
naşi nüfüz-ı ziyaya pek de müsait olma
dığı gibi. şehrin su kemerleri ittisalinde 
olduğundan ziyade ratıb bir haldedir. 
Odalar ikişer kişi alır, gusülhane ve ça
maşırhanesi muhtac-ı ta 'mirdir. Abctest
haneleri kafi ve tamir olunmuştur. Mü
sait vüs'atte bir avlu, ders okunur bir 
dershane ve tulumba ile işler bir şadır
vanı mevcuttur. Bazı mahalleri tamir ve 
fennen bazı tadilat ve ısiahat ile zararsız 
bir medrese olur ise de yanındaki su ke
merleri sebebiyle medreseyi rutubetten 
kurtarmak müşkül oduğundan talebe is
kanında nazar-ı ehemmiyyete alınmak la
zımdır. " Bu rapora 1332 r. (1917). 1334 r. 
(1919) ve 1336 r. (1920) yıllarındaki kad
rosuyla ilgili derkenarlar da ilave edilmiş
tir. Bu kayıtlardan, külliyenin. 1908 yılı 
Ağustosundaki büyük yangında bütün 
çevresi harabe haline geldikten sonra 
tekrar kullanılır duruma getirildiği anla
şılmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde medreseler 
kapatıldıktan sonra yıkılınaya bırakılan 
külliye, Lütfi Kırdar'ın İstanbul vali ve 
belediye başkanlığı yıllarında açılan yeni 
Atatürk Bulvan'nın tam kenarında kal
dığından bütün perişanlığı ile meydana 
çıkmıştı. Bulvarın iki tarafına rastlayan 
Sekbanbaşı, Revani Çelebi, Yahya Güzel 
mescidleri, Kırkçeşmeler gibi pek çok 
tarihi eserin arsalarını kazanmak için 
yıktırılıp ortadan kaldırılmasına karşılık 
bu külliye kurtulmuş ve 1943-1944 yıl
larında Ekrem Hakkı AyverdT tarafından 
tamir edilmiştir. İstanbul Belediyesi bu
rayı Şehir Müzesi olarak düzenlemiş ve 
İstanbul'a dair çeşitli eserleri teşhir et
miştir. Belediye Başkanı Bedrettin Dalan 
döneminde bu eserlerin bir kısmı Yıldız 
Sarayı'ndaki rnekanlara taşınmış ve bo
şalan Gazanfer Ağa Medresesi Karikatür 
ve Mizah Müzesi olarak yeniden düzen
lenmiştir. 1994'te bu müzenin de kapa
tılmak istenmesi üzerine baş gösteren 
tartışmalar sonunda burası müze halin
de bırakılmıştır. 

Gazanfer Ağa Külliyesi, XVII. yüzyıldan 
itibaren yaygınlaşmaya başlayan, bir ca
miye bağlı olmaksızın yapılan başlı başı
na medreseden ibaret küçük külliyelerin 
ilk örneklerindendir. Kovacılar caddesi 
üzerindeki esas girişi küçük bir dış avlu
ya açılır. Burada Gazanfer Ağa'nın çokgen 
biçimindeki türbesi yükselir: Bu dış avlu 
duvarının sol köşesinde ve bulvarın kena
rında sebil bulunur. Ayrıca avlunun içinde 
türbelerin etrafında, en eskisi 1025 ( 1616) 
tarihli olan on kadar kabirden meydana 
gelen küçük bir de hazire vardır. 

Bu ön avludan, ikinci bir cümle kapı
sından geçilerek ulaşılan medrese kıs

mı muntazam bir plana sahiptir. Sebilin 
arkasına yerleştirilen abdesthaneler dı
şında, ortadaki baklavalı başlıklı mermer 
sütunlara sahip revaklı bir avlunun et
rafında talebe hücreleri sıralanır. Orta
sındaki şadırvan 1943-1944 tamirinde 
yapılmıştır. Ewelce burada bir şadırva
nın bulunup bulunmadığı bilinmemek
tedir. Girişin tam karşısında üstü kubbe 
ile örtülü. kare planlı mescid-dershane 
yer alır. Bunun mukarnaslı bir mihrabı 
vardır. Kubbeli hücrelerin her birinde bir 
ocakla dolaplar bulunur. Bu odalar hem 
avludan hem de dış duvarlara açılan pen
cerelerden hava ve ışık alır. Muntazam 
planlı Osmanlı medreselerinde olduğu 
gibi köşelerdeki hücrelere geçiş şevli gi
rişlerle sağlanmıştır. Ancak güneyde bul
var tarafındaki hücrenin arkasına ilave 
edilen bir hücreye geçiş önündeki odadan 
mümkün olmaktadır. Medresede plan 
bakımından yalnız on beş hücre bulun
masına karşılık vakfıyesinde on yedi hüc
reden söz edilmesine bir anlam verileme
miştir. Dershaneyi ve helaları da Ekrem 
Hakkı Ayverdi'nin düşündüğü gibi mevcut 
sayıya katmak ise mümkün değildir. 

Gazanfer Ağa'nın külliyenin ikinci un
surunu teşkil eden türbesi. dış avlunun 
kuzeybatı köşesinde kesme taş kaplı 

onikigen planlı kubbeli bir yapıdır. İçi iki 
sıra pencere ile aydınlanmıştır. Alt sıra
da ayrıca pencere aralarında dolaplar 
vardır. İçinde pencerelerin üstlerinde ka
lem işi nakışların kalıntıları görülür. Bu
rada Gazanfer Ağa'nınkinden başka iki 
de kadın sandukası bulunmaktadır. 

Külliyenin dış avlu duvarının kuzeydo
ğu köşesinde bulunan sebil sekiz köşeli 
olup bunların beşi dışarı taşar. 1943 yılı 
tamirine kadar çok harap durumda iken 
bu tarihte üzerine geniş bir saçak yapıl
mıştır. Şebeketerin aralarında çift renkli 
taşlardan işlenmiş sivri kemerleri taşı
yan, mukarnaslı başlıklı mermer sütun-

Gazanfer Ağa 
Külliyesi'nin 
se b ili 
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lar vardır. Kemer içinde taştan oyma ka
fesler bulunur. Altlarındaki şebekeler ise 
tunç dökümdür. Sebilin içinde bir de ku
yu ağzı mevcuttur. Kubbesinde ise ma
lakari süsleme vardır . İstanbul'un klasik 
Osmanlı medreselerinin en güzellerin
den olan Gazanfer Ağa Medresesi yer 
seçimi bakımından talihsiz bir yapı ol
muştur. Öğleden sonra güneşini tama
men engelleyen Bozdoğan Kemeri'nin 
çok yakınında inşa edilmiş olması onu 
rutubetli bir yapı durumuna sokmuştur. 
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GAZANFER et-TEBRİZİ 

1 

( s_:n_r..ll ~ ) 

Fahrüdd!n Ebu İshak İbrahim 
b. Muhammed Gazanfer et -Tebriz! 

(ö. 678/1280'den sonra) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
vefatı sırasında yanında bulunan 

L 
iki tabipten biri. 

_j 

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Nisbe
sinden Tebrizli olduğu anlaşılmakta, do
ğum tarihi ise bilinmemektedir. Ancak 
XII. yüzyılın sonlarında doğduğu söyle
nebilir. Çünkü İbn Hebel diye tanınan 
Mühezzebüddin Ebü'l-Hasan Ali b. Ah
med b. Ali el-Bağdadf'nin (ö 610/1213) 
el-Mul].tôr ift-tıbb'ının dört ciltlik bir 
nüshasını (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 
3620) 61 O yılında Sivas'ta istinsah eden 
Ebu İshak İbrahim b. Muhammed ile 
Fahreddin Ebu İshak İbrahim b. Muham
med Gazanfer'in aynı kişi olması muh
temeldir. İbn Sina ' nın Envô.rü '1- eikô.r 
adlı eserinin, en tanınmış öğrencisi Beh
menyar b. Merzüban tarafından yazılan 
on iki fasıl halindeki tenkidinin Süley-
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maniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan 
bir nüshası da (Pertev Paşa, nr. 61 7) yine 
Gazanfer et-Tebrizi diye tanınan Hakim 
Fahrü'l-hak ve'd-din'in istinsah ettiği bir 
nüshadan çekilmiştir (Şeşen, Nevadirü'l
mal]tata.ti'l- 'Arabiyye, lll, ı 28) Feridun 
Sipehsalar b. Ahmed'in Mevlana ve et
rafındakilerle ilgili RisaJe'sinde, Mevla
na'nın ölümü sırasında (672/ 1273) Ek
meleddin en-Nahcuvani ile birlikte baş 
ucundan ayrılmadığını söylediği Gazan
fer adlı tabip Gazanfer et-Tebrizi'dir. 

Gazanfer et-Tebrizi, Huneyn b. İshak'ın 
el-Mesa, il fi't-tıb li'l-müte 'allimin ad
lı eserine lfa~ıİü'l-Mesa,il adıyla bir ih
tisar yazmıştır. Eserin, Keyhusrev b. Fet
hullah el-Attar el-Mütetabbib tarafından 
858'de (1454) istinsah edilen iki nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Ayasofya, nr. 355514, vr. 
ı47b _ ı54•; Fatih, nr. 5300/5, vr. 32ı-348; 
Brockelmann, GAL, 1, 650; Sezgin, lll , 25 ı ; 

Şeşen, Fihrisü mal]tatati}tıbbi'l-İslamf, s. 
2 ı 0). Bunlardan Ayasofya nüshasının ba
şında Gazanfer et-Tebrizi için "Efdalü'l
müteahhirin Fahrü'l-hak ve'd-din Ebu İs
hak İbrahim b. Muhammed el-Ma'rQf bi
Gazanfer et-Tebrizi" denilm ek suretiyle 
onun son zamanlarda gelen tabipierin 
en üstünü olduğu vurgulanmaktadır. Ga
zanfer et-Tebrizi bu çalışmasında Huneyn 
b. İshak'ın eJ-Mesa,il'ini, tertibinde ve 
muhtevasında herhangi bir değişiklik 

yapmadan ihtisar etme işini bitirince, 
örneklerin çok olduğunu ve metnin da
ha fazla kısaltılması gerektiğini görüp 
yeni başlayan öğrencilerin aniayamaya
cağı endişesiyle eseri fazlalıklarını atıp 

faydası az örneklerini çıkarmak suretiy
le tekrar özetlemiştir. Kitap nabız, bevl, 
diş sağlığı ve humma gibi konulardan 
bahsetmektedir. 

Birüni (ö . 453/ ı06ı [?J). EbQ Bekir er
Razi'nin eserlerinin fihristini tertip eder
ken buna 1 037 yılına kadar yazdığı ken
di 113 kitabını da ekiemiş ve bu fihris
tin bir nüshası Gazanfer et-Tebrizi tara
fından bizzat kalem~ aldığı şerh ile bir
likte (Ünver, s. 93) istinsah edilmiştir. Bu 
yazmanın bir sureti, E. Sachau tarafın
dan tercüme ve neşredilen el-Aşarü'l
bô~ıye 'ye, Birani'nin 1 037' den sonraki 
on iki yıl içerisinde yazdığı eserlerin isim
leriyle beraber eklenmiştir (İA, ll, 639) 
Yine Birani'nin eş-ŞaydeJe'sinin 1927 
yılında Zeki Vetidi Togan tarafından bu
lunarak ilim alemine tanıtılan tek nüs
hasını da (Bursa Eski Yazma ve Basma 
Eserler Ktp., Kurşunluoğlu, nr. 149) 678 
( 1280) yılı sonunda Gazanfer et-Tebrizi 
istinsah etmiştir (a.g.e., ll, 642). Gazanfer 
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et-Tebrizi bu kitabın ferağ kaydında ese
ri yalnız istinsah etmekle kalmadığını, 
içindeki pek çok .yanlışlığı düzeltmeye 
çalıştığını ve mevcut fahiş hataların ya 
müellifin yazıcısından veya bir başkasın
dan geldiğini söylemektedir (vr. ı34•) 
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GAZAP 
(~1) 

Allah'a nisbet edilen 
haberi sıfatiardan biri. 

_j 

Sözlükte "öfkelenmek, kızmak" anla
mında masdar ve "öfke; kızgınlık" anla
mında isim olarak yer alan gazab (ga
dab) kelimesi Kur'an'da türevleriyle bir
likte yirmi dört ayette geçmektedir (bk. 
M. F. Abdülbakı, el-Mu'cem, "!'J<;lb" md .) 
Bunların on dokuzunda Allah'a, diğerle
rinde kula nisbet edilmiştir. Ragıb el-İs
fahani, Allah'a gazap nisbet edilmesini 
başkası adına intikam alması, yani kul
lar arasındaki haksızlıklardan ötürü suç
luyu cezalandırması şeklinde yorumla
mıştır (el-Müfredat, "Q't:lb" md). Ebü'l-Be
ka ise mutlak olarak gazaba, "gazap edi
lene zarar vermeyi murat etmek" şek-

Gazanfer 
et· Tebrizi'nin 

!:faşılü 't 

Mesa'il adlı 
eserinin 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 3555 / 4) 

lindemana vermiştir (el-Külliyyat, s. 671). 
Allah'a izafe edildiği ayetlerde gazap "la
net etmek, rahmetinden uzaklaştırmak, 
azap etmek, yoksulluğa, zillete ve helake 
maruz bırakmak" gibi anlamlara gelir. 

Kur'an-ı Kerim'de Allah ' ın gazabı çe
şitli azap türleriyle birlikte anlatılırken 
aynı zamanda O'nun_ kimlere ve niçin 
gazap ettiğine de temas edilir. Buna 
göre kasıtlı olarak bir mümini öldüren 
(en-Nisa 4 / 93). savaştan kaçan (el-Enfal 
8/ ı6) kimseler, Allah hakkında kötü 
zan besleyen münafık ve müşrikler (el
Fetih 48/ 6) ve irtidad edenler (en-N ahi 
16/ 106) ilahi gazaba maruz kalmışlar

dır. Bunların dışında genellikle yahudi
ler ilahi gazaba hedef teşkil etmişler
dir. Bunun sebepleri ise gerçeği bildik
leri halde kıskançlıkları ve şerir oluşları 
yüzünden hakka tabi olmamaları, Hz. 
Musa vasıtasıyla birçok felaketten kur
tarılıp sayısız nimetiere kavuşturulma
ları ve sıkı sıkıya uyarıimalarına rağmen 
yine azgınlık göstermeleri, buzağıya ta
pınmaları, kendi mukaddes kitaplarını 

da onayiayan son ilahi vahiy geldiğinde, 
"Kalplerimiz perdelidir" demek suretiy
le bile bile inkar etmeleri gibi hususlar
dır (b k. el-Bakara 2/ 57-6ı , 88-92 ; el-A'raf 
71 ı 52; Taha 201 80-90) . 

Gazap çeşitli hadislerde de Allah'a 
nisbet edilmiştir (bk. Wensinck, el-Mu'
cem, "Mb" md.). Hz. Peygamber, haksız 
yere birinin malını almak için yemin eden · 
(Buhari. "Şürb", 4) ve Allah'a dua ve ni
yazda bulunmayan (Müsned, ll , 443, 477; 
ibn Mace, "Du'a,", 1) kimsenin ilahi ga
zaba maruz kalacağını ifade etmiş, gök 
gürültüsü ve şimşek karşısında, "Alla
hım, bizi gazabınla helak etme!" (Müs
ned, ll, 100 ; Tirmizi, "Da'avat", 49) şeklin
de dua etmiş, kendisine Allah'ın gazabın-


