
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Cevheri, eş-Şı/:ıa/:ı, "gurre" md.; Lisanü'l· 
'Arab, "grr" md.; Tacü'l-'aras, "grr" md.; Ka· 
mus Tercümesi, II, 577·580; Wensinck, el-Mu'
cem, "ğrr" md.; Buhari, .. Vu<;lü;,", 3, ,.rtişfun", 
13, "Diyat", 25, 26; Müslim, "TaMret", 34· 
39, "}5:asame", 34-39; İbn Mace, "Taharet", 6, 
"Diyat", ll ; Ebü Davüd, "Diyat", 19; Tirmizi, 
"Diyat", 15; N esai, "}5:asame", 39; Şafii, el· 
Üm, Vlll, 249 · 250; Şirazi, el·Mühe??eb, II, 198· 
199, 212; Serahsi, el-Mebsa~ XXVI, 87-90; Ka
sani, Beda'i', VII, 325·327; ·İ bn Rüşd, Bidaye· 
tü'l·müctehid, Kahire, ts. (Matbaatu Hassan). 
II, 479-481; İbnü'I - Esir, en-Nihaye, lll, 353; 
İbn Kudame, el·Mugnf, IX, 535·558; Nevevi, 
Teh?fb, IV, 58; a.mlf .. Şer/:ıu Müslim, XI, 175· 
176; İbn Hacer, Fethu'l·barf, Bulak 1300, II, 
207; XII, 218·223; Ayni, 'Umdetü'l - ~arf, Bey· 
rut, ts. (Daru İhyai't-türasi'l-Arabi), II, 247; 
XXIV, 66·69; Remlf, Nihayetü'l ·mu/:ıtac, Ka· 
hire 1386/1967, V, 373, 379 -384; Şevkani, 

Neylü'l-ev(iir, Kahire 1380/1961, VII, 73· 76; 
İbn Abidin. Reddü 'l-mu/:ıtar, Beyrut, ts. (Daru 
İhyai't-türasi'l-Arabi), v, 377-379; Abdülka
dir Üdeh, et- Teşrf'u 'l-cina'iyyü'l·İslamf, Kahi· 
re 1977, II, 292 · 302; Bilmen, Kamus, lll, 13· 
14, 150 · 155; Ceziri, el·Me?ahibü'l-erba'a, V, 
372 -377; Zühayli, el·F*hü'l·İslamf, VI, 363· 
367; VIII, 253-254; "İch&d" , Mv.F, lll, 162·168; 
"Gurre", a.e., XXXI, 169·172. 

L 

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-



ğı altında ortaya koyduğu, ilim adamla
rı, ibadet ehli, tasawuf ehli ve servet sa
hiplerinden oluşan zümrelerle ilgili isa
betli tahlilleri, İslam düşünce tarihinde 
yüksek değerde bir ahlak ve dindarlık 
eleştirisidir. 

Türkçe'de gurur kelimesi "kendini be
ğenme, böbürlenme, kibir" manasında 
kullanılmakta, bu t ür duygular taşıyan 

kimseye de mağrür denilmektedir (bk. 
KİSİR ; UCB) . 
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GUSÜL 
( J._.al\ ) 

Cünüplük, hayız ve nifas gibi 
hükrni kirlilik halinden kurtulmak için 

gerekli olan dini temizlik. 
_j 

Sözlükte "yıkamak, temizlemek" ma
nasında masdar ve "yıkanma" anlamın
da isim olan gusül (gusl ) kelimesi terim 
olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hük
mi kirlilikten temizlenme niyetiyle bü
tün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. 
Türkçe'de "boy abdesti" ve bazı bölge
lerde halk arasında "büyük abdest" ola
rak bilinir. Kur'an-ı Kerim'de bu temizlik 
bir ayette gusl (en-Nisa 4 / 43), iki ayet
te de taMret (el-Bakara 2/ 222 ; el-Mai
de 51 6: tetahhür) kökünün türevleriy
le ifade edilmiştir. Hadislerde ise gusl 
ve iğtisal masdarlarının türevleri sıkça 
kullanılmıştır (bk. Wensinck, el·Mu'cem, 
"gsl" md.) 

Eski Mısır dininden Hinduizm'e kadar 
geleneksel dinlerde "manevi kirlilik hali 
olarak kabul edilen bazı olaylardan kişi
nin su ile kendisini arındırması" anlamı
na gelen gusül, maddi bir temizlikten 
ziyade kırılan veya çiğnenen bir tabuyu 
onarmayı ifade eder. Bilinen ilk örnek
lerden biri eski Mısır'da doğumla ilgili 
olup kadın hamilelik sırasında ve doğum
dan sonra toplam on dört gün bütün 
vücudunu kapsayacak şekilde yıkanırdı. 
Irak Sabiileri de (Mandeanlar) cinsi mü
nasebetten sonra hem erkeğin hem de 
kadının yıkanmasını gerekli görürlerdi. 
Cinsi münasebetten sonra kadınların 

gusletme geleneği Hindülar arasında 

da yaygındır. 

Yahudilik'te gusül kavramı yeterince 
açık değildir. Kadınlar adet (niddah) dö
nemi boyunca kirli kabul edilmişlerse de 
(Levili! er, XV 1 ı 9 vd., XVIII / ı 9) Eski Ahid'
de bu durumdaki kadınlar için gusle ben
zeyen bir arınma vasıtası belirtilmemiş
tir. Fakat cinsi münasebette bulunan er
kek ve kadının su ile yıkanması isten
miştir (Levililer, XV 1 ı 6- ı 8) Hıristiyanlık'

ta vaftiz müessesesi bulunmakla birlik
te İslam'daki gusül kavramına tekabül 
eden herhangi bir uygulama görülme
mektedir. 

İslam dininde, "Eğer cünüpseniz iyice 
temizlenin" (el-Maide 5/ 6); "Temizlenin
ceye kadar onlara -hayızlı kadınlara - yak
laşmayın " (el-Bakara 2/ 222) mealindeki 
ayetlerin kısmen kapalı ifadesi Hz. Pey
gamber'in sözleri ve uygulamaları ile 
açıklığa kavuşturulmuş (ilgili bazı hadis
ler için bk. Buhari, "Gusül", 28; Müslim, 
"I;Iayı:i:", 87, 88 ; İbn Mace, "Tahdret", ı ı ı; 
Ebü Davüd, "Tahdret", 84), cünüplük ha
linde veya hayız ve nifas sonrasında gus
letme akıl baliğ olan her mükellefe farz 
kılınmıştır. Cünüplük, hayız ve nifas hali 
literatürde "hükmi kirlilik" veya "büyük 
hades· olarak adlandırılmış ve konuyla 
ilgili hadislerden de hareketle bu durum
da olanların gusledip temizleninceye ka
dar namaz kılmaları, camiye girmeleri, 
Kur'an'a dokunmaları veya onu okuma
ları, Kabe'yi tavaf etmeleri caiz görülme
miştir. 

Gusülde bütün vücudun kuru bir yer 
kalmayacak şekilde tamamen yıkanma
sı şarttır. Haneff ve Hanbeliler'e göre ağız 
ve burnun içi bedenin (yüzün) dışından 
sayıldığı için gusülde ağza su almak (maz
maza) ve burna su çekmek (istinşak) su
retiyle buraları yıkamak da farzdır. Bu 
sebeple guslün ağza su almak, burna su 
vermek ve bütün vücudu kuru yer kal
mayacak şekilde yıkamak şeklinde üç 
farzının bulunduğu belirtilir. Maliki ve 
Şafiiler ile Şia'dan Ca'ferTier'e göre ise 
ağız ile burun içi bedenin dışından sa
yılmadığı için gusülde yıkanmaları farz 
değil, sünnettir. Gusülde niyet Haneff
ler'e göre sünnet, diğer mezheplere gö
re farzdır. Vücudu ovalamak Malikıler'e 
ve Şafii fakihlerinden Müzeni'ye göre 
farzdır; ayrıca gusle besmele ile başla
mak da HanbeiTier'e göre farzdı r. 

Guslün sünnetleri de şunlardır : Cünüp
lükten dolayı yıkanmaya niyet etmek, 
besmele ile başlamak, elleri üç kere yı
kamak, avret yerlerini ve varsa bede-

GUSÜL 

nindeki pisliği yıkamak, namaz abdesti 
gibi abdest almak, parmaklarla saçları 
tarar gibi yaparak suyun saç köklerine 
ulaşmasını sağlamak, önce sağ omuza, 
sonra da sol omuza su döküp bütün be
deni ovalamak, her organı üç kere yıka
mak ve gusül esnasında bu sıraya ria
yet etmek. 

Gusül "mutlak su· denilen nehir, pınar, 
kuyu, deniz ve yağmur suları ile yapılır. 

Gusülde aslolan bütün vücudu yıkamak 
olduğuna göre saç, sakal, bıyık ve kaş
ların yıkanıp diplerinin ıslatılması, saç
ları örgülü olmayan kadınların hem saç
l arını yıkamaları hem de diplerine suyu 
ulaştırmaları gerekir. Saçları örgülü olan
ların ise saçlarını çözmeden sadece dip
lerini ısiatmaları yeterli ise de Hanbeli
ler hayız ve nifas sebebiyle gusülde ör
gülü saçın çözülmesini gerekli görürler. 
Ayrıca küpe deliklerinin ovalanarak, dar 
yüzüğün oynatılarak suyun buralara ulaş
ması sağlanmalıdır. 

Bedeninde yara bulunan kişi yaranın 

üzerindeki sargıyı çıkararak yıkanır; yı

kama yaraya zarar verirse sargının üze
rini -mesheder, bu da zarar verirse mes
hetmez. Yıkandıktan sonra abdesti bo
zacak bir şey meydana gelirse sadece 
abdest bozulur. Gusül yapması gereken 
bir kimse bedenindeki pislikleri gider
dikten, ağzına ve burnuna su aldıktan 
sonra deniz ve ırmak gibi yerlere gire
cek olursa gusül yapmış sayılır. 

Guslü gerektiren hallerden cünüplük, 
meninin cinsi bir zevkle (şehvetle) tena
sül organından çıkmasıyla oluşur. Bu
nun rüyada veya uyanıkken hasıl olacak 
cinsi bir arzudan veya herhangi bir he
yecandan ileri gelmesi mümkündür. Bu 
hallerde ve ayrıca meni gelmese bile cin
sf münasebette bulunma durumunda 
hem erkek hem de kadına gusül farz
dır (bk. CENABET; ciMA). Uyandığı zaman 
düşünün azdığını hatıriamadığ ı halde 
çamaşırının meni ile kirlendiğini gören 
kimse de cünüp sayılır. Bunun aksine ih
tilam olduğunu sandığı halde çamaşırı 
kirlenmeyen kimsenin gusül yapması 

gerekmez. Haneffler'le Ca'feri fakihleri
ne göre cünüp olan kimsenin, idrar yo
lundaki meni kalıntılarının temizlenme
si için bir süre beklernesi veya küçük ab
destini yapması gerekir. Bunu yapma
dan gusletmesi halinde gusülden sonra 
gelen meniden dolayı yeniden yıkanma
sı icap eder. Hanbeli ve Malikıler'e göre 
ise bu durumda yeniden gusül gerek
mez. Şafiiler'le Ca'ferr fakihlerine göre. 
ister şehvetle ister şehvetsiz olsun te-
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