
lemezdi. 1193'te Kutbüddin Aybeg'in 
Delhi'de yaptırdığı Kutub Minar'ın ben
zeri olan Cem'deki yüksek minare Sultan 
Gıyaseddin'in abidesi olarak hala ayak
ta durmaktadır. 

Sultan Muizzüddin ağabeyinden daha 
dindardı: büyük medreseler, hastahane
ler ve ribatlar inşa ettirerek Gazne'yi es
ki şöhretine kavuşturmuştu. Onun cö
mertliği ve halkın refahıyla yakından il
gilenmesi Hindistan'daki Türk sultania
rına ilham kaynağı olmuştur. 
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GURLU !ŞENSEBANTl HÜKÜMDARLARI 

<Gur ve oazne'de hüküm süren asıl koll 

Muhammed b. Surı 
Ebu Ali 
sı s 
Abbas 
Muhammed 
Kutbüddin Hasan 
izzeddin Hüseyin 
Seyfeddin Surı 
ı. Bahaeddin sam 
Alaeddin Hüseyin 
Seyfeddin Hüseyin 
Gıyaseddin <Semseddinl Muhammed 
Muizzüddin <Sehabeddinl Muhammed 
Gıyaseddin Mahmud 
11. Bahaeddin sam 
Alaeddin Atsız 

390 (1000) 
401 (1011) 

(?) 

451 (1059) 
458 (1066) 
492 (1099) 
493 (1100) 
540 (1146) 
544 (1149) 
544 (1149) 
556 (1161) 
558 (1163) 
599 (1203) 
602 (1206) 
609 (1212) 
610 (1213) 

Alaeddin <Ziyaeddinl Muhammed 611-612 (1214-1215) 

samiyan ve Taharistan Kolu 

Fahreddin Mesud 
Şemseddin Muhammed 
Bahaeddin sam 

540 (1145) 
558 (1163) 
588 (1192) 

Celaleddin Ali 602-612 (1206-1215) 
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GURRE 

GURRE 
(;;__,.ıl) 

Anne rahmindeki çocuğun (cenin) 
düşürülmesinden dolayı 

ödenmesi gereken tazminat. _j 

Gurre kelimesi (çoğulu gurer) sözlük
te "atın alnındaki beyazlık: bir şeyin baş
langıcı ve göze ilk çarpan kısmı : bir şe
yin en iyisi, en değeriisi: yüzdeki güzel
lik ve parlaklık: beyaz köle ve cariye" gi
bi manalara gelir. Mesela karneri ayın 
ilk gününe "gurretü'ş -şehr", malların 

kıymetlisine "gurretü'l -emval, gurretü'J
emtia", bir kabilenin en şereflisine "gur
retü'l-kavm" denir. Gurre "yüzdeki nur, 
beyazlık, parlaklık: köle, diriye" anlam
lannda hadislerde kullanılmıştır (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "grr" md.). 

Fıkıhta gurrenin iki anlamı vardır. Bun
lardan birincisi, "abdest sırasında yüz
de yıkanması vacip olan yerlerin dışında 
kalan yerleri yıkamak"tır. Bunun cevazı 
hakkında Hanefi, Şafii ve Hanbeli mez
hepleri ittifak etmişlerse de Hanefiler 
gurreyi abdestin adabından, Şafiiler sün
netlerinden, Hanbelller de müstehapla
rından kabul etmişlerdir. Malikller ise 
bunu dinde aşırı gitme olarak değerlen
dirdikleri için rnekruh saymışlardır. 

Gurrenin İslam hukukunda yaygın olan 
ikinci anlamı, "düşürülen ceninden do
layı verilmesi gereken mali tazminat"tır. 

Hz. Peygamber, iki kadın arasındaki bir 
kavga sonunda hamile olanın çocuğu dü
şünce bir köle veya cariye ödenmesine 
hükmetıniştir (Ebü Davüd, "Diyat", 19; 
Tirmizi, "Diyat", 15; Nesai, "~asame", 39). 
İslam hukukçuları, ceninin diyetinin an
nenin diyetinin onda biri (tam diyetin yir
mide biri), yani beş deve, SO dinar veya 
600 dirhem (Hanefıler'e göre 500 dirhem) 
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu miktar 
bir bakıma Resül-i Ekrem'in cenin için 
takdir ettiği gurrenin deve, altın veya 
gümüş cinsinden değeridir. 

Ceninin müessir bir fiil, tehdit, kor
kutma veya ilaç kullanma sonucunda 
düşmesi, bunları gerçekleştiren kişinin 

ceninin annesi, babası veya başka bir 
kişi olması. bu kişinin ceninin düşmesi
ni kastedip etmemesi hükmü değiştir
mez. Hanefiler'e göre çocuğun düşme
sine anne sebep olmuşsa, babanın izni 
bulunduğu veya kasıt unsuru olmadığı 
takdirde gurre ödenmez. 

Düşürülen ceninden dolayı gurre öden
mesi için ceninin ölü olarak düşmesi, or
ganlarının kısmen de olsa belirmiş ol
ması ve bu sırada annenin hayatta bu-
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GURRE 

lunması şarttır. Cenin sağ olarak doğar 
da sonradan ölürse gurre değil tam di
yet ödenir. Maliki mezhebinde tercih 
edilen görüşe göre çocuğun düşmesi 
kastıyla kadının karnma vurulmuşsa di
yet değil kısas gerekir. Hamile bir kadı
nın öldürülmesi durumunda öldürme 
suçunun cezası olarak kısas veya diyet 
gerekirse de karnındaki cenin için ayrı
ca gurre ödenmez. Fakat önce cenin dü
şer. ardından anne ölürse kısas veya di
yet cezasından ayrı olarak cenin için de 
gurre gerekir. Hanefi ve Maliki fakih
leri, ceninin annenin ölümünden sonra 
düşmesi veya ölmesi halinde gurreyi ge
rekli görmezken Şafii ve Hanbeliler her 
iki halde de gerekli görürler. Öte yan
dan ceninin hangi safhadan itibaren dü
şürülmesinin gurreyi gerektirdiği husu
su da çocuk düşürmenin dini ve hukuki 
hükmü konusundaki görüşlerle bağlan
tılı olarak fakihler arasında tartışmalı
dır (bk. çocuK DÜŞÜRME) . İslam hukuk
çularının bir kısmı, gurrenin gerekli ol
ması için ceninin dış görünümünün in
sana benzemesi, mesela organlarının 

kısmen belirginleşmesi şartını ileri sü
rer ve daha önceki safhalarda sadece 
hükümet-i adl*i Iüzumlu görürken ço
ğunluk, düşenin cenin olduğundan emin 
olunması şartıyla her safhada gurreyi 
gerekli kabul eder. Her iki görüş de esa
sında suçun oluşması ve müeyyidenin 
uygulanması hususuna objektif bir ölçü 
getirmeyi amaçlar. İmamiyye ekolünde 
gurre miktarının ceninin bulunduğu saf
haya göre giderek artması da gurrenin 
hem tazminat niteliğiyle, hem de çocuk 
düşürmenin dini hükmü konusunda li
teratürde yer alan görüşlerle bağlantı
lıdır. 

Düşürülen ceninin cinsiyeti gurrenin 
miktarını etkilemez. Hanefiler' e göre 
hükmen müslüman bir ceninin gurresiy
le müslüman olmayan ceninin gurresi de 
eşittir. Diğer üç mezhebe göre ise müs
lüman olmayanın gurresi daha azdır. 

Gurre ceninin mirası kabul edilir ve 
miras hukuku hükümlerine göre varis
leri arasında bölüştürülür. İslam huku
kunda öldürme fiili mirastan mahrumi
yet sebebi olduğundan ceninin düşme
sine sebep olan kişi aynı zamanda varis 
ise mirastan pay alamaz. Maliki mezhe
binde zayıf bir görüşe ve Leys b. Sa'd'a 
göre gurre sadece annenin hakkıdır. 

Maliki ve Hanbeliler'e göre gurreyi ce
ninin düşmesine sebep olan kişi, Hanefi 
ve ŞafiTier'e göre ise akde* öder. Gur
renin ödenme süresi konusunda peşin, 
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bir yıl ve üç yıl şeklinde farklı görüşler 
vardır. 

Düşürülen cenin birden fazla olursa 
her biri için ayrı gurre gerekir. Gurre
de cezadan çok tazminat niteliği hakim 
olduğundan birkaç kişinin birlikte se
bep olduğu tek bir çocuğun düşürülme
si fiilinde tek gurre ödenir. 
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liJ MuHsiN KoçAK 

GURUR 
( .;.,_,.oll ) 

Kişinin, manevi açıdan 
değersiz sayılan şeylere aldanıp 

onlarla avunması anlamında 
ahlak terimi. 

_j 

Sözlükte "aldatma, kandırma; aldan
ma, kapılma; gaflet, bilgisizlik" anlam
larına gelen gurürun "batı) şey" mana
sındaki gar kelimesinin çoğulu olduğu 
da ileri sürülmüştür. Ancak yaygın görü
şe göre gurur tekil bir kelimedir ve "in
sanın, manevi ve ahlaki açıdan değersiz 
sayılan süfli şeylerin cazibesine kapıla
rak onlarla avunması" demektir. Aynı 
kökten türeyen garür "aldatan, kandı
ran" anlamında şeytanı, dünyayı ve ge
nel olarak insanı gaflete düşürüp yanıl
tan şeyleri ifade eder (bk. Ragıb el -isfaha
ni, el·Müfredat, "grr" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"grr" md.; FirQzabadi, el-f:\amQsü'l ·muf:ıft, 

"grr" md. ; Gazza!i, III, 379). 

Kur'an-ı Kerim'de gurur ve bu kökten 
gelen diğer kelimeler yirmi yedi ayette 
geçmektedir. Bu ayetlerin çoğunda gu
rurun "dünyaya kapılma, aldanma" ma
nası ağır basar. Kur'an öğretisine göre, 
geçiciliği ve aldatıcılığı unutularak bir 
değeri varmış gibi kendisine bağlanılan 
dünya insanların dinleri ve uhrevi hayat
ları için büyük bir tehlikedir (bk. DÜN

YA ). Zira, "Dünya hayatı aldatıcı bir me
tadan ibarettir" (Al-i imran 3/185; el
Hadid 571 20). Ayetlerde, insanların in
kara sapmaları ve sonuçta azaba çarp
tırılmalarında dünya hayatına aldanıp 

onunla avunmalarının büyük etkisi ol
duğu (el-A'raf 7/5 ı; el-Casiye 45/35), in
sanlar gibi cinlerin de dünyaya aldana
rak kafir olabileceği (el-En'am 6/ ı 30) bil
dirilir. Bir ayette, güçlü bir dini ve ahla
ki şuurun en önemli öğeleri olan Allah'a 
saygı, uhrevi sorumluluk kaygısı ve Al
lah'ın vaadinin hak olduğuna inanmanın 
gerekliliği vurgulandıktan sonra insan
lar şu şekilde uyarılır: "Sakın dünya ha
yatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (ga
rur "şeytan"). Allah'ın affına güvendire
rek sizi kandırmasın!" (Lokman 3ı/33). 

Fahreddin er-Razi, Kur'an'ın dünya 
hayatı hakkındaki bu uyarıcı ve bir ölçü
de kötümser yaklaşımını, dünyada bir
çok bedeni- maddi haz ve menfaat elde 
edilse bile yine de tatminsizlikten do
ğan bir bunalımın sürüp gideceği, bit
mek tükenmek bilmeyen hırsın insanı 

huzursuz edeceği, dünyaya aşırı düşkün

lüğün ve onun geniş imkanlarından tay
dalanmanın insanın ahiret mutluluğu
nun azalmasına yol açacağı düşüncesi
ne bağlamaktadır (Mefatfl:ıu'l·gayb, IX, 
126- ı27) . 

İslam düşünce ve ahlak tarihinde gu
rur, ayrıntılı bir şekilde ilk defa Haris ei
Muhasibf'nin tasavvufi ahiakın en eski 
kaynaklarından olan er-Ri côye li- J:ıu
~ülpllôh adlı eserinde ele alınmıştır. Bu 
eserin gururla aynı anlamı taşıyan "Gır
re" başlıklı bölümü, Gazzalf'nin İJ:ıyô., 
adlı eserindeki "Zemmü'I-gurur" bölü
müne hem şekil hem muhteva bakımın
dan örnek teşkil etmiştir. Gazzali, ese
rinin kırk temel konusundan biri olarak 
incelediği gururu bir tür bilgisizlik say
mıştır. Buna göre bozuk ve yanlış bir gö
rüşe dayanarak kendisinin iyi yolda ol
duğunu savunan kişi gurura kapılmış
tır. Esasen insanlar farklı derecelerde 
yanlışlık yaptıkları halde kendilerini doğ
ru yolda görürler, böylece gaflet içinde 
aldatıcı bir güven hissi duyarlar. Gazza
li'nin "Gurura kapılmış zümreler" başlı-


