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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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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 na
zal (burunsu) bir inierne olarak duyulur. Ay
rıca 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 bulunduk
larında "nOn"un mahreci tamamen, 
"mlm"in mahreci ise kısmen terkedile
rek gunne ile yetinilir. Bu durumda gun
ne "nün"un sıfatın ı değil doğrudan ken
disini teşkil eder: yani bu durumda "n" 
sesi sadece bir nazal inierneden ibaret
tir. İhfa harfleriyle okunduğunda(~ ..:ı ! 
gibi) "nün"a "nOn-i muhfat" (mahreci giz
lenmiş 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 har
fın gunnesi harekelininkinden, ihfada 
olan harfın gunnesi izhardakinden ve id
gamlmınki de ihfalı olandan daha kıiwet
lidif( Saçaklızade, "Şıfatü'l-J::ıurüf" babİ). 
Gıinne , medler gibi Kur'an-ı Kerim ti

lavetinde vazgeçilmez bir ahenk unsu
rudur. Kur'an'daki ahengin en önemli et
kenini oluşturan fasılaların yarıdanfazla

sını:: terennüme imkan veren, ,ses zen
ginliğine sahip gunneli harfler meydana 
getirir (n"On 3!52, m im 742; . fasılaların ta
mamı 6106; bk. FASILA). Aynı zamanda 
hurüf-ı mukattaadan olan nün ile başla
yan Kalem süresindeki elli iki ayetin ta
mamı gunneli fasılalarla sona ermekte 
ve bunların kırk ikisini nün oluşturarak 
baştaki nOn ile tam bir ahenk tablosu ser
gilenmektedir: ayrıca sürenin altmış dört 
yerinde de gunne gerektiren durum (ih
fa, izhar, idgam. iklab) söz konusudur. 

Türkçe'de genellikle seslenme halinde 
(nida, vokativ) vurgulu telaffuz edilen ka
palı hece sonlarındaki belirgin "m" ve "n" 
seslerine gunne denilebilir (Canım be
nim! Kana kan, cana can! gibi) . Ahmed 
Haşim'in, "Akşam , yine akşam, yine ak
şam 1 Göllerde bu dem bir kamış olsam" 
beytinde duyulan ahenk ise bu fonetik 
özelliğin Türk şiirindeki güzel bir yansı
ması olarak kabul edilebilir. 

196 

BİBLİYOGRAFYA : 

Usanü'l-'Arab, "gnn" md.; Kamus Terı::üme
si, N, 710; Sibeveyhi, Kitabü Sfbeveyh (nşr. Ab
düsselam M. Harun). Kahire 1982, IV, 452-456; 
Mekki b. EbO Talib, er-Ri'aye (nşr. Ahmed Ha
san Ferhat). Arnman 1404/1984, s. 232, 240, 
263, 267; a.mlf., et-Tebşıra fi'l-lwa'ati's-seb' 
(nşr. M. Gavs en-Nedvl). Bombay 1402/1982, 
s. 368; a.mlf .• ei-Keşf 'an vücilhi'l-~ıra'iW's
seb' (nşr. Muhyiddin Ramazan). Beyrut 1404/ 
1984, s. 161; Dani, el-Muf:ıkem fi na~ti'l-meşa
J:ıif (nşr. izzet Hasan). Dımaşk 1379/1960, s. 
57-79; ibnü'I-Baziş. el-i~na' (nşr. Abdülmedd Ka
tamiş). Dımaşk 1403, s. 246-261; Ali b. Muham
med es-Sehavi, Cemalü'l-~urra' ve kemalü'l
i~ra' (nşr. Ali Hüseyin el-Bevvab). Kahire 1408/ 
1987, ll, 537; EbO Şame, İbrazü'l-me'anf min 
ljırzi'l-emanT (nşr. İbrahim Atve ivaz). Kahire 
1398/1978, s. 20 1-203; İbnü'I-Cezeri, en-1'/eşr, 
ll, 22-29; a.mlf .. el-Mu~addime, istanbul 1310/ 
1892; a.mlf., et-TemhTd fi 'ilmi't-tecvid (nşr. 
Ganim KaddOrl ei-Hamed). Beyrut 1986, s. 165-
220; SüyOti, ei-İt~an, Kahire 1951, 1, 96; Ali b. 
Osman el-Kasih, Siracil '1-~ari'i'L-mübtedi, Ka
hire 1982, s. 101-102, 408; Bennil, itt:ıafü fııZa
la'i'l-beşer (nşr. Şa'ban M. İsmail). Beyrut 1407/ 
1987 , s. 143; Saçakhzade, Cilhdü'l-mu~ıl, Sü
leymaniye Ktp., Erzincan, nr. 8, vr. 10"-57' ("Şı
fatü'l-l:ıurOf" babı); İsmail Karaçam. Kur'an-ı Ke
rim'in Fazrletleri ve Okunma Kaideleri, istan
bul 1984, s. 240-242, 341-347; K. Nelson. The 
Art of Reciting the Qur'an, Austin 1985, s. 21; 
Ganim KaddOıi ei-Hamed. ed-Dirasatü'ş-şavtiy

ye 'inde 'uiema'i't-tecvTd, Bağdad 1406/1986, 
s. 309-314, 426-466; Atiyye Kabil Nasr. Gaye
til'L-milrfd fi 'ilmi't-tecvfd, Kahire 1409/1988, 
s 49-73 ,128, 

ei-GUNYE 
( ~f) 

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 mez
heplerle ilgili bilgiden sonra tekrar ibadet 
ve arnelierin faziletleri konusuna dönül
müştür. Bu bölümde mübarek ay, gün ve 
geceler, belli zamanlarda okunacak evrad 
ve dualar, nafile ibadetler, Kur'an oku
manın fazileti hakkında geniş açıklama
lar yapılmıştır. Kitabın vasiyet bölümün
den sonra gelen ve müridierin dikkat et
meleri gereken kurallara dair "Adabü'l
mürld" başlıklı bölümün ayrı bir eser ol
duğu ve el-Gunye'ye sonradan eklendi
ği ileri sürülürse de semadan SÖZ edilir
ken eJ-Gunye'nin tamamına atıfta bulu
nulmuş olması bu kısmın esere sonra
dan ilave edilmediğini gösterir. Abdülka
dir-i Geylani'nin diğer eserlerinde olduğu 
gibi eJ-Gunye'nin sonunda da tamam
landığını gösteren herhangi bir kayıt yok
tur. Eserin tasavvuf açısından önemli olan 
kısmı "Adabü'l-mürld" adlı son bölümdür. 

Ebü Talib ei-Mekkfnin Kütü'l-]fuW.b'ü
nü andıran el-Gunye oldukça sade bir 
üsiQpla kaleme alınmış, konular açık ve 
anlaşılır bir dille izah edilmiştir. Abdül
kadir-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 söy
leyen kelam ulemasını da aynı şekilde eleş
tirerek. "Kur'an'ın lafzının mahluk oldu-

Abdülkadir-i Geylani'nin 
. (ö. 561/1165-66) 

L itikad, ibadet've ahlaka dair e!)eri. . ğu nu söyleyen kafir olur:· der: b na göre 
_j 

, Kur'an 'ın anlamı yanında, işitilen sesleri; 
Kadiriyye tarikatının piri Abdülkadir-i 

Geylani, bir müridinin isteği üzerine ka
leme aldığını belirttiğ i esere el-Gunye 

li-tfılibi tari]fi'l-]Ja]f 'azze ve celle ismi
ni verdiğini söyler. Kitabın adı bazı kay
naklarda Gunyetü't-tfılibin li-tari]fi'l
]Ja]f şeklinde de kaydedilmiştir (Keşfü'?-
?Unun, ı ı. 1211 ). 

Müellif, eserin muhtevasını farz ve sün
netiere dair şer'! adab, itikad, mev'iza ve 
menakıb şeklinde tesbit eder. Bu konu
ları 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 dik
kate alınırsa Abdülkadir-i Geylani'nin ilk 
eserlerinden olduğu söylenebilir. 

el-Gunye bazı bölümlere (kitab, bab. 
meclis). bunlar da alt bölümlere (fasıl) 

hatta harfleri bile mahlük değildir. Allah'ın 

kelamının ses olduğunu, ancak öteki ses
Iere benzemediğini söyler (1, 280) 

Diğer eserlerinde bütün yaratıklara 

karşı hoşgörülü olmayı, sevgi ve şefkat 
beslerneyi tavsiye eden Abdülkadir-i Gey
lan! el-Gunye'de müsamahasızdır. Bu 
eserde coşkulu ifadelere ve şathiyelere 
de rastlanmaz. Tasawuftan ziyade zühd 
ve takvanın ön plana çıkarıldığı el-Gun
ye, bu özelliğinden dolayı Kadiriyye tari
katı mensupları arasında bile Abdülka
dir-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. 

el-Gunye'de, Ebü Hanife'nin Ehl-i sün
net dışı bir mezhep olan Mürcie'den gös
terilmesi özellikle Hanefıler'in tepkisini 


