
!ünde, "Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül 
ey meh-cebin" mısraı ile başlayan bir 
diğer bestesi, "Bir hoş- hı ram taze ci
van aldı gönlümüz" mısraı ile başlayan 
ağır semaisi. "Bileydi derd-i derünum o 
fitne- cü dilber" mısraı ile başlayan yü
rük semaisiyle bir saz semaisi örnek ve
rilebilir. Ayrıca dini sahada Ahmet Ir
soy'un evsat usulünde. "Masivayı terke
dip geldik bu bab-ı tahire" mısraı ile baş
layan cumhur ilahisi de bu makamın ör
neklerindendir. 
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Klasik kaynaklarda genellikle. "sevin
cin veya psikolojik açıdan rahatlamanın 
bir ifadesi olarak dişler görünecek bi
çimde yüzün gerilmesi" şeklinde tarif 
edilen gülmenin hafif derecede olanına 
tebessüm, yüksek sesle olanına kahka
ha denildiği belirtilir (Ragıb el-isfahanT. 
el·Müfredat, "dhk" md; et·Ta'rf{at, "dıhk" 

md.; Tacü ' l · 'aras, "dhk" md.). Kindi, gül
meyi tabii bir fiil olarak göstermiş ve 
hem fizyolojik hem de psikolojik teza
hürlerine göre tarif etmiştir (Resa' U, 1, 
126) İbn Sina'ya göre gülme, natık nef
sin arneli gücünden doğan tepkisel bir 
durum olup insan türünü ifade eden bir 
özellik taşır. Mesela, "İnsan gülen bir 
varlıktır " denildiğinde "gülen" kavramı 
bütün insanlar için ortak ve ayrılmaz bir 
özelliği gösterir (en-Necat, s. 330-331) 

Kur'an-ı Kerim'deki bazı örneklerden. 
insanın sevindirici bir haber, ilginç bir 
gelişme karşısında gülmesinin tabii ol
duğu anlaşılmaktadır (b k. Hud ll 1 71; 
en-Nemi 271 18-191 Güldürenin de ağ
latanın da Allah olduğ.unu ifade eden 
ayet (en-Necm 53 / 43) hem gülme ve ağ
lamanın tabiiliğini , hem de aynı varlıkta 
zıt tabiatları yaratan kudretin büyüklü
ğünü belirtmektedir. Gülmenin bir alay 
ve aşağılama ifadesi olduğuna işaret 

eden ayetler de vardır (el-Mü'minün 23/ 
109- 110; ez-Zuhruf 43 / 47; en-Necm 53 / 
59-60) Dünyada müşrikler alaycı tavır
larla müminlere gülmüşlerdi ; ahirette 
ise gülme sırası müminlere gelecek (el
Mutaffifin 83129- 36) ve o gün bazı yüz-
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seyir örneğ i ~ Q Bl 'r:i Utt) 
ler gülerken bazı yüzleri keder kaplaya
caktır (Abese 801 38-41 ) 

Gülme. insana has bir davranış ola
rak aynı zamanda insan karakterini be
lirleyici bir nitelik ve beşeri ilişkilerde 

sıkça görülen bir tavır olmasından dola
yı İslam ahlakıyla ilgili kaynaklar bu kav
ramı inceleme konusu yapmıştır. Hz. Pey
gamber'in nükteli sözler. ilginç çelişkiler. 
sürpriz gelişmeler ve diğer bazı hareket
ler karşısında tebessüm ettiğine ve gül
düğüne dair hadisler vardır (bk Wensinck, 
el-Mu'cem, "bsm", "9-hk" md. leri; Abdül
hay el-KettanT, I, 118-119 , ın. 162-167) Bu 
hadisler. onun yumuşak tabiatının yanı 
sıra hoşgörüsünü de yansıtmaktadır (me
sela bk. Buhari, "Edeb", 68, "Feza'ilü asJ::ı.a
bi'n-nebi", 6; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.
be", 22) Ancak söz konusu hadislerde 
ResOl-i Ekrem'in gülmesinin tebessüm 
şeklinde olduğu, ayrıca güler yüzlü olu
şuyla yanındakilere sevinç ve huzur ver
diği belirtilir (BuharT, "Edeb", 68; "Tefsir", 
46/2; Müslim, "Feza'ilü's-sahil.be", 134 ; 
Tirmizi, s. 120-124) Konuyla ilgili hadis
leri de dikkate alan İslam ahlakçıları. gül
menin hem insan tabiatma hem de ah
laka ve edebe uygun olduğunu belirtir
ler. Ragıb el- İsfahani. ahlak konularını 
oldukça gerçekçi bir yaklaşımla incele
diği e?-?.eri'a ilii mekdrimi'ş-şeri'a 
adlı eserinde (s. 285) bazı ilginç olaylar 
karşısında insanın gülmesini ona ait te
mel bir özellik sayar. Modern açıklama
lara da uygun düşen bir yaklaşımla böy
le durumlarda gülmenin zihnin düşün
me faaliyetinin ortaya çıkardığı bir tep
ki olduğunu . nitekim düşünme gibi gül
menin de yalnız insanda görüldüğünü, 
fakat mizah gibi gülmede de dengeyi 
korumanın güç olduğunu belirtir. Bun
dan dolayı ahlakçılar, normal şartlarda 
gülmemenin veya gülme eğilimini bas-

tırmanın insanı sevimsizleştirdiğine. an
cak çok gülmenin de kişinin şahsiyet ve 
vakarını zedelemek, önemli meseleleri 
ciddiye almamak, gaflete yol açmak gi
bi sonuçlar doğurduğuna . özellikle ağır 
şakalar yaparak, alay ve gıybet ederek 
gülmenin insanlar arasında düşmanlığa 
yol açtığına dikkat çekmişlerdir (bk. Ma
verdi, s. 302; GazzalT, lll, 127- 132, 147) 

Tasawufi kaynaklarda gülme kalbi ka
tılaştıran. ahireti unutturan bir davra
nış olarak değerlendirilmiş, ağlayarak 

göz yaşı dökme veya hüzünlü görünme 
ruh selameti için gerekli kabul edilmiş
tir (bk AGLAMA) 
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Türkler' e dostluğu 
ve İslamiyet' e saygısı ile 
Türkiye'de çok sevilmiş 

Rus şarkiyatçısı. 
_j 

1854'te doğdu. Kazan'a yerleşmiş, bü
yük arazi ve emlak sahibi bir asilzade 
ailesine mensup olan, bu şehrin bir süre 
belediye başkanlığında bulunmuş Fran-

243 


