmeyi yasak
layan ve geçmiş ümmetierin aşırılıkları 
sebebiyle helak olduklarını belirten Hz. 
Peygamber (Müsned, I. 215, 347, 386; Müs
lim, "cİliın" , 7), ibadetten savaşa kadar 
pek çok konuda ümmetini gulüwe sap
maktan sakındırmıştır. Hadislerde be
lirtildiğine göre Resül-i Ekrem, ümme
tine farz kılınıp ifasında zorluk çekilece
ği endişesiyle teravih namazının cemaat-



le kılınmasına üçüncü veya dördüncü ge
ceden sonra ara vermiş ( el-Muuatta', "Ra
mazan", 1; Buhar!, "Teheccüd", 5), dua 
ederken sesi yükseltmeyi, hastalık ve 
yolculuk esnasında namaz ve oruç gibi 
ibadetler için tanınan ruhsatları kullan
ınarnayı uygun bulmamış (Buharl. "Tev
l:ıfd", 9; Nesa!, "Şıyam", 47, 48). oruç tu
tarken iftarda acele etmeyi, sahuru ise 
geciktirmeyi tavsiye etmiş (Müsned, V, 
147; Buhar!. "Şavm", 33. 45). insan gü
cünü zorlayacak şekilde nafile namaz kıl
mayı tasvip etmemiş (Buhar!, "Iman", 
32; "Teheccüd", ı 8). imamlık yapanların 

namazı uzatmalarını eleştirmiş (Müsned, 

IV. ı 18; Müslim, "Şalat", 182). abdest alır
ken organları üçten fazla yıkamayı had
di aşmak olarak değerlendirmiş (Müs
ned, ll. 180; ibn Mace, "Taharet" , 48). 

aşırı şekilde ibadete dalarak eşini ihmal 
eden Abdullah b. Amr b. As'ı uyarıp eşi
ne karşı da sorumlulukları bulunduğu
nu hatıriatmış (Buhar!. "Şavm", 55). ifa 
ettikleri ibadetleri azımsayarak geceleri 
sürekli namaz kılacaklarını. gündüzleri 
de devamlı oruç tutacaklarını ve cinsi ha
yatlarına son vereceklerini söyleyen sa
habllerin bu tutumunu İslamiyet'te ruh
hanlığın bulunmadığını belirterek sün
netine aykırı bulmuş (Buhar!. "Nikal:ı". 

ı; E bO DavGd, "Teçavvu<", 27) ve dini hü
kümleri aşırılığa kaçarak uygulamaya ça
lışanların bunda muvaffak olamayacakla
rına dikkat çekmiştir (Müsned, lV, 422). 

Bunuri yanında · Hz. Peygamber. günlük 
hayatın neşeli ve kederli görünümlerin-

. de ifrat ve tefrite gitmeyi de menetmiş, 
sözleri ve davranışlarıyla insan fıtratına 
uygun düşen itidal çizgisini daima koru
muş ve tavsiye etmiştir. Hıristiyanların 

Hz. İsa'yı övmekte ifrata düştüklerini ha
tırlatarak kendisine karşı gösterilecek 
övgü ve saygıda aşırı gidilmesine de izin 
vermemiştir (Müsned, ı . 23; IV, 25; Bu
har!, "Enbiya,,, 48) . ResGl-i Ekrem'in gu
Iüwü yasaklayan bu sözlerinin yanı sıra 
itidali tavsiye eden, islam dininin müsa
maha ve kolaylık dini olduğunu ifade eden 
hadisleri de vardır (mesela b k. Müsned, IV. 
338; V, 32; VI, 1 16, 167; Müslim. "Zikir", 
78) 

islam dünyasında erken devirlerde gu
Iüv anlayışının ve buna bağlı hareketle
rin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler. 
gulüwü benimseyen şahıs ve grupların 
psikolojik yapıları ile müslüman olmadan 

önceki inanç ve kültürlerine göre farklı
lık arzeder. Bu sebepleri şu şekilde özet
Iemek mümkündür: 1. Siyasi sebepler. 
Mevcut yönetimden umduğunu bulama
yan ve iktidara karşı meşru yollarla mu
halefet etme imkanına sahip olmayan 
grupların kurtarıcı beklentisi içine gir
mesi, bazı lideriere tanrılaştırmaya ka
dar varan bir nazarla bakması bu faktör 
içinde mütalaa edilebilir. Hz. Ali'ye ve 
onun soyundan gelen imarnlara karşı 

gösterilen aşırı bağlılık bunun örnekle
rinden biridir. 2. Yabancı tesirler. Her 
türlü aşırı görüşe kaynaklık eden ve KG
fe'de yaşayan Kinde kabilesine mensup 
Seneviler (Seneviyye) başta olmak üzere, 
eski din ve kültürlere bağlı grupların ve 
gulüwe düştükleri Kur'an tarafından be
lirtilen yahudilerle hıristiyanların islam 
dünyasındaki gulüv hareketinin ortaya 
çıkışında etkili olduğu genellikle kabul 
edilir. Bunun dışında, müslüman olma
dıkları halde müslüman görünerek is
Iam'ı tahrif etmek isteyen Araplar'ın ve 
Arap olmayan unsurların. hakkında siya
si ve hissi birçok spekülasyonun yapıldı
ğı Hz. Ali ile onun soyundan gelenlerin 
etrafında batı! inançlar oluşturma faali
yetleri gulüv hareketini. özellikle de Ga
liyye'nin ortaya çıkışını etkileyen sebep
ler arasinda zikredilir. 3. Psikolojik se
bepler. Dini hayat açısından insanların 
farklı yeteneklere sahip bulunması gu
lüwün psikososyolojik sebepleri arasında 
gösterilir. Zira hangi dine mensup olur
sa olsun fıtraten insanların çoğunluğu 

itidal çizgisinde. az bir . grubu da gulüv 
çizgisinde yer alır. Mesela Ehl-i beyt et
rafında oluşturulan aşırı sevgi halesi, fik
ri derinliği bulunmayan hassas bazı çev
relerin aşırı duygulara sahip olmasına 
sebep teşkil etmiştir. 

Galiyye içinde toplanan ve kişinin is
lam'dan çıkmasına sebep olan gulüv an
layışları bir yana (bk GALİYYE). islam 
tarihi boyunca müslümanlar arasında 

gulüv olarak değerlendirilen inanç ve 
davranışları itikadi ve arneli olmak üze
re iki grupta ele almak mümkündür. 
Ehl-i beyt'e mensup imamların. veli ol
duklarına inanılan kişilerin (abdal. ricillü'l
gayb) ve tarikat şeyhlerinin gaybı bildik
lerine, kainatın işlerinin yürütülmesinde 
tasarrufta bulunabildiklerine. darda ka
lan müslümanlara yardım edebilecek
lerine inanmak. bu maksatla kabirierini 
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ziyaret etmek, ayrıca imamların ve şeyh
Ierin masum olduğunu kabul edip onlara 
ait SÖZ ve davranışları adeta din! bir kay
nak saymak. itikadl konulara ilişkin gu
Iüwün belirgin örnekleridir (krş ibn Tey
miyye, 1. 482-483; VI, 190; VIII, 59; Reşld 

Rıza, VI, 488-489; VIII. 277). Bunun ya
nında dinden olduğu kesinlikle bilinen 
konular (zarGrat-ı dlniyye) dışında kalan 
itikadl ve arneli meselelerde muhalif gö
rüşleri benimseyenleri tekfir etmek de 
gulüv içinde mütalaa edilmiştir. Tekfir
de gulüv. başta Hariciler olmak üzere hicrl 
I. yüzyıldan zamanımıza kadar azımsan
mayacak derecede itikadi fırka ve grup
ların vazgeçemediği bir aşırılık olmuş

tur. 

Arneli konulara dair gulüwü. yapılma
sı emredilen veya yasaklanan hususlara 
ilavede bulunmak şeklinde özetlemek 
mümkündür; bunların fertle veya içti
mal hayatla ilgili olması sonucu değiş
tirmez. Mesela Hz. Peygamber tarafın
dan kılınınayan nafile namazlar belirle
yip kılmak. muayyen evrad ve ezkarı bel
li zamanlara tahsis edip yapmak. saka! 
bırakmak ve çarşaf giyrnek gibi husus
ları farz telakkı etmek, bunun yanında 
kumar niteliği taşımayan oyunları oyna
mayı. spor müsabakaları düzenlemeyi, 
sözleri ahlaka aykırı olmayan mOsiki eser
lerini dinlemeyi yasak saymak bu konu
daki bazı örnekleri teşkil eder (Reşld Rı
za , VI, 49 1; X. 439; Abdurrahman b. Mu
alla e i - Lüveyhi~. s. ı 56-157, 398) 

Nasların yorumlanmasına veya siyasi 
telakkilere bağlı olarak ortaya çıkan iti
kadl ve fıkhl mezheplerin varlığı sos
yolojik bir realitedir. Geniş halk kitlele
rinin mensup olduğu ve yeni nesillerin 
kendilerini içinde buldukları bu mez
hepleri dinin yerine koyarak onlara bağ
lılıkta aşırı gitmek, naslara aykırı olsa bi
le mezhebin görüşüne uymak da gulüv 
çeşitleri arasında yer alır. III. (IX.) yüzyıl
dan itibaren günümüze kadar müslü
manlar arasında vuku bulan ve zaman 
zaman birbirlerini tekfire kadar varan 
mezhep ve cemaat mücadeleleri. bu 
alanda da gulüv anlayışının hakim oldu
ğunu göstermektedir. Bu sebeple gulüv 
sadece Galiyye'ye ait bir anlayış değildir. 
Nitekim Cebriyye kullara ait fiilierin Al
lah'a, Mu'tezile ise kullara nisbet edil
mesi konusunda, Haridier ile Mu'tezile 
günahtan sakinma noktasında. Müşeb-
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bihe ile Mücessime ilahf sıfatiarın ispat 
edilmesinde, Mürcie de ilahf emirlere 
karşı ihmalkar davranmakta aşırı tutum 
sergiiemiş ve bu hususlarda gulüwe sap
mıştır (Ebü'l-Yüsr el-Pezdevf. s. 257-258; 
Reşfd Rıza, X, 431 ). Benzer aşırılıklar fık
hf mezhepler içinde de yer yer görülür. 

Günümüzde İslam ülkelerinde genel
likle Batılı değerlerin hakim olması. di
nin ilkeleri ve ahlak kurallarıyla bağdaş
mayan inanç ve davranışların yaygınlık 
kazanması. buna karşılık inanç ve dü
şünce hürriyetinin kısıtlanması. müslü
manların zaman zaman ibadetlerini bile 
yerine getiremeyecek derecede baskı al
tında tutulması , hatta yer yer d inf inanç
larından ötürü hakarete maruz kalması 
gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan gu
lüv telakkilerinin başında müslümanı kü
fürle itharn etme problemi gelmektedir. 
İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde 
dinini bütün yönleriyle hayata geçirmek 
amacıyla faaliyet gösteren cemaatler yö
netimlerin baskısı ile karşılaştıklarından , 

yöneticilerin yanı sıra İslam adına sür
dürülen mücadeleye katılmayan müslü
man çoğunluğa karşı da aşırı tepki gös
termekte, hatta içlerinden bazıları onla
rı tektir etmekte ve İslamiyet'i sadece 
kendilerinin temsil ettiğini savunmakta
dır. Bu tür cemaatterin bir kısmı devlet · · 
işlerinde görev almayı haram saymış . is
lamf rejimle yönetilmeyen ülkelerde cu
ma namazının kılınmasını caiz görme
miştir (Abdurrahman b. Mualla ei-Lü
veyhi~. s. 459, 525) . Sayıları çok olmayan 
seleff ve tasawuff bazı akımların , gerek 
itikadf gerekse arnelf konularda aşırılığa 
varan tutumlarıyla müslümanların ço
ğunluğunu sapık gösteren anlayışları . 

ayrıca ll. (VIII.) yüzyıldan zamanımıza ka
dar gelen tarihf süreç içinde isıarn alim
terince yapılan yorumları nas gibi telak
ki edip bunları taklit etmeyi farz merte
besine yükselten aşırı taklitçi görüşler 
de gulüwün günümüzdeki tezahürleri 
olarak değerlendirilebilir. 

İslam ülkelerinde Batılı değerlerin ha
kim olmaya başlamasından sonra İslam 
dinine bu değerler açısından bakış yapan 
çeşitli yazarlar. dinin içtimar ve hukukf 
kurallarını hayata geçirmeye yönelik bü
tün davranışların aşırı dincilik (gulüv) ol
duğunu iddia etmişler. mesela islam'ın 
doğuşundan günümüze kadar uygula
nagelen örtünme (tesettür) gibi dinf bir 
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hükmü. Batılı hayat tarzına aykırı düş
tüğü gerekçesiyle gulüv kapsamı içinde 
göstermeye çalışmışlardır. 

Değerlendirme. "Dinfve din dışı bütün 
beşe rf alanları kapsayan aşırı tutum" 
anlamındaki gulüv kavramını. herhangi 
bir hedefi olmayıp genellikle beşerf ar
zular, bilgisizlik ve duygusallıktan kay
naklanan bilinçsiz gulüv ile belli amaçla
rı gerçekleştirmeye yönelik bilinçli gulüv 
olmak üzere iki grupta ele almak müm
kündür. islam tarihinin muhtelif devir
lerinde ve çeşitli yerlerde her iki tür gu
lüwün mensupları mevcut olmuştur. 

Fahreddin er-Razf ile Elmalılı Muham
med Harndi Yazır gulüwü hak ve tatıl 

diye ikiye ayırmışlar. dinin hükümlerini 
ve bunların dayandığı delilleri inceden in
ceye araştırınayı hak gulüv, mesnetsiz 
ve indf görüşleri d ine mal etmeyi de tatıl 
gulüv olarak nitelendirmişlerdir (Me{ati· 

f:ıu'l-gayb, XII, 62-63; Hak Dini, ll. ı 785). 
AncakAIGsf'nin de belirttiği gibi (RCıf:ıu 'l
me'ani, VI, 210) bu yorum isabetli gö
rünmemektedir. Çünkü dinf hükümterin 
ve bunların delillerinin araştırılıp incelen
mesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması doğ
ru bir hareket olup Kur'an ve Sünnet'in 
onaylamadığı gulüv çerçevesinde düşü
nülemez. Gulüv mesnetsiz ve indf gö" 
rüşleri dine mal edip benimsemek, yeni 
ibadetler icat etmek, dinf hükümleri aşı
rılığa kaçacak şekilde uygulamaktır. 

Gulüv telakkisini değerlendirirken kişi
nin İslam'dan çıkması sonucunu doğu
ran türü ile böyle bir sonuç doğurmayan 
türünü birbirinden ayırmak gerekir. in
sanı veya başka bir varlığı tanrılaştırmak 
(te'Hiı). tanrıyı insana benzetrnek veya in
san bedenine intikal edip onunla birleş
tiğine inanmak (huiQI-ittihad), peygam
berlik iddiasında bulunmak. sadece Al
lah'a ve O'nun özel olarak bilgilendirdiği 
peygamberlere has gayb bilgisine vakıf 
olduğunu ileri sürmek, nasların haber 
verdiği ahiret hayatını temelinden veya 
naslarda yer aldığı şekliyle yok sayan te
nasüh (reenkarnasyon) vb. inançlar taşı
mak, farzları veya haramları inkar et
mek, manevf bir dereceye ulaşan kuldan 
dinf yükümlülüklerin kalktığına inanmak. 
kişiyi İslam dairesinin dışına çıkaran gu
lüv türleri olarak kabul edilmiştir. Buna 
karşılık, daha iyi bir kul olmak için bizzat 
Hz. Peygamber'in yaşadığı ve ashabına 
öğrettiği dinf hayatın ötesine geçip ruh-

banlığa kadar varan aşırı telakki ve uy
gulamaları benimsernek ise kişinin İslam 
çerçevesi içinde kalmasına engel de
ğildir. Allah rızasını kazanmak gibi bir iyi 
niyetten doğmasına rağmen bu tür an
layışları da İslam'ın ruhu ile bağdaştır
mak güçtür. Zira Kur'an-ı Kerfm ile Hz. 
Peygamber'in sünneti göz önünde bu
lundurulduğu takdirde, İslamiyet'in in
san fıtratıyla uyum sağlayan kolaylık, rah
met ve müsamaha dini olduğunu söy
lemek gerekir. Hangi amaçla olursa ol
sun Allah'ın insanlara helal kıldığı bir şeyi 
haram sayma yetkisi hiçbir kula verilme
miştir. İslamiyet, nefse eziyeti esas alan 
Brahmanizm ve Budizm ile insanın be
denf cephesini ihmal eden Hıristiyanlık 

gibi dinlerden başka, onun sadece bede
nf yönüne ağırlık verip ruhf cephesini ih
mal eden Yahudiliğin yanı sıra kişiyi sa
dece maddf yapısıyla değerlendiren ma
teryalist telakkiler karşısında, beşer fıt
ratına uygun olarak insana hem bedenf 
hem de ruhf cephesiyle yaklaşan mutedil 
bir din olup bu husus onu . diğerlerinden 
ayıran ve hak din olduğunu ortaya koyan 
temel bir özelliğidir. Müslümanlık, be
şerin yaratılışında var olan aşırılık tema
yülünü gidermeye önem vermiştir. Zira 
gulüv, herhangi bir konuda gerçeğin be
nimsenmesine imkan vermediği gibi ye
niliğin ve değişimin karşısına dikilen en 
büyük engeldir. Kur'an'da, Ehl-i kitap'
tan aşırılığa düşmeyen bir grubun Pey
gamber'in getirdiği yeni vahiylere iman 
ettiğinin belirtilmesi ( ei-Maide 5/56). 
gulüwe sapan çoğunluğun kapılarını 

yeniliğe kapattıkianna işaret etmekte
dir. insanı şirke veya tatıl inanışiara sü
rüklemesi bir yana. dinf hayatın çoğun
luk tarafından yaşanmasını zorlaştırdığı 
ve dolayısıyla kişilerin dinden gerektiği 
şekilde faydalanmalarına engel olduğu 
için dinde gulüv islam'ın tasvip etmediği 
bir telakki olmuştur. Bu sebeple dinin 
aniaşılmasına vesile olan müctehid alim
ler le onların etrafında gelişen mezhep
ler veya dinf hayatın canlı tutulmasını 
amaçlayan tarikatlar karşısında gulüwe 
sapmak da aynı şekilde değerlendirilme
lidir. Batı medeniyetinin etkisinde kalan 
aydınların naslarla sabit olmuş ilahf emir
lerin hayata geçirilmesini aşırı dincilik ola
rak görmeleri de terim anlamında olma
sa bile din karşıtı bir gulüv ve bir aşırılık 
kabul edilmelidir. 
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GUMARi 
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(bk. İBNÜ's-SIDDIK ei-GUMARi). 
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GUMEYSA el-ENSARİYYE 

--, 
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(bk. ÜMMÜ SÜLEYM). 
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GUNDER 
(,;~ ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Ca'fer Gunder el-Hüzel! 

(ö. ı 93/809) 

Basralı hadis hafızı. 
_j 

110 (728) yılından sonra doğdu. Beni 
Hüzeyl'in mevla*sı olup pamuktan do
kunmuş kaba elbise (kirbas) ticareti yap
tığından KerabYsY nisbesiyle de anılmak
tadır. Başta üvey babası Şu'be b. Hac
cac olmak üzere İbn Cüreyc, Ma'mer b. 
Raşid. İbn EbQ ArQbe. Süfyan es-Sevr! ve 
Süfyan b. Uyeyne gibi hocalardan hadis 
rivayet etti. Zehebl, hadis tahsili .için 
onun Basra'dan başka yere gittiğine ihti
mal vermemektedir. Kendisinden Yahya 
b. Main, Ali b. MedlnY. EbQ Bekir b. EbQ 
Şeybe, İshak b. Rahuye, Ha!Yfe b. Hayyat 
ve Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış mu
haddisler rivayette bulundu. 

Hadis öğrenmek için çok soru sordu
ğundan hacası İbn Cüreyc ona "gürül
tücü" anlamında Gunder lakabını ver
miştir. Yahya b. Main. Gunder'in hoca
larından yazdığı hadislerin son derece 

. güvenilir olduğunu söylemekte. bir gün 
İbn Uyeyne'den rivayet ettiği hadisleri 
ihtiva eden bazı kitapları orada bulunan 
muhaddislere (veya kendisine) vererek 
bu hadislerde bir kusur bulmalarını is
tediğini. fakat onlarda bir rivayet kusuru 
göremediklerini belirtmektedir. Abdur
rahman b. Mehdi, Gunder'in Şu'be b. 
Haccac'dan duyarak yazdığı ve ayrıca 

ona kontrol ettirdiği hadisleri ihtiva eden 
kitaplardan Şu'be hayatta iken bile fay
dalandıklarını söylemiş. Şu'be'den riva
yet edilen hadisler konusunda kendisi de 
dahil olmak üzere Gunder'in herkesten 
daha güvenilir olduğunu ifade etmiştir. 

Abdullah b. Mübarek de Şu'be'den ri
vayet edilen hadislerde ihtilafa düşüldü
ğü zaman Gunder'in kitaplarını hakem 
kabul etmek gerektiğini söylemiştir. Ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Gun
der'in Şu'be'den naklettiği hadislerin sağ
lamlığını kabul eden EbQ Hatim er-Razi. 
onun başkalarından yaptığı rivayetlerin 
bu derece güvenilir olmadığını belirterek 
bunların kontrol edilmek üzere yazılabi
leceğini zikretmişse de ZehebY. sahih ha
disleri bir araya getiren müelliflerin onun 
rivayetlerinin güvenilir olduğu hususun
da ittifak ettiklerini belirtmiştir. Nitekim 

GUNNE 

Ebü'I-Hasan el-İci! de Gunder'in sika ol

duğunu kabul etmiş. İbn Hibban onu eş
Şi]fat'ına alarak dalgınlığına rağmen Al
lah'ın seçkin kullarından olduğunu söyle
miştir. 

Gunder, 193 yılı Zilkade ayının ilk gün
lerinde (Ağustos 809) vefat etti. Bu tarih 
bazı kaynaklarda 192 ve 194 olarak da 

zikredilmektedir. 

Talebesi Yahya b. Main Gunder'in me
ziyetleri ve zaafları hakkında önemli bil

giler vermekte; onun elli yıl boyunca gün 

aşırı oruç tuttuğunu. başkalarını zekat 

vermeye teşvik için zekatını mahalle mes
cidinin minaresine çıkıp fakirleri etrafına 
toplayarak dağıttığını. halkın kendisine 

itibar etmesini sağlamak maksadıyla on
dan hadis tahsil etmek için Basra'ya ge

len talebelerini yanına alarak çarşıda do
laştığını söylemektedir. 

Gunder lakabıyla tanınan on şahıs da

ha bilinmekte olup bunların yedisinin adı 
Muhammed. baba adları da Ca'fer'dir (Ze

hebl. Te?kiretü '1-/:ıuff~. lll. 960-964 ). 
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Iii M . YAŞAR KANDEMİR 

GUNNE 
( i.i.ıı ) 

Kur'an- ı Kerim tilaveti sırasında 
genizden çıkanlan belirgin 

ve melodik ses. 
_j 

Sözlükte "genizden konuşmak, inle
mek" anlamına gelen gann (gunne) kö
künden isim olup kıraat ve tecvid ilim
lerinde "genizden gelen ses" olarak tarif 
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