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

GUNDER

Ragıb el-isfahan!, el-Mü{redat, '"adv". "J:ıad"

duğunu kabul etmiş. İbn Hibban onu eş

(,; ~ )

Şi]fat'ına

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

lah'ın

miştir.

(ö. ı 93/809)
Basralı

L

hadis hafızı.
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110 (728) yılından sonra doğdu. Beni
Hüzeyl'in mevla*sı olup pamuktan dokunmuş kaba elbise (kirbas) ticareti yaptığından KerabYsY nisbesiyle de anılmak
tadır. Başta üvey babası Şu'be b. Haccac 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 ihtimal 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 muhaddisler rivayette bulundu .
Hadis

öğrenmek

için çok soru sordu-

ğundan hacası İbn Cüreyc ona "gürül-

Gunder lakabını vermiştir. Yahya b. Main. Gunder'in hocalarından 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 istediğini. fakat onlarda bir rivayet kusuru
göremediklerini belirtmektedir. Abdurrahman 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 faydalandıklarını söylemiş. Şu'be'den rivayet edilen hadisler konusunda kendisi de
dahil olmak üzere Gunder'in herkesten
daha güvenilir olduğunu ifade etmiştir.
Abdullah b. Mübarek de Şu'be'den rivayet edilen hadislerde ihtilafa düşüldü
ğü zaman Gunder'in kitaplarını hakem
kabul etmek gerektiğini söylemiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Gunder'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 hadisleri bir araya getiren müelliflerin onun
rivayetlerinin güvenilir olduğu hususunda ittifak ettiklerini belirtmiştir. Nitekim
tücü"

alarak dalgınlığına rağmen Alseçkin kullarından olduğunu söyle-

Gunder, 193 yılı Zilkade ayının ilk günlerinde (Ağustos 809) vefat etti. Bu tarih
bazı kaynaklarda 192 ve 194 olarak da
zikredilmektedir.
Talebesi Yahya b. Main Gunder'in meziyetleri ve zaafları hakkında önemli bilgiler vermekte; onun elli yıl boyunca gün
aşırı oruç tuttuğunu. başkalarını zekat
vermeye teşvik için zekatını mahalle mescidinin minaresine çıkıp fakirleri etrafına
toplayarak dağıttığını. halkın kendisine
itibar etmesini sağlamak maksadıyla ondan hadis tahsil etmek için Basra'ya gelen talebelerini yanına alarak çarşıda dolaştığını söylemektedir.
Gunder lakabıyla tanınan on şahıs daha bilinmekte olup bunların yedisinin adı
Muhammed. baba adları da Ca'fer'dir (Zehebl. Te?kiretü '1-/:ıuff~. lll. 960-964 ).

anlamında
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M . YAŞAR

KANDEMİR

GUNNE

(i.i.ıı )
Kur'an- ı

L

Kerim tilaveti sırasında
genizden çıkanlan belirgin
ve melodik ses.
_j

Sözlükte "genizden konuşmak, inlemek" anlamına gelen gann (gunne) kökünden isim olup kıraat ve tecvid ilimlerinde "genizden gelen ses" olarak tarif
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GUNNE
edilir (Mekk! b. EbO Talib, er-Ri'aye, s.
240). Gunne m!m ve nün harflerine tabi
bir sıfattır ve özellikle Kur'an- ı Kerim'in
tilaveti sırasında meydana gelen ihfa*,
idgam* , iklab* ve izhar* hallerinde nazal (burunsu) bir inierne olarak duyulur. Ayrıca neşide ve şarkı okunınası (tegannl) sı
rasında duyulan melodik inierneler de bu
terimle ifade edilebilir.
Nün ihfa harflerinden ve mlm de ba
harfinden önce sakin olarak bulunduklarında "nOn"un mahreci tamamen,
"mlm"in mahreci ise kısmen terkedilerek gunne ile yetinilir. Bu durumda gunne "nün"un sıfatın ı değil doğrudan kendisini teşkil eder: yani bu durumda "n"
sesi sadece bir nazal inierneden ibarettir. İhfa harfleriyle okunduğunda( ~ ..:ı!
gibi) "nün"a "nOn-i muhfat" (mahreci gizlenmiş nOn) veya "n ün-i hafıyye " (gizli nOn),
b3 ile okunurken mahrecinden kısmen
ayrılan "mim"e ( ~~ıs gibi) "mlm-i
muhfat", bu uygulamaya da "ihfa-i şefe
vl" (dudak ihfası) denir (a.g.e. , s. 267; Ali b.
Muhammed es-Sehavl, ll, 537). "Nün"un
gunnesi "mim"inkinden, ayrıca sakin harfın gunnesi harekelininkinden, ihfada
olan harfın gunnesi izhardakinden ve idgamlmınki de ihfalı olandan daha kıiwet
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lidif( Saçaklızade, "Şıfatü'l-J::ıurüf" babİ).
Gıinne , medler gibi Kur'an-ı Kerim tilavetinde vazgeçilmez bir ahenk unsurudur. Kur'an'daki ahengin en önemli etkenini oluşturan fasılaların yarıdanfazl a
sını:: terennüme imkan veren, ,ses zenginliğine sahip gunneli harfler meydana
getirir (n"On 3!52, mim 742; . fasılaların tamamı 6106; bk. FASILA). Aynı zamanda
hurüf-ı mukattaadan olan nün ile başla
yan Kalem süresindeki elli iki ayetin tamamı gunneli fasılalarla sona ermekte
ve bunların kırk ikisini nün oluşturarak
baştaki nOn ile tam bir ahenk tablosu sergilenmektedir: ayrıca sürenin altmış dört
yerinde de gunne gerektiren durum (ihfa, izhar, idgam. iklab) söz konusudur.

Türkçe'de genellikle seslenme halinde
(nida, vokativ) vurgulu telaffuz edilen kapalı hece son l arındaki belirgin "m" ve "n"
seslerine gunne denilebilir (Canım benim! Kana kan, cana can! gibi) . Ahmed
Haşim'in, "Akşam , yine akşam, yine akşam 1 Göllerde bu dem bir kamış olsam"
beytinde duyulan ahenk ise bu fonetik
özelliğin Türk şiirindeki güzel bir yansı
ması olarak kabul edilebilir.
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ei-GUNYE
( ~ f)

Abdülkadir-i Geylani'nin
.

(ö. 561/1165-66)

L itikad, ibadet've ahlaka dair e!)eri.
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Kadiriyye tarikatının piri Abdülkadir-i
Geylani, bir müridinin isteği üzerine kaleme aldığını belirttiği esere el-Gunye
li-tfılibi tari]fi'l-]Ja]f 'azze ve celle ismini verdiğini söyler. Kitabın adı bazı kaynaklarda Gunyetü't-tfılibin li-tari]fi'l]Ja]f şeklinde de kaydedilmiştir (Keşfü'??Unun,

ı ı.

1211 ).

Müellif, eserin muhtevasını farz ve sünnetiere dair şer'! adab, itikad, mev'iza ve
menakıb şeklinde tesbit eder. Bu konuları işlerken sık sık ayet ve hadislere. fı
kıh ve hadis alimlerinin fıkirlerine. zahid
ve süfılerin söz ve menkıbelerine başvu
rur. Eserin telif tarihi belli değilse de zühd
ve ibadet konularına ağırlık verildiği dikkate alınırsa Abdülkadir-i Geylani'nin ilk
eserlerinden olduğu söylenebilir.
el-Gunye bazı bölümlere (kitab, bab.
meclis). bunlar da alt bölümlere (fasıl)

ayrılır. Ancak bu hususta düzenli bir usul
takip edilmediği gibi muhtevasının da iyi
bir düzeni yoktur. Esere ibadet konuların
da kısa bilgi verilerek başlanmış. ardından
adab konusu ele alınmış. akaid ve mezheplerle ilgili bilgiden sonra tekrar ibadet
ve arnelierin faziletleri konusuna dönülmüştür. Bu bölümde mübarek ay, gün ve
geceler, belli zamanlarda okunacak evrad
ve dualar, nafile ibadetler, Kur'an okumanın fazileti hakkında geniş açıklama
lar yapılmıştır. Kitabın vasiyet bölümünden sonra gelen ve müridierin dikkat etmeleri gereken kurallara dair "Adabü'lmürld" başlıklı bölümün ayrı bir eser olduğu ve el-Gunye'ye sonradan eklendiği ileri sürülürse de semadan SÖZ edilirken eJ-Gunye'nin tamamına atıfta bulunulmuş olması bu kısmın esere sonradan ilave edilmediğini gösterir. Abdülkadir-i Geylani'nin diğer eserlerinde olduğu
gibi eJ-Gunye'nin sonunda da tamamlandığını gösteren herhangi bir kayıt yoktur. Eserin tasavvuf açısından önemli olan
kısmı "Adabü'l-mürld" adlı son bölümdür.

Ebü Talib ei-Mekkfnin Kütü'l-]fuW.b'ünü andıran el-Gunye oldukça sade bir
üsiQpla kaleme a lınmış, konular açık ve
anlaşılır bir dille izah edilmiştir. Abdülkadir-i Geylani, eserin itikadl konulara
ayırdığı bölümünde Hanbeli mezhebinir.
ateşli bir savunucusu olarak görünür.
bid'at mezheplerini sert bir dille eleştirir.
Kur'an ' ın Iafzının mahluk olduğunu söyleyen kelam ulemasını da aynı şekilde eleş
tirerek. "Kur'an'ın lafzının mahluk oldu. ğu nu söyleyen kafir olur:· der: bna göre
, Kur'an ' ın anlamı yanında, işitilen sesleri;
hatta harfleri bile mahlük değildir. Allah'ın
kelamının ses olduğunu, ancak öteki sesIere benzemediğini söyler (1, 280)
Diğer

eserlerinde bütün yaratıklara
sevgi ve şefkat
beslerneyi tavsiye eden Abdülkadir-i Geylan! el-Gunye'de müsamahasızdır. Bu
eserde coşkulu ifadelere ve şathiyelere
de rastlanmaz. Tasawuftan ziyade zühd
ve takvanın ön plana çıkarıldığı el-Gunye, bu özelliğinden dolayı Kadiriyye tarikatı mensupları arasında bile Abdülkadir-i Geylani'nin öbür eserleri kadar rağ
bet görmemiştir. Müellif burada semaa
taraftar olmadığı . hakiki semaı Kur'an ve
hadis dinlemekten ibaret saydığı halde
KadirTier semaa önem vermişlerdir.
karşı hoşgörülü olmayı,

el-Gunye'de, Ebü Hanife'nin Ehl-i sünnet dışı bir mezhep olan Mürcie'den gösterilmesi özellikle Hanefıler'in tepkisini

