GUSÜL
ortaya koyduğu , ilim adamlaibadet ehli, tasawuf ehli ve servet sahiplerinden oluşan zümrelerle ilgili isabetli tahlilleri, İslam düşünce tarihinde
yüksek değerde bir ahlak ve dindarlık
ğı altında

rı,

eleştirisidir.

Türkçe'de gurur kelimesi "kendini beböbürlenme, kibir" manasında
kullanılmakta, bu t ür duygular taşıyan
kimseye de mağrür denilmektedir (bk.

ğenme,

KİSİR ; UCB) .
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Ragıb el -isfahani. el·Mü{redat "gn" md.; Usanü ' i-'Arab, "gTr" md. ; F'irüzabadi, el-Kamasü' l-muhft, "grr" md.; Kiimus Tercümesi, "grr"
md. ; M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "grr" md.;
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ibn Müflih el-lylakdisi, el-Adabü 'ş - şer'iyye, Ka·
hire 1987, 1, 132 -135; Ahmed eş-Şerbasi, "Hadişü'l-gurı1r fi'l-Kur'an", ME, XXVII/4 (1955),
s. 486-491.
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Cünüplük, hayız ve nifas gibi
hükrni kirlilik halinden kurtulmak için
gerekli olan dini temizlik.

_j

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

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 örneklerden 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 münasebetten sonra hem erkeğin hem de
kadının yıkanmasını gerekli görürlerdi.
Cinsi münasebetten sonra kadınların

gusletme geleneği Hindülar
da yaygındır.
Yahudilik'te gusül

arasında

yeterince
adet (niddah) dönemi boyunca kirli kabul edilmişlerse de
(Levili! er, XV1 ı 9 vd., XVIII / ı 9) Eski Ahid'de bu durumdaki kadınlar için gusle benzeyen bir arınma vasıtası belirtilmemiş
tir. Fakat cinsi münasebette bulunan erkek ve kadının su ile yıkanması istenmiştir (Levililer, XV 1 ı 6- ı 8) Hıristiyanlık'
ta vaftiz müessesesi bulunmakla birlikte İslam'daki gusül kavramına tekabül
eden herhangi bir uygulama görülmemektedir.
kavramı

açık değildi r. Kadınlar

İslam dininde, " Eğer cünüpseniz iyice
temizlenin" (el-Maide 5/ 6); "Temizleninceye kadar onlara - hayızlı kadınlara - yaklaşmayın " (el-Bakara 2/ 222) mealindeki
ayetlerin kısmen kapalı ifadesi Hz. Peygamber'in sözleri ve uygulamaları ile
açıklığa kavuşturulmuş (ilgili bazı hadisler için bk. Buhari, "Gusül", 28; Müslim,
"I;Iayı:i:", 87, 88 ; İbn Mace, "Tahdret", ı ı ı;
Ebü Davüd, "Tahdret", 84), cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletme 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 durumda olanların gusledip temizleninceye kadar namaz kılmaları , camiye girmeleri,
Kur'an'a dokunmaları veya onu okumaları, Kabe'yi tavaf etmeleri caiz görülmemiştir.

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 (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşak) suretiyle buraları yıkamak da farzdır. Bu
sebeple guslün ağza su almak, burna su
vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde üç
farzının bulunduğu belirtilir. Maliki ve
Şafiiler ile Şia'dan Ca'ferTier'e göre ise
ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmadığı için gusülde yıkanmaları farz
değil, sünnettir. Gusülde niyet Haneffler'e göre sünnet, diğer mezheplere göre 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 : Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek,
besmele ile başlamak, elleri üç kere yı
kamak, avret yerlerini ve varsa bede-

nindeki pisliği yı kamak, 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 bedeni ovalamak, her organı üç kere yıka
mak ve gusül esnasında bu sı raya riayet 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, saçları örgülü olmayan kadınla rın hem saçl arını yıkamaları hem de diplerine suyu
ulaştırmaları gerekir. Saçları örgülü olanların ise saçla rını çözmeden sadece diplerini ısiatmaları yeterli ise de Hanbeliler hayız ve nifas sebebiyle gusülde örgülü saçın çözülmesini gerekli görürler.
Ayrıca küpe deliklerinin ovalanarak, dar
yüzüğün oynatıla rak suyun buralara ulaş
mas ı sağlanmalıdır.

Bedeninde yara bulunan kişi ya ranın
üzerindeki sargıyı çıkararak yıkanı r; yı 
kama yaraya zarar verirse sargının üzerini -mesheder, bu da zarar verirse meshetmez. Yı kand ıktan sonra abdesti bozacak bir şey meydana gelirse sadece
abdest bozulur. Gusül yapması gereken
bir kimse bedenindeki pislikleri giderdikten, ağzına ve burnuna su aldıktan
sonra deniz ve ırmak gibi yerlere girecek olursa gusül yapmış sayılır.
Guslü gerektiren hallerden cünüplük,
meninin cinsi bir zevkle (şehvetle) tenasül organından çıkmasıyla oluşur. Bunun rüyada veya uyanıkken hasıl olacak
cinsi bir arzudan veya herhangi bir heyecandan ileri gelmesi mümkündür. Bu
hallerde ve ayrıca meni gelmese bile cinsf münasebette bulunma durumunda
hem erkek hem de kadına gusül farzdır (bk. CENABET; ciMA). Uyandığı zaman
düşünün azd ı ğını h atıria madığ ı halde
çamaşırının meni ile kirlendiğini gören
kimse de cünüp sayılır. Bunun aksine ihtilam olduğunu sandığı halde çamaşırı
kirlenmeyen kimsenin gusül yapması
gerekmez. Haneffler'le Ca'feri fakihlerine göre cünüp olan kimsenin, idrar yolundaki meni kalıntılarının temizlenmesi için bir süre beklernesi veya küçük abdestini yapması gerekir. Bunu yapmadan gusletmesi halinde gusülden sonra
gelen meniden dolayı yeniden yıkanma
sı icap eder. Hanbeli ve Malikıler' e göre
ise bu durumda yeniden gusül gerekmez. Şafiiler'le Ca'ferr fakihlerine göre.
ister şehvetle ister şehvetsiz olsun te-
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nasül organından gelen meni yıkanmayı
gerektirir: diğer mezheplere göre ise
guslün vacip olması için meninin şehvet
le gelmesi şarttır. Cinsi heyecan sebebiyle tenasül organından gelen ince, beyazımtırak sıvı ile (mezi) bazan idrardan
sonra gelen katı ve mat renkteki sıvı (vedT) guslü gerektirmeyip sadece abctesti
bozar.
Hayız ve nifas kanlarının kesilmesiyle
veya hayız ve nifas hali için öngörülen
azami sürenin sona ermesiyle (bk. HAYIZ; NİFAS) gusül gerekli olur. Bu süreyi
aşan kanamalar özür hali (istihaze) sayıldığından bu tür kanamaların sona ermesi halinde gusletmek farz değil müstehap görülmüştür. öte yandan hayız
ve nifas halinin mi yoksa bu halin sona
ermesinin mi guslü gerekli kıldığı fakihler arasında tartışmalı olmakla birlikte bu görüş ayrılığının istisna ve ayrın
tı sayılabilecek bazı durumlar dışında
önemli bir arneli sonucu yoktur.
Bazı Malikiler hariç fakihlerin çoğun
luğuna göre ölünün yıkanması da farzdır (farz-ı kifaye) . Yeni müslüman olan
bir kimsenin sırf bu sebeple gusletmesi
Maliki ve Hanbeliler'e göre vacip, Hanefi ve Şatiiler'e göre ise müstehaptır. Bu
sayılanlar dışında sünnet veya müstehap olan gusül çeşitleri de vardır. Mesela cuma ve bayram namazları öncesinde, ihrama girerken ve Arafat'ta vakfe için yıkanmak sünnettir. Ergenlik yaşına ulaşan. kan aldıran. cenaze yıkayan.
baygınlıktan ayılan, Berat ve Kadir gecelerini ihya etmek isteyen kimselerle
Mekke ve Medine'ye gireceklerin, Müzdelife'de vakfe, ayrıca ziyaret tavafı veya herhangi bir tavaf yapacakların , ay
ve güneş tutulması (husQf ve küsQf) namazlarını kılacakların gusletmeleri ise
müstehaptır.

Abctest gibi gusülde de başlı başına
maddi temizlenme ve tıbbi bir fayda gözetme özelliğinden çok manevi ve hükmi temizlenme ve arınma vasıtası olma
özelliği hakimdir. Cünüplük, hayız ve nifasın dini literatürde büyük hükmi kirlilik olarak anılması bu durumdaki kimselerin necis sayıldığını ifade etmez. Bu
tabir onların namaz, Kabe'yi tavaf, Kur'an'a dokunma, camiye girme gibi belirli ibadetleri yapmak için gerekli ruhi ve
manevi hazırlığa sahip olmadığı anlamı
na gelir. Bundan dolayı cünüp kimsenin
oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar yıkanmayı geeiktirmesi günah
sayılınayıp namazın vücübiyet vakti öncesinde gusletmesi farz görülmüş, fa-
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kat henüz namaz vakti gelmeden. hatta mümkünse cünüplük halinin hemen
arkasından boy abctesti alarak bu durumdan bir an önce kurtulması ise tavsiye edilmiştir. Şah Veliyyullah da cinsi
münasebetin nefsi, çok yemekten ve diğer nefsani arzulardan daha fazla kirlettiğini, guslün nefsi ikaz edip eğittiği
ni ifade ederken (fjüccetullahi'l-baliga,
I, 2 ı 1-212) bu yıkanmanın kişiye kazanctıracağı manevi ve ruhi arınmaya dikkat çekmek istemiştir. Bunun yanında
guslün kişiye sağlayacağı maddi temizlik, biyolojik ve tıbbi faydalar da kayda
değer bir önem taşır. islami öğretide,
guslün sadece belli hallerde gereken dini bir mecburiyet olarak değil kişinin toplum içine karışıp diğer insanlarla bir arada bulunacağı. maddi temizlenıneye ve
manevi- ruhi hazırlığa ihtiyaç duyacağı
birçok durumda alınması gereken bir
tedbir, ahlaki- insani bir ödev ve fazilet
olarak sunulması ve İslam toplumların
da bu yönde bir geleneğin hakim olması bu anlayışın sonucudur.
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GUTGAŞINU İSMAİL BEY
(bk. İSMAİL BEY, Gutgaşınlı).

GÜVENDE
(bk. HANENDE).

ŞENER
ı
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GUZ
(bk. OGUZIAR).
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GUZEYYE bint CABİR
(bk. ÜMMÜ ŞERİK).
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GÜDÜK MiNARE
Sivas'ta
devrine ait türbe.

Ereinaoğulları

L

Eretnaoğulları'nın

_j

kurucusu Alaeddin
1347'de ölen büyük
oğlu Şeyh Hasanbeg için yaptırılmıştır.
Şehrin hemen hemen tam ortasında yer
almakta olup bugün iyi durumdadır. Dikilitaş mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan ve üstü yıkılmış bir minareye benzetilen şeklinden ötürü bu adla anılan türbe Dabas Tekkesi olarak da
bilinmektedir. Yapı, kesme taştan kü- .
bik bir alt kısımla onun üzerine oturan
silindirik bir tuğla ikinci kısımdan teşek
kül etmiş ve üstü konik bir külahla örtülmüştür. Silindirlk kısma geçiş tuğla
dan örülmüş iri Türk üçgenleriyle sağ
lanmıştır. Bazı bilim adamlarınca, güney
cephesinin iki köşesindeki boşluklarda
birer sütunçe bulunduğu kabul edilmektedir. Türbenin ortasında yer alan dikdörtgen lahdin üzerindeki altı parça haEretna

tarafından

Güdük Minare • Sivas

