
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. 
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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 



çekmiş. bundan dolayı eserin Abdülka
dir-i Geyl~mi'ye ait olmadığı ileri sürül
müştür. Şiiler bu ifadeye dayanarak Ebu 
Hanife'yi kötülemişler. Hanefi olmayan ba
zı mutaassıp Sünniler de onlara uymuşlar
dır. Abdülhak ed-Dihlevl'ye göre eser Ab
dülkadir-i Geylani'ye ait değildir. eJ-Gun
ye'yi Farsça'ya tercüme eden Siyalkutl 
ile Abdülganl en-Nablusl, söz konusu ifa
deyi el-Gunye'ye Şiiler'in ilave ettiğini 
söylemişlerdir. Ali el-Karl ise biri bid'at 
ehli, diğeri Sünni iki Mürcie mezhebinin 
bulunduğunu. Ebu Hanife'nin Sünni bir 
Mürcil olduğunu, Abdülkadir-i Geylani'
nin onu bu anlamda Mürcil saydığım öne 
sürmüştür. Bu ifade, özellikle Kadiriyye 
tarikatına mensup HanefTier'i zor durum
da bırakmıştır. 

Kur'an lafzının mahluk olduğunu söyle
yen Eş'arller'le Matürldller'i tenkit eden 
Abdülkadir-i Geylani Eş' ariler'in "Kelam Al
lah'ın zatıyla kaim bir manadır" sözünü 
kaydettikten sonra, "Bid'atçılara, yoldan 
çıkanlara ve başkalarını da çıkaranlara Al
lah yeter" der. Bu görüşler, bir Hanbeli 
olan Abdülkadir-i Geylani'nin mezhebine 
uygun olmakla beraber onun maksadını 
aşan hatalı bir beyanı olarak kabul edilmiş
tir (Abdülhay el-Leknevl, s. 166 vd.). 

Çeşitli tarihlerde basılan eJ-Gunye'nin 
(Bulak I 288; Mekke ı 3 (4; Kahire ı 376) 

tenkitli neşriFerec Tevfik el-Velid tarafın- . 
dan yapılmıştır ( I-llı , Bagdad 1404/1983). 

Eser Farsça'ya (tre. Abdü lhaklm SiyalkOtl, 
La hor ı 282; Del hi ı 300) ve Urduca'ya (La
hor 1327) tercüme edilmiştir. eJ-Gunye'
yi ll . Abdülhamid'in emriyle Umdetü's
salihin fi tercemeti Gunyeti't-tıilibiiı .· 
adıyla Türkçe'ye çeviren Süleyman Hasbl · 
(ı-ıı. istanbu l 1303). eserde Hanefiler'e 
ters gelecek bazı hususların bulunduğu
na dikkat çekmiş (1, 9) ve söz konusu ifa
delere tercümesinde yer vermemiştir. 
Eser ayrıca Abdülkadir Akçiçek tarafın
dan Gunyet'üt Talibin (Hakkı Arayan
Iann Kitabı) adıyla tercüme edilmiştir (is
tanbul 1980). 
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GUNYETÜ'l-MÜTEMELLI 
(~1~) 

Sedidüddin el-Kaşgari'nin 
Münyetü 1-muşal/iadlı eserine 

İbrahim el-Halebi 
(ö. 956/1549) 

tarafından yazılan ve 
lfa/ebi Kebiradıyla da anılan şerh 

(bk. MÜNYErtJ'l-MUSALil). 

GÜR-ı EMIR 
Cr-ol ;,?l 

Timur'un Semerkant'taki türbesi 
ve buna bağlı olan külliye. 

_j 

-, 

_j 

11murlu mimarısının en güzel ve en 
önemli eserlerinden biri olup islam tür
be mimarisinin başta gelen örneklerin
dendir. Aslında hankah, medrese ve de
ğişik mimari kısımlardan teşekkül eden 
geniş bir külliye niteliğiyle kurulmuş. tür
be özelliğini inşaatın sonlarına doğru ge
lişen olaylar neticesinde kazanmıştır. 

önceleri Ruhabad adı verilen Gür-ı 

Emir'in (GOr-i Mlr " hükümdarın türbe
si") ilk bölümlerinin banisi. Timur'un ge
nellikle seferler sırasında yerine saltanat 
naibi bıraktığı ve kendisine veliaht tayin 
ettiği, Emirzade-i A'zam adıyla tanınan. · 

büyük oğlu Cihangir Mirza'dan olma bü- · 
yük tarunu Muhammed Sultan Mirza'
dır. 1399 yılında başlayan inşaat 1403'e 
kadar devam etmiş ve bu sürede. tarihi 
kaynaklardan, asilzade çocuklarının t~r
biye ve tahsiline aynlmış bir medrese ile 
hükümdarlık misafirlerinin ağırlanması-

Gür-ı Emir'in 
planı 

GÜR-ı EMIR 

na mahsus bir külliye olarak teşkilatian
dınidığı öğrenilen ilkyapılar inşa edilmiş

tir. Zaman içinde ortadan kalkan bu ilk 
bölümlerin mimari durumu hakkında an
cak arkeolajik kazılar sonunda bilgi sahi
bi olunabilmiş ve ortaya çıkarılan kalın
tılardan. külliyenin Timurlu mimarisine 
uygun bir teşkilata göre planlanmış mer
kezi bir tören meydanı ile ona açılan han
kah ve medreseden teşekkül ettiği anla
şılmıştır. Muhammed Sultan Mirza'nın 

Ankara Savaşı'ndan sonra görevlendiril
diği askeri faaliyetler sırasında ölmesi 
(Sivrihisar 1403) 11mur'u çok üzmüş ve 
Semerkant'a nakledilen veliahtın naaşı, 
büyük ölçüde bitmiş olmakla beraber 
bazı mimari faaliyetleri henüz sürdürü
len külliye içinde geçici bir kabre kon
muştur. 1404 yazında batı seterinden 
dönen Timur külliyede bazı değişiklikler 
yapılarak bir türbe inşa edilmesini iste
miş ve derhal başlatılan inşaat. aynı yılın 
son ayları boyunca sürdürülen hızlı bir 
çalışma ile 1405 yılının Ocak ayında ta
mamlanmıştır. Ancak aynı günlerde 11-
mur'un ölmesi üzerine (18 Şubat 1405) 

türbeye Timur defnedilmiş ve bu tarih
ten sonra külliye Gür-ı Emir adıyla anıl
mıştır. Bir aile kabristanı olarak kullanı l

ınaya başlah~rt türbeye Timurlular'ın il
gisi büyük olmuş, Mnedanın en önemli 
hükümdarlarından ikisi ve şehzadeler bu
raya defnedilmiştir. Bunlar Muhammed 
Sultan Mirza'dan başka onun kardeşi Pir 
Muhammed Mirza, Timur'un oğulların
dan Celaleddin Miran Şah Mirza ve Şah
ruh Mirza ile oğlu Uluğ Bey'dir. Türbede 

2. Hankah 

3. Medrese 

4. Türbe 

5. Doğu galerisi 

6. Kuzey galerisi 

7. Abidevi kap ı 
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