
şeklinde ayrım yapmalarını. tarafların 

çekişmeye yol açabilecek hususları da
ha açık hale getirip ihmal edilen özeni 
telafi etmelerine imkan verme anlamın
da kabul etmek gerekir. Batı! (rükün ve 
in'ikad şartlarına ilişkin sakatlığı bulunan, 
konu açısından dar anlamıyla garar ihti
va eden) akidler içinse bunu düşünmek 
mümkün değildir. Nitekim Darir'in ga
rar tasnifi içinde yer alan ve sırf ceha
let ihtiva eden durumlarda (yk. bk.) Ha
nefi alimlerinin yasaklama gerekçesinin 
"nizaya yol açma ihtimali" olmasına da
yanarak butlan değil fesad müeyyidesi
ni öngördükleri tesbit edilebilmektedir. 
Buna göre Darir'in, bir taraftan hadis
lerde yasaklanan gararın ayetteki batı! 
kapsamında olduğu hususunda müfes
sirlerin fikir birliği ettiklerini belirtirken 
diğer taraftan da, "Her meçhul garar
dır" tezini ileri sürmesini tutarlı saymak 
güçtür. Zira kendisinin de sık sık belirt
tiği gibi özellikle Hanefi alimleri her meç
hulü batı! (özü itibariyle sakat ve tamir 
edilemez) saymamışlardır. 

Öte yandan riba ile garar arasında 
önemli bir fikri bağ bulunduğu, riba ve 
gararın islam'ın kazanç yollarına ilişkin 
dünya görüşünü yansıtan ve birbirini bü
tünleyen iki temel yasak olduğu söyle
nebilir. Şöyle ki : Riba risksiz kazancın 
yasaklanması anlamına gelirken bun
dan riskin kurumlaştırılması gereği ya 
da kazancı sırf risk üzerine bina etme 
gibi bir sonuca ulaşılmaması gerektiği
ni gösteren diğer bir hüküm garar ya
sağıdır. Başka bir ifadeyle risk veya ris
kin sıfırlanması kazanç engeli de kazanç 
sebebi de olmamalıdır. Ribada risk, da
ha doğrusu risk endişesi bir taraf için 
kazanç engeli (kazanabileceği gerçek mik
tardan vazgeçip daha azına razı olma se
bebi), diğer taraf içinse kazanç sebebi 
(kazanabileceği miktardan fazlasını elde 
etme) olmaktadır. Garar durumlarında 
da normalde elde edilecek kazanca ila
ve olarak sağlanan bir kazanç vardır ki 
bunun asıl sebebi risktir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki akdin 
sıhhatini etkileyecek ölçüde gararın ve 
gararla ilintili cehaletin varlığını kabul 
edip etmemede içtimai şartların , pozi
tif bilimler alanındaki gelişmelerin. örf 
ve adetlerin, özellikle ticari teamüllerin 
önemli bir role sahip olduğu , dolayısıy

la bu konudaki hukuki değerlendirme
lerin zamana ve kişilere göre değişiklik 
gösterebileceği inkar edilemez. Nitekim 
günümüz içtimai ve iktisadi hayatında 
önemli yeri olan sigorta, borsa ve ben-

zeri kurumlar islam hukuku bakımından 
değerlendirilirken ele alınan olayın da
ha çok garar açısından nitelendirilmesi
ne ağırlık verildiği görülmektedir. 
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ı 
GARAZ 

ı 

( ._.;,__;ı ı ) 
Tutum ve davranışların 

kendisine yöneldiği gaye, maksat, 
gai sebep anlamında felsefe 

ve kelam terimi 

L 
(bk. GAİYYET; İLLİYYET). 

_j 

ı 
GARCIA GOMEZ, Don Emilio 

ı 

(1905 -1995) 

L 
İspanyol şarkiyatçısı, diplomat. 

_j 

Ağırlıklı olarak klasik Arap edebiyatı 
üzerinde çalışan Batılı şarkiyatçıların ön
de gelen isimlerinden biridir. Bu sahaya 
karşı duyduğu ilgi, 1920'li yıllarda Mad
rid Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 
öğrenci iken hacası Miguel Asin Palad
os'un etkisiyle başladı. 1926'da verdiği 
Un cuento arabe, fuente comun de 
Abentofail y de Gracian adlı doktora 
tezinde, daha önce Menendez Pelayo, B. 
Carra de Vaux ve L. Gauthier gibi şarki
yatçıları meşgul etmiş olan İbn Tufeyl'in 
"Hay b. Yakzan" isimli kıssasının kayna
ğı meselesini ele aldı ve söz konusu kıs
sanın iskeletini. İskender'le irtibatlandı
rılan "ilah, Kral ve Kızı" adlı anonim bir 
Arapça kıssanın teşkil ettiğ i sonucuna 
vardı. Bu çalışma ilim aleminde büyük 
yankı uyandırdı ve onu takdir edenler 
kadar tenkit edenler de oldu. Bunlardan 
Anne -Maria Goichon. Garcia G6mez'in 
gerçekten delil sayılabilecek referanslar 
göstermeden sadece iki kıssa arasında
ki bazı benzerliklerden hareketle böyle 
bir sonuca ulaşmasını inandırıcı bulma
dığını dile getirdi. 

Garcia G6mez, doktorasını verdiği yıl 

Madrid Üniversitesi'nde asistan olarak 
göreve başladı ve arkasından araştırma 
ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır 

ve Suriye'ye gitti. 1929'da, )0!_ yüzyıl

da Mağribliler arasında yaşayan ve esas 
itibariyle İskender'i anlatan bir kıssayı 
Arapça yazma nüshası ve ispanyolca ter
cümesiyle birlikte neşredince ilim ale
mindeki şöhreti daha da yaygınlaştı. Un 
texto arabe occidental de la leyenda 
de Alejandro (Madrid 1929) adını taşı
yan bu eser, o tarihte isim yapmış bir
çok şarkiyatçının takdirine mazhar oldu 
ve bir yıl sonra kendisine Kraliyet Aka
demisi'nin Fastenrath ödülünü kazan
dırdı. Mısır ve Suriye'de topladığı mal
zemeye, özellikle de İbn Said el-Mağri
bi'nin Rô.yô.tü '1- müberrizin adlı eserine 
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dayanarak kaleme aldığı Endülüs şiirine 
dair Poemas arabigoandaluces (Mad
rid ı 930) adlı antolojisi şarkiyatçılar ara
sında Oarcfa 06mez adını bir defa daha 
öne çıkardı. Bu antoloji, içerdiği bilgile
rin tarihi ve edebi kıymeti yanında araş
tırmacının Arapça şiirleri ispanyolca'ya 
tercüme ederken sergilediği şairane üs
lüp bakımından da önemli ve dikkat çe
kicidir. 

1930 yılında henüz yirmi beş yaşında 
iken Oranada Üniversitesi'nde Arap Dili 
Bölümü öğretim üyesi oldu. Buradaki 
hocalığı sırasında bir taraftan da araş
tırma ve incelemelerini devam ettirdi. 
1932'de hükümet nezdinde girişimler

de bulunarak Madrid ve Oranada'da bi
rer Arap araştırmaları enstitüsünün ku
rulması için çaba gösterdi; sonunda bun
lardan Escuelas de Estudios Arabes de 
Oranada'nın kuruluş çalışmalarını yürüt
mekle görevlendirildi. 1933 yılında, gü
nümüze kadar Endülüs tarih ve mede
niyeti üzerine yapılmış yayımlar arasın
da ayrı ve önemli bir yere sahip olan Al
Andalus dergisinin neşir hayatına atıl
masına öncülük etti. Bu derginin idare
sini 1944'e kadar hocası Asin Palacios'
la birlikte, bu tarihten son sayısının çık
tığı 1978 yılına kadar da tek başına yü
rüttü. 1935 'te Madrid Üniversitesi 'nin 
Arap Dili Bölümü öğretim üyeliğine ta
yin edildi. Bu tayinle birlikte Madrid Arap 
Araştırmaları Enstitüsü ile de yakın te
mas kurdu. Madrid'de bulunduğu yıl

larda Endülüs kültür tarihi üzerine yap
tığı araştırmalara ağırlık verdi. "Bagdad 
y los reinos de taifas" (Revista de Occi· 

dente, sy. 43 [Madrid 19341. s. 1-22), "Tres 
capitulillos del Callar de Paloma" (Revis

ta de Occidente, sy. 46 [19341. s. 150-169) 
ve "Parangön entre Malaga y Sale" (ll, 
Al-Anda/us [1934 1. s. 183-196) adlı ma
kale ve kitapları bu dönemde kaleme 
aldığı eserlerin en dikkat çekici olan
larıdır. 1936- 1939 yılları arasında vuku 
bulan İspanya iç savaşı sonrasında Mad
rid Üniversitesi ile Madrid Arap Araş
tırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesi 
ve araştırmacı olarak çalışmalarına de
vam etti. 1943'te sunduğu "Ibn Zamrak, 
el poeta de la Alhambra y Un eclipse de 
la poesia en Sevilla, la epoca almoravi
de" adlı tebliğ ile Kraliyet Tarih Akade
misi üyeliğine seçildi. Asin Palacios'un 
ölümü (1944) üzerine Madrid Arap Araş
tırmaları Enstitüsü'nün müdür yardım
cılığına . 1949'da da müdürlüğüne geti
rildi. 
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1948 yılında, dikkatini Endülüs tarihi 
üzerinde yoğunlaştırmış müsteşriklerin 
en önde geleni olan Fransız E. Levi - Pro
vençal ile birlikte çalışmaya başladı. Se
villa a comienzos del siglo XII. El tra
tado de Ibn 'Abdün (Madrid 1948). Una 
cr6nica ananima de 'Abd al-Ra]J.man 
III al-Naşir (Madrid 1950) ve El siglo XI 
en 1. a persona. Las Memorias de 'Abd 
AlTiih, Ultima rey ziri de Granada, 
destranada por los almoravides (Mad
rid ı 98 ı ı adlı önemli eserler bu ortak ça
lışmanın ürünleridir. Oarcia 06mez, kla
sik Arap şiiri yanında müveşşah, uarce 
ve zeceller üzerinde de ciddi araştırma
lar yapmış ve bu şekilde Endülüs ede
biyatı tarihine önemli katkılarda bulun
muştur. Bu konuyla ilgili olarak yazdığı 
yirmi beşin üzerindeki makale ve teb
liğden başka kaleme aldığı Las jarchas 
romances de la serie arabe en su mar
co (Madrid 1965) ve "Metrica de moaxaja 
y metrica espaiiola" (A l-Anda/us, XXXIX 
[19741. s. 1-225) adlı iki çalışma büyük de
ğer taşımaktadır. Ayrıca Ebü İshak ei-İI
biri'nin Divan 'ını (Madrid 1944) neşreden 
Oömez'in üç ciltlik Todo Ben Quzman 
(Madrid I 972-1975) adındaki hacimli ça
lışması ise zecellerin doğuşunu, bu bağ
lamda müveşşahlardan zecellere olan 
geçişi ve Endülüs halk şiirindeki lirizmi 
ortaya koyması bakımından orijinal ve 
önemli bir eserdir. Onun üzerinde dur
duğu bir başka konu da Arap atasözleri 
ve bunların İspanyol atasözlerine yaptı
ğı etkidir. Bu hususta Arap edebiyatının 
meşhurlarından İbn Hişam ei-Lahmi, Ebü 
Bekir İbn Asım, İbn Şeref ei-Kayrevani, 
İbn Liyün (LüyGn) ve İbn Abdürabbih'ten 
söz eden birçok makale kaleme aldı. Bun
lar arasında özellikle "Una prueba de 
que el refranero arabe fue incorporado 
en traducciön al refranero espaiiol" baş
lıklı olanı (Al-Anda/us, XLII [1 9771. s. 375-
390), işaret edilen tesiri örnekleme yo
luyla ele alması bakımından önemli bir 
çalışmadır. 

1958-1969 yılları arasında sırasıyla Irak, 
Lübnan ve Türkiye'de büyükelçilik yapan 
Oarcia 06mez, İspanya'dan başka Ameri
ka Birleşik Devletleri ile çeşitli Avrupa ve 
Arap ülkelerinde bulunan pek çok aka
demik kuruluşun üyeliğine seçilmiş ve 
bazılarında idarecilik yapmış, ayrıca baş
ta Legion d'Honneur olmak üzere birçok 
nişan, ödül ve şeref diptoması ile taltif 
edilmiştir (sayısı 200'ü geçen çalışmaları
nın 1985 yılına kadar yayımianm ı ş olanla
rının tam listesi için bk. Vallve, VI, 16-28). 
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GARDET, Louis 

(1904-1986) 

Müslüman- hıristiyan 
diyalogunun öncülerinden olan 

Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

Fransa'da dünyaya geldi. Felsefe öğre- · 
nimi gördükten sonra Yeni Thomasçı fi
lozof Jacques Maritain'in teşvikiyle Saint 
Thomas felsefesine, Hindoloji uzmanı Oli
vier Lacombe'un etkisiyle de Charles de 
Foucauld'nun fikirlerine merak sardı. Da
ha sonra Louis Massignon ile tanışarak 
onun öğrencileri ve yakın dostları arasın
da yer aldı. 1933 yılında Oorniniken tari
katına girip bu tarikatın, merkezi Ceza
yir'in Oran şehrinde bulunan Fraternite 
d'EI-Abiodh Sidi Cheikh teşkilatina katıldı 
ve kendisine "Frere (kardeş) Andre" adı 
verildi. Massignon 'un teşvikiyle klasik 
Arapça'yı öğrenerek çalışmalarını İslam 
düşüncesi üzerinde yoğunlaştırmaya baş
ladı. 1937-1939 yılları arasında Revue 
thomiste'te İslam felsefesi ve tasawufu
na dair yazılar yazdı. Kahire. Tunus, Ce
zayir, Rabat, Şam. Tahran ve Karaçi'ye 
yaptığı seyahatlerle hem İslamiyet'i hem 
de İslam toplumlarını daha yakından ta
nıma fırsatı buldu; bu arada birçok müs
lüman ilim ve fikir adamıyla yakın dost
luklar ve ilmi münasebetler kurdu. 

Oardet, Il. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Marsilya yakınlarındaki Sa int Maximin'
de bulunan Oorniniken papazlarına mah
sus ilahiyat okulunda ders vermeye baş
ladı; ardından da Toulouse'a giderek öğ
retim faaliyetini burada sürdürdü. ll. Va
tikan Konsili kararları uyarınca 1964 yı
lında Papa VI. Paul tarafından Katalik 
Kilisesi bünyesinde kurulan Hıristiyan 

Olmayanlarla İlişkiler Sekreteryası'nın 
danışmanları arasında yer aldı ve müs
lüman- hıristiyan diyalogunun öncülerin
den biri olarak bu alanda büyük çaba 
harcadı. Etienne Oilson'un direktörlü-


