
GAZAN FER et-TE B RIZI 

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-
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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-



dan kurtulmanın nasıl mümkün olduğu 
sorulduğunda ise. "Öfkelenmeyin" de
miştir l1'1üsned, ll, 1751 Ayrıca kıyamet 
gününde insanların şefaatçi arayacak
larını anlatırken de başvurdukları her 
peygamberin. "Allah daha önce bugün
kü kadar gazaplanmamış. bundan son
ra da gazaplanmayacaktır " diyecekleri
ni bildirmiştir IBuhari, "Enbiya'", 3; Müs
lim, "İman", 327; Tirmizi, "Kıyame", \0) . 

Gerek Kur'an'da gerekse hadislerde 
Allah'a izafe edilen gazap kavramı aka
id mezheplerince farklı biçimlerde yo
rumlanmıştır. Mu'tezile, fiili sıfatlar sta
tüsünde düşündüğü gazap, dostluk. 
düşmanlık gibi kavramları irade sıfatı

na bağlamış ve mesela rızasını mükafat 
vermeyi, gazabını da cezalandırmayı ira
de etmesi şeklinde açıklamıştır !Kadi Ab
dülcebbar. VI / 2, s. 611 Selef alimleri ise 
bu tür te'villerin söz konusu sıfatları in
kar anlamına geleceğini ileri sürmüş, 

bunların beşeri manalara çekilmeden 
olduğu gibi zat-ı ilahiyyeye nisbet edil
mesini gerekli görmüştür ıibn Ebü'l-iz. 
ll , 6851 Ehl-i sünnet kelamcıları da bu 
sıfatiarın irade sıfatına bağlanmaması 

gerektiği noktasında Selef'le aynı görüşü 
paylaşmış, ancak manalarının anlaşılabil
mesi için ulühiyyetin şanına uygun düşe
cek şekilde yoruma tabi tutulmasını ter
cih etmiştir. Buna göre Allah'ın gazabı 
isyankarlardan hoşnut olmaması. isyan
da aşırılığa varan yahut küfre düşenleri 
rahmetinden uzaklaştırması ve hak eden
leri cezalandırması demektir. Fahreddin 
er-Razf'nin belirttiği gibi rahmet. ferah. 
sürür. haya. gazap, alay etme gibi sıfat
Iarın hem dışa akseden yönleri hem de 
bazı sonuçları vardır. Gazabın dışa ak
seden yönü beyne kan hücum etmesiyle 
yüzün değişmesi, sonucu ise gazap edi
len kişinin cezaya çarptırılmasıdır. Gaza
bın Allah'a izafe edilmesi dışa yansıyan 
kısmıyla muhal ise de sonucu itibariyle 
caiz olup azabı suçluya ulaştırması de
mektir (/'1e{atff:ıu·t-gayb, ı. 262) . Öte yan
dan O'nun vücüd, ilim, sem', basar gibi 
sıfatları insanlarınkinden farklı olduğu 

gibi gazabı da farklıdır. Zira insanların 
gazabı acz. eksiklik veya güçsüzlükten 
kaynaklanabilir. Allah ise her şeye gücü 
yeten. dilediğini yapan ve her türlü ih
tiyaçtan müstağni olandır. O'nun gazabı 
beşeri anlamda bir gazap olmayıp yara
tana veya yaratılmışlara karşı suç işle

yenleri cezalandırmaktan ibarettir. 

Kök anlamı bakımından yaratılmışlık 
özelliği (acz ve noksan) taşıyan gazap as
lında selbi sıfatlar grubuna girer. Ancak 
naslarda yer aldığı için bundan istisna 

edilerek haberi grubu oluşturan sıfatlar 
arasına alınmış ve fiillerle ilgili olduğun
dan fiili sıfatiardan sayılmıştır. Gazap 
da diğer fiili sıfatlar gibi Allah ' ın zati 
bir niteliği olmayıp yaratılmışların tu
tumlarıyla ilgilidir. Nitekim Allah'ın ni- . 
telikierinin sayıldığı esrna-i hüsna için
de "gazap edici" anlamında bir isim yer 
almadığı gibi ayet ve hadislerde de geç
mez. Halbuki gazabın karşıt anlamlıla
rından sayılan "rahmet" , diğer türevleri 
bir yana "rahman" ve "rahim" şeklinde 
birçok ayette. ayrıca esrna-i hüsna için
de yer alarak ulühiyyetirı temel özelliği 
mahiyetinde zikredilmektedir !bk. M. F. 
Abdülbakl, e/-1'1u'cem, "rJ:ım" md .; ayrıca 
bk. ESMA-i HÜSNAI. "Rahmetim her şeyi 
kuşatmıştır" (el-Araf 71 1561 mealindeki 
ayetle birçok hadis kitabında ittifakla 
zikredilen. "Rahmetim gazabımı aşmış
tır" (mesela bk. Buhari. "Tevhid", 15, 22, 
28, 55; Müslim. "Tevbe", 14-161 mealin
deki kutsi hadis dikkate alındığında rah
metin Allah'ın zati niteliklerinden biri 
olduğu, gazabın ise kulları uyarmak ve 
mazlumların hakkını korumak gibi da
ha çok yaratılmışlara yönelik bir nitelik 
taşıdığı anlaşılır. Ayrıca gazabın söz ko
nusu olmadığı bir rahmetin haksızlığa 
uğrayanlar için bir çeşit rahmetsizlik sa
yılacağı düşünülürse. hakkın yerini bul
ması ve adaletin gerçekleşmesi için suç
luların cezalandırılması anlamında ga
zabın bir bakıma genel rahmet kavramı
nın şümulü içinde bulunduğu anlaşılır. 

Kur'an'da "öfkelenmek" ve "öfke" an
lamında hem masdar hem de isim ola
rak kullanılan sanat (suut) kelimesi de 
üç ayette Allah'a nisbet edilmiştir !Al-i 
imran 3/ 162; ei-Maide 5/ 80; Muham
med 47 / 28) . Ragıb el-isfahani sahat ke
limesine "cezalandırmaya götüren şid

detli gazap" manasını vermiş, Ebü'I-Be
ka ve diğer sözlük yazarları da "büyük
lerin küçüklere kızması" anlamı vermek 
suretiyle kelimenin gazaba nisbetle da
ha hususi bir muhtevaya sahip olduğu
na işaret etmişlerdir. Al-i imran süresin
de yer alan sa hat kelimesi 13 1 1621. Al
lah'ın rızasını gözetenle hışmına uğra
yanların eşit olmayacağı anlatılırken kul
lanılmış, Muhammed süresinde de 1471 
28) benzer bir kompozisyonla münafık 
ve mürtedlerin Allah'ı gazapiandıran 

hususların ardına düştükleri ve rızasını 

elde etmeye temayül göstermedikleri 
ifade edilmiştir. Maide süresinde ise 15 1 
80) inkara sapianan israiloğulları'nın taş
kınlık gösterdikleri, aralarında kötülüğü 
engellemeye çalışmadıkları. üstelik ço
ğunun münkirlerle dostluk kurduğu zik-
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redildikten sonra onların bu fiilieri se
bebiyle Allah'ın hışmına ve azabına ma
ruz kaldıkları haber verilmiştir. Scıhat 

kavramı muhtelif hadislerde de Allah'a 
izafe edilmiştir ibk. Wensinck, el-1'1u'

cem, "sl].t" md 1 

"Şiddetli öfke, kin" anlamına gelen 
gayz kavramı Kur'an-ı Kerim'de ve ha
dis kitaplarında yer almakla birlikte 
Ebü'I-Beka'nın da söylediği gibi le/· 
Külliyyat, s. 671 ı naslarda Allah'a nisbet 
edilmemiştir. Ragıb el-isfahanf'nin. gay
zın Allah'a izafe edilmesi halinde "inti
kam" anlamına geleceğini söylemesi ve 
ardından Şuara süresinin SS. ayetini zik
retmesi (e/-1'1ü{redat, "gyz" md ı isabetli 
değildir. Söz konusu ayete yer aldığı 

kompozisyon içinde böyle bir anlam ver
mek uygun görünmemektedir. Esasen 
rivayet ve dirayet tefsirleri de böyle bir 
anlayıştan söz etmemişlerdir. Ahmed b. 
Hanbel ile 1 1'1üsned, ll. 31 5 ı Müslim 'in 
I"Adab", 21 ı rivayet ettikleri. "Kıyamet 
gününde Allah nezdinde en çok buğzedi
lecek kişi. kendisine 'insanların şahı' diye 
isim veren adamdır : gerçekte ise Allah'
tan başka melik yoktur" mealindeki ha
dise gelince. bu metinde yer alan "agyaz" 
kelimesinin ravi tarafından başka bir ke
limenin yerine kullanıldığı anlaşılmakta
dır. Nitekim Buharf'nin I"Edeb", 1141 ve 
diğer bir rivayetinde Müslim'in I"Adab", 
201 kaydettikleri lafız "anna" (en zelil) ve 
"al]na'" (en yakışıksız) kelimeleridir. 
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