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GAFÜR 

(~1) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna*) biri. 

_j 

Gafür kelimesi, sözlükte "örtmek, giz
lemek, kirlenmekten korumak için bir 
şeyin üstünü örtmek" manasındaki gafr 
(gufran. mağtiret) kökünden sıfat olup 
"birinin kusurunu örten, suçunu bağış
layan" anlamına gelir. Ragıb el-İsfaha
ni, Allah'a nisbet edilen gufran ve mağ
fireti O'nun, kulunu azap görmekten ko
ruması şeklinde manalandırmıştır. Bu 
ise günahı bağışlamanın sonucunu gös
teren (lazımf) bir anlam niteliği taşır. Ay
nı kökten gelen istiğfar kelimesi kişinin, 
kusurunun bağışlanmasını Allah'tan ta
lep etmesi anlamına gelir. Ragıb el - İs
fahani'ye göre bu talebin hem söz hem 
de fiil ile olması gerekir. Aksi halde is
tiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür 
(el-Mü{redti.t, "g'fr" md.). Bu açıdan bakıl
dığında istiğfarın "Allah'a dönüş" mana
sma gelen "tevbe" ile anlam yakınlığı 

içinde olduğu görülür. 

Kur'an-ı Kerim'de gafr kökünden tü
remiş 234 kelime bulunmaktadır. Bun
ların beşi yine "affetmek, bağışlamak" 
manasında olmak üzere insana nisbet 
edilmiştir. Altmış birini muhtelif fiil ka
lıplarının, diğerlerini de çeşitli sıfat ve 
isimleri n (gafir, gafür, gaffar. · gufran. mağ
firet) oluşturduğu toplam 187 kelime 
doğrudan Allah'a izafe edilmiştir. Kırk 

iki kelime ise istiğfar kavramı etrafında 
şekillenmiştir ki bunlar da sonuç itiba
riyle Allah'ın gafOr ismine racidir (bk. M. 
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "gfr" md.). 

Allah'ın gafür (gaffar) oluşunu ifade 
eden 229 kelime. Kur'an-ı Kerim'in 29. 
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cüzünün sonlarında yer alan Müddessir 
süresinin nihayetine kadar (74/ 56) bazı 
kesintilerle birlikte ardarda devam eder. 
Kur'an 'ın tamamı göz önünde bulundu
rulduğu takdirde gufran kavramının yer 
almadığı sOreler hacim bakımından yüz
de on üç civarında kalır. Bu kavramı içe
ren son süredeki ayetin meali ise şöyle
dir: "O çok bağışlayan (gafOr) ve çok se
vendir" (el-BurOc 851 14). Aslında gafOr 
isminin tecelli etmesi, yani fiili bir sıfat 
olarak fonksiyoner olması insanların gü
nah işlemeleri ve bağışlanmalarını iste
melerine bağlıclır. İslami anlayışta her 
insan selim bir fıtratla ve günahsız ola
rak dünyaya geldiğine, ayrıca herkes 
kendi yaptığından sorumlu olacağına 

göre asli günah yoktur. Şu halde mağfi
ret kavramının Kur'an - ı Kerim'de bir
çok defa tekrarlanmasının sebebi ne
dir? Bu noktada, insanı sürekli günah 
işleyen bir mücrim telakki etmek yeri
ne, onun Allah'a ulaşabilmesi için kazan
ması gereken kemal mertebeleri ve yet
kinlik vasıflarında geri kalabileceği veya 
hatalı davranabileceği şeklinde bir yakla
şımı benimsernek ilgili ayetterin genel 
muhtevasına daha uygun düşmektedir. 

Hadis literatüründe de gufranla ilgili 
çok zengin rivayetler mevcuttur. A. J . 
Wensinck'in eJ-Mu'cem'inde yirmi dört 
sütunluk bir yer tutan bu rivayetlerde, 
kavramın sütasi ve istif'al kalıplarından 
birçok kelime ile muhtelif dua şekilleri, 
belirli davranışlar için gufran müjdeleri 
yer alır ("gfr" md.). 

Esrna-i hüsnfuıın zilrredildiği İbn Ma
ce ile ("Du'a'", 10) Tirmizi ("Da'avat", 82) 
rivayetlerinde gaffar ve gafür isimleri, 
Kur'an'da da bunlarla birlikte giifir (el
A'raf 71 ı 5 5; Gafir 401 3) ismi yer almak
tadır. Bu üç isimden gaffar ile gafQr si
gaları mübalağa ifade etmektedir. Gii
fir "hata ve kusurları örten, günahkarı 
dünyada da ahirette de cezalandırma 

yan, onun iç yüzünü insanlara bildirme
yen" anlamına gelir. Her üç isimde de 
ortak olan bu temel muhtevanın günah
karın teşhir ve ilan edilmemesiyle ilgili 
kısmı, Buhari ve Müslim'in de dahil bu
lunduğu muhaddisler grubunca nakle
dilen bir hadiste açıklığa kavuşturul

muştur. Abdullah b. Ömer'den rivayet 
edilen bu hadise göre, ahiret gününde 
Cenab-ı Hak mürnin kulunu kimsenin 
görmeyeceği bir şekilde kendisine yak
laştıracak, günahlarını bir bir hatırlata
rak ikrar ettirecek, öyle ki kul artık mah
valduğuna hükmedecek; fakat Allah, 
"Ben onları dünyada gizlediğim gibi bu-

gün de bağışlıyorum" diyecek ve bu mü
mine sadece sevap defteri verilecek
tir (Müsned, Il, 74; Buharı, "Me~alim", 2, 
"Edeb", 60; Müslim, "Tevbe", 52; İbn Ma
ce, "Mu~addirne", 13). 

Kur'an-ı Kerim'de beş yerde geçen 
gaffar ismiyle doksan bir yerde geçen 
gafQr isminin her biri mübalağa ifade 
etmekle birlikte aralarında ne gibi bir 
farkın bulunduğu hususu ilk dönemler
den itibaren alimleri düşündürmüştür. 
Meşhur nahiv ve lugat alimi Zeccac, her 
iki kelimenin aynı manada mübalağa ifa
de ettiğini, tekrarın ise zat- ı ilahiyyeye 
ait sıfatlardaki nihai yetkinliği bildiren 
bir tekit niteliği taşıdığını söylemekle 
belki en isabetli hükmü vermiştir (Te{sf

ru esma'illahi'l-J:ıüsna, s. 46) Bununla 
birlikte Zeccac, başkasından naklen gaf
farın "günahları dünyada örten", gafO
run ise "ahirette bağışlayan" anlamları

na gelebileceğini kaydetmiştir (a.g.e., s. 
47). Ebu Süleyman el -Hattabi de tered
düttü görünmekle birlikte bu yorumu 
benimsemiştir (Şe'nü'd-du'a', s. 65). Ab
dülkerim el-Kuşeyri, gaffarın daha çok 
mübalağa ifade ettiğini söyledikten son
ra asıl mağfiretin kulun tövbesi ve itaa
tiyle değil ilahi lutufla gerçekleştiğini 

kaydetmiştir. Ancak Kur'an'da yer alan 
mağfiret ayetlerinin çok defa tövbeyi 
ve iyi davranışları şart koştuğu görül
mektedir. Her ne kadar Ebu Bekir İb
nü'l-Arabi, genellikle benimsendiği gibi, 
gaffarın gafQra nisbette daha çok mü
batağa ifade ettiğini ileri sürmekteyse 
de (el -Emedü 'l-ak:şa, vr. ı 16b) Hattabi'
de görülen bir işaretin Gazzali tarafın
dan geliştirilen şekli daha makul görün
mektedir. Buna göre her bir ismin ken
dine has bir mana zenginliği mevcut 
olup gaffar tekrarlanan hata ve kusur
ları, gafQr ise her nevi günahı bağışla
mayı ifade etmektedir. Öyle ki sadece 
bir çeşit günahı bağışlayana gafOr den
meyeceği gibi bütün günahları kapiasa 
bile sadece bir defa affeden için gaffar 
ismi kullanılmaz. Ancak Kur'an'da açık
ça belirtildiği üzere (en-Nisa 4/48, ı 16) 

şirk ve inkarın bağışlanması söz konu
su değildir. 

Gaffar, Kur'an - ı Kerim'de yer aldığı 

beş ayetin üçünde "yenilmeyen yegane 
galip" anlamındaki "aziz" ismiyle birlik
te tekrarlanmış ve bu zati isim sayesin
de muhtevasındaki süreklilik anlamı zen
ginlik kazanmıştır. "İyi biliniz ki O aziz
dir ve çok bağışlayandır" (ez-Zümer 39/ 
5) ifadesi, Allah'ın bağışlamasının yarar 
sağlamak veya bir zararı bertaraf et-



rnek gibi dış faktörlere bağlı olmayıp za
tının niteliklerinden sayıldığını bildirmek
tedir. Gaffarın "settar"' (örten) manası
na geldiği açıktı r. "Ey ayıpları örten·· (ya 
settare· ı-uyOb) şeklindeki niyaziarın yay
gın olduğu bilinmektedir. Muhtelif ha
dislerde de "setr"' kökünden türemiş fi
iller Allah'a nisbet edilmiştir (bk. Wen
sinck, ef.f'1u'cem, "str" md.). Bu tür riva
yetlerden biri şöyledir : "Kim bir müslü
manın aybını örter, kusurunu bağışlar
sa Allah da kıyamet gününde onun ku
surlarını bağışlar" (Buharl, "Mezillim", 3; 
Müslim, "~ikir", 38) Bir başka hadiste de 
Allah'ın "setir"' olduğu, yani iffeti, örtü
nüp korunmayı sevdiği ifade edilmiştir 
(EbO DavOd, "I:Iammam", ı ; Nesai, "Gusl", 

7) Gazzali, "güzel olanı gösterip çirkin 
olanı gizleyen" şeklinde manalandırdığı 
gaffar isminin tecellisi sayesinde kula 
yönelen "setr"' şeklindeki ilahi lutufları 
şöyle sıralar : a) Bedenin çirkin görülen 
organlarının içte gizlenmesi, güzelleriy
le örtütüp süslenmesi. b) insanın kötü 
düşünce ve duygularının kimsenin vakıf 
olamayacağı iç dünyasında gizlenmesi. 
Öyle ki içinden geçen vesvese, hile. hı
yanet ve kötü zanlara başkaları vakıf ol
sa ondan nefret eder, hatta onu öldürüp 
ortadan kaldırmaya çalışırlardı. c) Kişiyi 

başkalarının yanında mahcup duruma 
düşürecek günahların bağışlanması ve 
imanını koruduğu takdirde bunlardan 
doğacak çirkinliklerin sevaplarla örtüle
ceğinin vaat edilmesi. Gazzali'nin kana
atine göre kulun gaffar isminden nasibi, 
ifşa edilmesini istemediği kusurlarının 

benzerlerini başkalarında gördüğü tak
dirde onları yaymayıp örtmesidir. Şüphe 
yok ki insanların gizli taraflarını araştı
ran, kötülüğe kötülükle karşılık veren 
kimse gaffar isminin tecellilerinden fay
dalanamaz (ef.f'1ak:şadü 'l ·esna, s. 85-86). 

Kur'a n-ı Kerim'in doksan bir ayetin
de yer alan gafOr ismi sadece iki ayette 
tek başına kullanılmış, yetmiş bir yerde 
"rahlm" ismiyle "gafOrun rahlm" şeklin
de. bir yerde aynı manaya gelen "zü' r
rahme" terkibiyle, bir yerde de "rahlmun 
gafQr" olarak tekrarlanmıştır. Gafürun 
zati bir isim olan rahlmle birlikte kulla
nılışı, ona hem süreklilik ve derinlik açı
sından mana zenginliği kazandırmakta , 

hem de bağışlayıcılığın sevginin en üs
tün derecesini oluşturan rahmetten kay
naklandığını göstermektedir. GafOrun 
"çok seven. çok sevilen" manasındaki 
"vedQd " ismiyle bir ayette yer alması da 
bir önceki kullanıma benzemektedir. Ga
fOr bunlardan başka, "acele ve kızgın-

lıkla muamele etmeyen" anlamındaki 

"halim", "az iyiliğe çok mükafat veren" 
manasındaki "şekür" ve "hiçbir sorum
luluk kalmayacak şekilde günahları af
feden " anlamındaki "afüv" isimleriyle de 
kullanılmaktadır. GafOrun manasını des
tekleyen bu isimterin tamamının esrna-i 
hüsnanın insanla ilgili olan grubuna gir
diği görülmektedir. GafOrun iki ayette 
aziz ile tekrarlanması gaffar isminin aynı 
isimle tekrarlanmasına benzer. 

Allah ' ın insanla ilgili isimleri ve fiili sı
fatları grubuna giren gaffar ve gafür es
ma-i hüsnadan raüf. sabür. tewab ve va
si ' isimleriyle de mana yakınlığı içindedir 
(bunların anlamla rı için bk. DiA, Xl, 4 15) 
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GAFÜRİ, Mecid 

(1880 -1934) 

Başkırt ve Tatar Türkleri'nin 
tanınmış şair ve yazarı. 

Ağustos 1880' de Başkırdistan ' ın 

Sterlitamak bölgesine bağlı Jilem- Ka
ran köyünde doğdu . ilk tahsilini köyün 
öğretmeni olan babası Nurgani'den yap
tı. Ortaokul seviyesindeki öğrenimi için 
Üteş köyünde bulunan medreseye de-

GAFÜRl, Mecid 

vam etti. Daha sonra Troiski'deki ResO
liye Medresesi'nde okudu. 1901 'de Ka
zak ve Kırgız bölgelerinde öğretmenlik 
yaptı. 1905 yılında ij- Bubi Medresesi'ne 
girdi, ancak burada okuyamadan aynı yıl 
Kazan'daki Muhammediye Medresesi' 
ne devam etti. GafOri hayatını kazan
mak için çeşitli işlerde çalıştı ve bu se
beple Tatar, Başkırt, Kazak ve Kırgızlar'ı 
yakından tanıma imkanı buldu. 1911 'de 
Milletke Mehebbet adlı şiir kitabı Çar
lık tarafından toplatıldı ve GafOrl sıkı bir 
takibata uğradı. Aynı yıl başladığı Şarık 
Matbaası'ndaki işinde ihtilale kadar ça
lıştı. 1923'te Sovyetler Birliği tarafından 
kendisine Başkırdistan halk şairi unva
nı verildi. Özellikle Tatar ve Başkırtlar' ın 
en sevilen şairlerinden biri olarak haya
tının büyük bir kısmını Ufa'da geçiren 
Gafüri 28 Ekim 1934'te burada öldü. 

GafOrl ilk yazılarını Çağatay ve Kazak 
edebiyatlarının etkisiyle yazdı. Özellikle 
Kazak şair Akmaila'nın tesiri altında yaz
dığı ilk şiirleri sade ve basit dörtlükler
den oluşuyordu . Bu çalışmalarıyla Baş

kırt - Tatar edebiyatma yeni bir tarz ge
tirdi. Daha sonraki makale ve şiirleri

ni fse Tatarca olarak kaleme aldı ve şi
irlerinde aruz veznini kullandı. Gafürl'
nin şiir, hikaye, tiyatro. opera, roman 
ve makaleleri Tercüman, Yoldız, Ka
zan M ohbiri, İrek, Bizning Yul, Hu
kuk ve Hayat, Başkırd.istan, Şank Yar
lılan, Anğ, Tataristan, Sovyet Edebi
yatı gibi o dönemin en önemli gazete 
ve dergilerinde yayımlandı. 

Mecid Gafürl, Tatar edebi dilinin or
taya çıkmasında Abdullah Tokay gibi ki
şilerle beraber önemli rol oynamış bir 
yazardır. Aynı şekilde Başkırtlar ' ın da 
en önde gelen şair ve yazarları arasında 
kabul edilir. 1917 Sovyet Bolşevik ihti
lali içinde yaşamış bir yazar olduğun

dan ihtilalin bütün sıkıntıları eserlerine 
yansımıştı r. ihtilalden önce yazdığı eser
lerinde daha çok islami ve milli temaları 

Mecid Gafüri 

287 


