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sinin geliştirdiğini söylemesine temas 
eder (Zeitschrift {ür Geschichte, II [ 1985 L 
s. 158); arkasından da bu ifadenin, onun 
öncüsünün ve bu işi yaparken faydala
nabileceği hazırlayıcı malzemenin bu
lunmadığı anlamına gelemeyeceğini ile
ri sürerek şarkiyatçılarda yaygın şekilde 
görülen bu tavrı her ne pahasına olur
sa olsun bırakmak niyetinde olmadığını 
gösterir. Ona göre müslüman mantıkçı
larının Grek mantıkçılarına dayandıkla
rı gerçeğini tartışmaya . dahi gerek yok
tur; asıl mesele geçiş yollarının tesbi
tinden ibarettir. Bu var sayımdan hare
ketle, hemen her şeyi Grek mantıkçıla
rından aldığına inandığı İbn Sina'nın bu
nu hangi yollardan gerçekleştirmiş ol
duğu konusunda bir dizi spekülasyon 
yapar. Mesela Grek mantıkçılarının kul
landığı bir kelime eğer İbn Sina'nın işle
diği bir kavrama benziyorsa, bu benzer
lik İbn Sina'nın ilgili fikri ve hatta bu ala
nı onlardan -bu konuda yazı yazıp yaz
madıkları bilinmese dahi- aldığını gös
termek için yeterli bir delildir. Bu arada 
İbn Sina'nın Aristo sonrası Grekçe eser
leri görme imkanının olmadığını ve han
gi kitapların Arapça'ya çevrildiğinin de 
kesin biçimde bilinmediğini kabul eder; 
ancak arkasından bunun sadece tesirin 
keyfiyetiyle ilgili olduğunu ve meseleyi 
daha da karmaşık bir hale getirdiğini 

ileri sürerek İbn Sina 'nın. kaynaklarını 
daha önceki İslam tefekküründe bulan 
Grek mantığından farklı bir mantık siste
mi geliştirdiğini red d eder (a.g.e., II 11985 L 
s. 159). Ona göre. müslüman mantıkçıla
rının Aristo mantığında bulunmayan bir
çok alanda ortaya koydukları yenilikler 
Aristo sonrası Grek mantıkçılarından fay
dalanılarak açıklanmalıdır. 

Gatje. İslam'da dil- düşünce ilişkisi üze
rinde çalışan nadir araştırmacılardan bi
ridir. Çeşitli makalelerinde mantıkla na
hiv arasında ortak olan birçok konunun 
müslüman dil alimleri tarafından nasıl 
ele alındığına temas ettikten sonra Ba
tı'da yazılan Arapça gramer kitaplarında, 
na hiv kitaplarındaki antotojik- semantik 
fikirterin ihmal edilmesinden doğan ek
sikliklere dikkat çekmiştir. Nahiv konu
sundaki çalışmalarında Arapça'yı man
tığa irca ederek incelemek onun yazıla
rındaki en orijinal tarafı oluşturur. An
cak dilin mantığını ortaya çıkarmak için 
değil dili mantığa irca etmek için çalışır 
ve bunu yaparken de dili kullanmanın 
antotojik ön şartlarını ve sonuçlarını bi
rinci planda tutarak İslam dünyasında 
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unututan bir düşünce şeklini adını koy
madan sürdürür. 

Sadece araştırma yapmakla kalmayan 
Gatje, çeşitli eserlerinde kendisinin de 
dahil olduğu araştırma geleneğinin ilim
deki önemini vurgulamış ve bu konuda
ki görüşlerini zaman zaman tekrar göz
den geçirmiştir. Yayımianmış yazılarının 
bir kısmı Alman üniversitelerindeki şar
kiyatçılık üzerinedir. Gatje'nin eserleri, 
hem konuları hem de metotları açısın
dan tarihi- filolojik şarkiyatçı geleneği
nin bazı değişikliklerle birlikte günümüz
deki bir devamı olmaktan öteye geçe
memiştir. 

Eserleri. 1. Die Parva naturalia des 
Aristoteles in der Bearbeitung des 
Averroes (Tübingen 1956). 2. Die Epito
me der Parva naturalia des Averroes. 
1. Text (Wiesbaden 1961). 3. Die Frag
mente des cAdi Ibn ar-Riqc/ (Tübingen 
1961). 4. Studien zur Überlieferung der 
aristotelischen Psychologie im Islam 
(Heidelberg 1971). 5. Koran und Ko
ranexegese (Zürich - Stuttgart 1971 ; İng. 
tercümesi, The Qur'an and its Exegesis, 

Los Angeles 1976). 6. Das Kapitel über 
das Begehren aus dem mitileren Korn
mentar des A verroes zur Schrift über 
die Seele (Amsterdam- Oxford- New York 
1985). 

Gatje'nin başlıcaları yukarıda belirti
len kitaplarından başka ilmi dergilerde 
birçok makalesiyle ansiklopedi madde
leri yayımlanmıştır. Ayrıca müsvedde ha
linde çeşitli çalışmalar bırakmış olup 
bunlardan bazıları ölümünden sonra ba
sılmıştır (Daiber. s. 11 - 16). 
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Amiens'de doğdu. Hukuk tahsili gör
dükten sonra ·cezayir'e giderek orada 
Ren e Basset'nin talebesi oldu; Arap dili 
ve edebiyatı hakkında geniş bilgi edindi. 
Paris'e dönünce Ecole des langues orien
tales'e intisap etti. 189S'te Cezayir'de 
Tilimsan Okulu'nda müdür olarak görev 
aldı. 1898 yılında Paris' e döndü ve Ecole 
des langues orientales'de kütüphane 
müdürü. 1911 'de de aynı okulda Arapça 
hacası oldu. 1923 'te altmış bir yaşında 
iken doktorasını tamamladı ve Paris Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'ne öğretim 
üyesi tayin edildi. 1927'de Sorbonne'a 
bağlı Ecole des hautes etudes'deki İslam 
Araştırmaları Merkezi müdürlüğüne ge
tirildi. 1935 yılında Academie des inscrip
tions et belles lettres'e üye seçildi. Ce
zayir'de kaldığı süre içinde Mağrib ve En
dülüs tarihiyle ilgilendi ve bu bölgeler
deki Arap lehçeleri üzerinde çalıştı. 12 
Ağustos 19S7'de Paris'te öldü. 

Eserleri. 1. Les ceremonies du ma
riage chez les indigenes en Algerie 
(Paris 1901 ). Bu eserinde, Cezayir'deki 
düğün adet ve merasimleri hakkında 
diğer islam ülkeleriyle karşılaştırmalar 
yaparak bilgi verir. 2. Les insütuüons 
musulmanes (Paris 1921, 1931, 1946). 3. 
La Syrie iı l'epoque des Mamelouks 
d'apres les auteurs arabes (Paris 1923). 
Memlükler döneminde Suriye'deki dev
let teşkilatı hakkında bilgi vermektedir. 
4. Le pelerinage iı la Mekke (Paris 1923). 
5. Le monde musulman jusqu'aux cra
isades (Paris 1931 ). Başlangıçtan Haçlı 

seferlerine kadar gelen bir İslam tarihi
dir. 6. La grammaire de l'arabe classi
que (Paris 1937, R. Blachere ile birlikte). 
7. Mahomet (Paris 1939, ı 957). "L'evolu-
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tion de l'humanite" serisinde yayımla
nan ve Hz. Peygamber'in hayatı ile bir
likte islamiyet'in temel esasları hakkın
da bilgi verilen bu eserde yazar Kur ' an-ı 

Kerim'den geniş ölçüde faydalanmıştır. 
Kitap, diğer müsteşriklerin eserlerine 
göre oldukça tarafsız bir anlayışla kale
me alınmıştır. 

Tercümeler. 1. Histoire des Benoul Ah
mar, rois de Grenade (Paris 1898). ibn 
Haldün'un el- 'iber adlı eserinin Nasri
ler'le ilgili bölümünün tercümesidir. Bu 
kısım De Slane' ın el- 'iber'den yaptığı 
tercümede mevcut değildir. 2. Les cent 
et une nuits (Paris 19 11) . Kuzey Afrika'
da meşhur olan "Yüzbir Gece Masalla
rı " nın çevirisidir. 3. Masalik al-abçar: 
J'Afrique, moins l'Egypte (Paris 1928). 
ibn Fazlullah el-Ömeri'nin Mesiilikü'l
ebşiir adlı eserinin Kuzey Afrika'ya ait 
kısımlarının notlar ilavesiyle tercümesi
dir. 4. Vayage d'Ibn Jobair (Paris 1949-
1956) ibn Cübeyr'in er-RiJ:ıle'sinin En
dülüs'e ait kısımlarının çevirisidir. 

Müellifin, hisbe ve adiiye teşkilatı baş
ta olmak üzere islam tarihi ve medeni
yetiyle ilgili birçok makalesi Journal asi
atique, Revue des etudes islamique, 
Revue de J'histoire des religions, Re
vue critique, Revue des traditions po
pulaires, Revue historique, Revue d'his
toire economique et sociale, Revue af
ricaine, Journal des savants, Lettres 
d'humanite gibi dergilerde yayımlanmış
tır (başlıca çalışmaları için bk. Melanges 

Gaude{roy·Demombynes, XI-XII). 
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GAVS 
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Kendisinden 
manevi yardım istendiğinde 

kutba verilen unvan 
(bk. KUTUB). 

GAVS, Muhammed 
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Ebü'l·Müeyyed Muhammed b. Hatiriddin 
b. Abdiliatıf el·Gavs el· H indi 

L 

(ö. 970 / 1563) 

Gavsiyye tarikatının kurucusu 
Hindistanlı Şüttari şeyhi. 

_j 

890'da (1485) Hindistan' ın Gevaliyar 
(Gwalyor) bölgesinde doğdu. Soyunun Fe
ridüddin Attar'a kadar uzandığı söylenir. 
Muhammed henüz yedi yaşında iken, 
Şüttariyye tarikatının kurucusu Şeyh Ab
dullah-ı Süttari'nin manevi torunu olan 
ve Şeyh Zuhür veya Hacı Huzur diye de 
tanınan Hacı Hamid'e intisap etti. Onun 
yanında iki yıl manevi eğitim aldıktan 
sonra on üç yıl yedi ay süren sıkı bir riya
zet dönemine girdi. Hayatını sadece ağaç 
yaprağı ve meyve yiyerek sürdürdüğü bu 
dönemde HindQ yogileriyle tanışarak on 
lardan yoga ve tantra öğrendi. Çü nar te
pel erindeki riyazet devrini tamamlayıp 
Gevaliyar'a dönen Muhammed Gavs, bu 
dönemde Şüttariyye tarikatına mensup 
şeyhler gibi devlet adamlarıyla dostane 
ilişkiler kurdu. Gevaliyar Afgan lideri Ta
tar Han Sarang Hani ile kurduğu dostluk 
sayesinde Babür'e manevi destek sağ
layarak Gevaliyar ' ın ona ithakma yardımcı 
oldu. ilk Babürlü sultanlarından Babür, 
Hümayun ve Ekber Şah onunla münase
bet kurdular. Astronomiyle yakından ilgi
lenen Hümayun, başta "da'vet-i esma" 
olmak üzere Gavs'tan bazı Şüttariyye 

adabını öğrendi. Sirşah tarafından taht-
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tan indirilen Hümayun'un iran'a iltica et
mesi üzerine tasawufi görüşlerine karşı 
çıkan ulemanın baskısıyla Gevaliyar'dan 
ayrılmak zorunda kalan Gavs, Gucerat 
bölgesindeki Ahmedabad şehrine göç 
edip (94 71 1540) burada "devlethane" adı 
verilen bir hankah kurdu. Gucerat ulema
sından Ali el-Müttaki onu tenkit ederek 
aleyhinde bir fetva verdi. Ancak bu olay 
şöhretinin Ahmedabad'da yayılmasını ön
leyemedi. Ahmedabad'ın tanınmış alimi 
Şeyh Veemüddin Alevi'nin de onun mü
ridleri arasına katılması şöhretini daha 
da arttırdı. 966 ( 1558) yılına kadar Gu
cerat'ta kalan Muhammed Gavs, Babür
lü baskısının yoğunlaşması üzerine aile
si ve müridleriyle birlikte Agra'ya gitti. 
Ancak Ekber Şah'ın kendisine yakınlık 
göstermesine rağmen Agra'daki ortamı 
uygun bulmayarak Gevaliyar'a döndü. 17 
Ramazan 970 'te (10 Mayıs 1563) Agra'
da vefat etti. Cenazesi Gevaliyar'a götü
rülerek orada defnedildi. Ekber Şah tara
fından yaptırılan türbesi HindQ ve müs
lüman mimarisinin bir sentezini temsil 
etmektedir. 

Gavs'ın Gevaliyar'da iken yazdığı ve 
Hz. Peygamber'in !'ni'racına benzer ma
nevi tecrübelerini tasvir ettiği Mi'riic
niime adlı eseri ulema arasında tepkiy
le karşıianmış ve aleyhinde bir fetva çı
karılmış, ancak daha sonra müridi ve 
halefi Şeyh Veemüddin 'in teşebbüsüy
le ulemanın bu fetvayı geri alması sağ
lanmıştır. 

Hindülar'la sosyal ilişkiler kuran Mu
hammed Gavs, Sanskritçe bir mistik ri
sale olan Amratkund'u Bahrü '1- hayat 
adıyla Farsça'ya tercüme etmiş ve Hin
dQ mistik kavramlarını tasawufa uyar
lamaya çalışmıştır. Onun Şüttariyye mü
ridleri için geliştirdiği "ilm-i Şüttara" di
ye bilinen manevi disiplin üç esasa da
yanır. "Da'vet-i esma" da denilen bu me
tot esrna-i hüsnanın özel bir manevi gü
ce sahip olduğu, yıldızların esrna-i hüs
nanın okunmasından etkilendiği ve yıl

dızların ihsan kaderine tesir ettiği inan
cına dayanır. 

Şüttariyye tarikatı Gavs'ın irşad faali
yetleriyle önce Hindistan'da, daha son
ra Endonezya'da yayılmış, pek çok alim 
ve şeyh onun tarikatına intisap etmiş, 

meşhur müzisyen Tan Sen gibi bazı Hin
dülar şeyhin manevi olgunluğuna hay
ran olmuşlardır. 

Eserleri. Ümmi olduğunu söylemesine 
rağmen el-Ceviihirü'l-.l]ams (Fas 1318). 
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