
nebevi iSCıleymaniye l<tp, H ac ı B eşir Ağa 

IEyüpl. nr. 72 : Şehid Al i Paşa, ıır . 818 1 adıy
la şerh yazmışlardır. 2. el -Hôvi'J -Kud
si. Kudüs'te yazıldığı için "Kudsi" sıfa

tıyla anılan eser fıkha dair olup üç bö
lümden meydana gelmektedir. Birinci 
bölümde akaid ve kelam. ikinci bölüm
de fıkıh usulüyle ilgili bazı bilgiler veril
mektedir. Çok kısa olan bu iki bölüm
den sonra fıkhi konuların ele alındığı 

üçüncü bölüm genel fıkıh kitaplarının 

planına göre düzenlenmiştir. Eserin Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde çeşitli yaz
ma nüshaları mevcuttur (Esad Efendi . 
nr 660; Reisülküttab Mustafa Efend i, nr. 

424, 425: Şehid Ali Paşa, nr 10 17 , Yeni
cam i. nr . 408) 3. 'Akö ' idü 'l-Gaznevf. 
Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de, Ebü Hanife'nin el-Fıkhü 'l- ekber'i 
ile Ebü Ca'fer et-Tahavi ve Ebü Hafs 
en- Nesefi'nin akaid risalelerinin yer al
dığı bir mecmua içinde bulunmaktadır 
(Bağdatlı Vehbi Efendi , nr. 2028/ 31 4. EhCi
dişü'l-ahkôm. s. el-Münte~ö min Rav
i ati'J- mü tekellimin Kaynaklarda adı 

geçmekle birlikte günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmeyen Ravi atü 'l-m ütekel
limin ii ıısı1li'd- din adlı bir diğer eseri
nin muhtasarı olup kelamla ilgilidir (bun
ların yazma nüsha l arı için bk. Brockelmann, 
GAL, 1, 470; Suppl. , ı . 6491. Kaynaklarda 
ayrıca mukayeseli hukuka dair er-Rav:ia 
ii'l]tilôfi'l- 'ulemô, ve usül-i fıkha dair 
Kitôb ii usı1li'l- fıkh adlı iki eserinden 
söz edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

KureşL e/ -Ceuahirü'l-mudıyye, I, 315·316, 
355 ; III , 409; ibn Kutluboğa. Tacü ·1 -teracim, s. 
ı O; Taşköprizade. Mi{taf':ıu ·s -sa 'ade. II , 284-
285 ; TemimL et· Taba~atu ·s·seniyye, ll , 89 · 
90, 130·131; Keş{ü 'z-zunan, I, 627 , 932 ; II , 
ı 802·1803, 1838; Lekn~vL e/ -Feua'idü'/ - belı iy
ye, s. 40, 43 ; Tzahu '1-melcnün, II , 570; Brockel
mann. GAL, I, 470; Suppl. , I, 649; ZirikiL et
A' /arn, 1, 209; Kehhale, Mu'cernü'l-rnü'etli{in, 
ll , 156 ; a.mlf.. e/ -Müstedrelc. Beyrut 1406 /1 985, 
s. ı 02; Ahmet Özel. Hanefi Fılcılı Alim/eri, An
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GAZNEVİ, Ömer b. İshak 
( Sf yol i Jib......) Y. __;~ ) 

Ebu Hafs Siracüddln Ömer b. İshak 
b. Ahmed ei -Gaznevl eş-Şibli 

(ö 773 / 1372) 

Hanefi fakihi. 

-=ı 

_j 

Doğum yeri tam olarak bilinmemekle 
birlikte büyük bir ihtimalle 704 ( 1304) 
yılında Gazne'de dünyaya geldi. es-Sira
cü' 1- H indi lakabıyla tanınmıştır. Kariül-

hidaye lakabıyla meşhur olan Ebü Hafs 
Siraceddin Ömer b. Ali ile karıştırılmak
tadır. İlk tahsilini memleketinde ve Tür
kistan bölgesinde yaptı. Vecihüddin ed
Dihlevi. Şemseddin ei-Hatib ed-Düli. Si
raceddin es- Se kafi ve Rükneddin el- Be
daüni gibi alimlerden fıkıh dersleri aldı. 
Daha sonra hac için gittiği Mekke'de 
bir müddet kalarak Şeyh Hızı r'dan. Şe
habeddin es-Sühreverdi'nin 'Avôriiü 'l
ma 'ôrifinin esas alındığı tasawufi bir 
eğitim gördü. 740 ( 1339) yılından önce 
gittiği Kahire'de de Alaeddin İbnü't
Türkmani, Mahmüd b. Abdurrahman ei
İsfahani ve Ahmed b. Mansür ei-Cevhe
ri gibi alimlerden istifade etti. 

Üstün zekası. akıcı üslübu ve eserle
riyle devlet adamlarının da dikkatini çe
ken Gaznevi. Mısır kadılkudatı Cema
leddin et-Türkmani'ye na i b tayin edildi. 
Daha sonra Yılboğa ' nın aracılığıyla Mısır 

kazaskerliğine. Şaban 769'da da (Nisan 
1368) Cemaleddin et- Türkmani'nin ölü
müyle boşalan Hanefi kadılkudatlığına 
getirildi. Ömrünün sonuna kadar bu gö
revi sürdüren Gaznevi. bir yandan da 
Zeynüddin ei-Bistami'nin ölümü üzerine 
İbn Tolun Camii'nde tefsir dersleri ver
di. 7 Receb 773 ( 14 Ocak 1372) tarihin
de Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. 1. el- G urre tü '1-m üni'fe ii tah
kf~i ba 'iı mesô, ili'l-İmam Ebi Hanife 
(Kahire 13 70 / 1950 ; Beyrut 19861. Hane
fi mezhebini tercih edişinin sebeplerini 
açıkladığı bu eserde. Fahreddin er- Ra
zi'nin Hanefiler'i tenkit ettiği el-Burhô
nü 'l-Baha'iyye adlı Farsça eserini de 
Arapça 'ya çevirerek tenkit etmiştir . 2. 

Şerl~u'l- 'A~ideti't-Tahôviyye (l<azan 
131 ı ı. 3. et- Tevşih Burhaneddin el- Mer
glnani'nin el-Hidaye'sinin şerhi olup ce
del metoduyla hazırlanmıştır. Süleyma
niye Kütüphanesi 'nde 1 Kadızade Meh
med Efendi, nr. 2081 Bahrü'r-rivôye ve'd
dirôye ii tevşihi'l-Hidôye adıyla kayıtlı 
olan yazmanın bu eser olması muhte
meldir. 4. Fetôvô. Fetvalarını derlediği 

bu kitap. Kariülhidaye'nin el-Fetôva's
Siı-ôciyye ( Feta va !{ari' ilhidaye) adlı ese
riyle karıştırılmaktadır. s. Zübdetü '1- ah
kôm fi'l]tilôfi'l -me?ôhibi'l- e 'immeti'l
erba 'ati 'l- a 'lam. Mezhepler arası mu
kayeseli hukuka dair bir eserdir. İbra
him Ahmed b. Süleyman el-Ömer. imam 
Muhammed b. Su O d Üniversitesi 'nde 
bu eseri yüksek lisans tezi olarak neşre 
hazırlamıştır 11403/ 19831. 6. Şerhu 'l

Mugni. Habbazi'nin fıkıh usulüne dair 
el -Mugni adlı eserinin şerhidir. Mekke 

GAZNEVJ. Ömer b. isllak 

Ümmülkura Üniversitesi'nde ı. cildi Sa
terya Efendi Zeyn !1406 / 19861, ll . cildi 
Muhammed Ahmed Küli 114071 1987 1 
tarafından doktora tezi olarak neşre ha
zırlanmıştır . 7. Kôşiiü me 'ani'l- B edi'. 
Muzafferüddin İbnü's- Saati'nin us Ol- i 
fıkha dair Bedtu·n-nizôm adlı eserinin 
dört ciltlik bir şerhidir. 8. Le va, ihu '1-
envôr ii'r- red c ald men enkere 'ale 'l
'ôrifin l eta'ife'l-esrôr. Evliyanın kera
metierini ispat için kaleme alınmış bir 
eserd ir. 9. Mul]tasarü't- Tell]is. Muham
med b. Hasan eş- Şeybani'nin el - Cô
mi'u 'l-kebfr 'ine Muhammed b. Abbad 
el-Hilati'nin yazdığ ı et- Tell]is'e Ali b. Sa
taban ei-Farisi'nin hazırladığı şerhin muh
tasarıdır lbu eserleri n yazma nlı sha ları için 
bk. Brockelm ann. GAL, 1, 178. 181-182; ll , 
96; Supp/., 1, 657, 658; ll , 891. 

Gaznevi'nin kaynaklarda şu eserleri 
de zikredilmektedir: Şerh u 'z - Ziyadot 
(Mu hammed b. Hasan eş-Şeyba ni'nin ez

Ziyadat adlı fürO - ı fıkıh eserinin şerh i olup 
tamamlanmam ı ştır); eş -Şamil (fıkıh la ilgili 
bir eserdir). el-Levômi' fi şerhi Cem 'i'J
cevami' l ibnü's-Sübki'nin f ı kı h usulüne 
dair Cem'u'l-ceuanıi' adlı eserin in şerhi 
olup tamarıılan mamıştı rl; 'İddetü 'n-nô
sik ii' I- menôsik (Hac menasi ki yle ilgili 
di ri ; Şerhu Tô'iyyeti İbni'l-Fôn:i lib
nü ' I -Farı z'ın tasavvufla ilgi li et- Ta'iyye-

ömer b. ishak eı -Gaznevi ' n i n Şerf:ıu'I-Mugniad ıı eserinin 
ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 1381) 
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GAZNEVf. Ömer b. İsh ak 

w·ş -şugra ' sı nın şerh id ir): Şerf:ıu 'l-Me

ndr (Ebü'I -Berekat en -Neseff'nin f ı kıh usu
lüne dair Mef1arü'l-enuar' ı n ı n şe rhid ir ); 

ŞerJ:ıu 'l-Mu{J.tdr (Abdul lah b. Mahmüd 
e i- Mevsıli'nin ei-Mul].tar li'l-fetua adlı ese
rinin şerhidirl. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ömer b. ishak ei-Gaznevf. e/-Gurrew·t-mü
nf{e (nşr. M. Zahid l<evseril. Kahire ı370j ı950 , 

naşirin g iri ş i , s. ı 0-11 ; İbn Hacer, ed-Dürerü '[. 
kamine, lll , ı54-ı55 ; a.mlf .. inM.'ü'l-fjuml; 1, 
29-3 ı; ibn Tağriberdf. en-Nücümü 'z-zahire, Xl, 
ı20- 121 ; ibn Kutlu boğ a, Tacü Ueracim, s. 48-
49; Süyüti. Hüsnü'/-muhadara, ı , 470· 47ı ; Taş

köprizade. Mi{tahu·s·s~'~de, ll , ı89-ı90 ; Keş
{ü 'z -zunan, 1, 236, 448, 570; ll, 950, 962, ı 025, 
ıı30 , ıı43 , ı198 , ı227 , 1569, ı749 , 2034· 
2035; ibnü' l - imad, Şe?erat, VI, 228-229; Şev
kani, e/·Bedrü 't-tali', 1, 505; Leknevi. e/-Feua' i
dü'/-behiyye, s. ı 48- ı49; Abdülhay ei -Hasenf. 
Nüthetü'l-l]auatı r, ll , 92-93; Serkis. Mu'cem, 
ll , ı 233, ı379; izahu·l·meknQn, ll , 96, 4 ı 6, 

595; Brockelmann. GAL, 1, 178, 18ı-ı82; ll, 
96; Supp/., 1, 657, 658; ll , 89; Zirikli. et-A'/am, 
V, ı 99; Kehhale. Mu'cema·l·mü'elli{in, VII , 276 · 
277; a.mlf .. e/-f\1üstedrek, Beyrut ı406 / ı985, 
s. ı02; Sarton, lntroduction, 111 / 2, s . 1454 ; Nü
veyhiz, Mu'cemü '/- mü{essirin, 1, 392; Zübeyd 
Ahmed. ei-Adabü ·1- 'Arabiyye, ı , ı 06, 110, 116-
ıı7 ; ll, 306, 356, 422; Ahmet Özel. Hanefi Fıkıh 
Alim/eri, Ankara ı990, s. 82 -83; Joseph Schacht. 
"Şibli", iA, Xl, 5ı7. 

~ A H MET AKGÜNDÜZ 

GAZVE 
( ö_ir')l ) 

Hz. Peygamber'in 
bizzat sevk ve idare ettiği 

savaşlar hakkında kullanılan terim. 
L ~ 

Arapça'da gazv masdan "istemek. ar
zu etmek. kastetmek, niyetlenmek" gi
bi manaların yanı sıra " düşmanla savaş

mak" anlamında da kullanılır. Bu kökten 
türemiş bir isim olan gazve ise (çoğul u 

gazavat l " akın , saldırı , din uğruna yapı
lan savaş" anlamına gelir. 

Hadis ve siyer alimlerinin kabul ettik
lerine göre asker sayısı az veya çok ol
sun, savaş için yahut başka bir maksat
la hareket edilsin, çarpışma vuku bul
sun veya bulmasın Hz. Peygamber'in bü
tün seferlerine gazve, bir sahabinin ku
mandası altında gönderdiği askeri bir
Iikiere de seriyye denilir. Bazı ilk dönem 
İslam tarihçileri Resül-i Ekrem'in bizzat 
katılmadığı seferlere de gazve adını ver
mişlerdir. Mesela es -Sfretü 'n -nebevi y
ye adl ı eseriyle meşhur olan İbn Hişam, 
Hz. Peygamber 'in katılmadığı MOte se
ferine muhtemelen kelimenin ·sözlük 
anlamından hareketle gazve demiştir 
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1 IV, 15-30l. Taberi de kelimeyi Res Ol -i Ek
rem'den sonra yapılan bazı savaşlar için 
yine sözlük manasında kullanmıştır. Me
sela 31 (651 -52) yılındaki Zatü 's-savari 
Savaşı'na Gazvetü's-savari adını vermiş
tir ( TarTI], IV, 288). 

Vakıdi ve İbn Sa'd'a göre Hz. Peygam
ber'in emir ve kumandasında yirmi yedi 
gazve gerçekl eştirilmiştir (e/-Megazf, 1, 
7; et- Tabalcat, ll, 5-6). Bu sayıya. Hayber 
Gazvesi 'nden dönülürken Vadilkura 'da 
meydana gelen çarpışmalar da dahildir. 
Bu çarpışmaları gazve olarak kabul et
meyenlere göre ise sayı yirmi altıdır. İbn 
Sa'd Hz. Peygamber'in gazvelerini şöyle 
sıralar (et-Tabalcat, ll, 5- 165): Ebva (2/ 
623). Buvat 12 / 623), Bedrü'l-üla-Sefevan 
(2 / 623), Zül'uşeyre (2 / 623), Bedir (2 / 
624). Beni Kaynuka ' 12 / 624). Sevik 12 / 
624). Karkaratülküdr 13/624, 2. y ı lda mey
dana ge l diğini söyleyenler de va rd ı r). Ga
tafan 13/ 624). Beni Süleym !3} 625). Uhud 
(3/6251. Hamraülesed (3/625). Beni Na
dir 14/626). Bedrülmev'id 14 / 626). Zatür
rika ' 15/ 626). Dümetülcendel 15 / 626). Mü
reysf' (Beni Mustalik) (5 1 627, 6. yılda m ey-

Bir gazveyi tasvir eden minyatür (Siyer-i !'/ebi. IV. Türk ve 

İslam Eserleri Müzesi . nr. T. 1924. vr. 413 ~) . 

dana ge l d i ğin i söyleyenler de vardır). Hen
dek (Ahzab) 15 / 627.4. y ıl da meydana gel
diğin i söyleyenler de vard ır). Beni Kuray
za (5 / 627, 4. y ı lda meydana geldiğin i söy
leyenler de vardır). Beni Lihyan (6 / 6271. 
Gabe 16/ 6271. Hudeybiye (6/ 628). Hay
ber (7 1 628). Mekke'nin fethi 18/ 630). Hu
neyn (Hevazin, 8/ 630), Taif (8 / 630). Te
büki9/ 6301 

Gerek strateji ve harp taktikleri, ge
rekse dini ve siyasi sonuçları bakımın
dan büyük önem taşıyan Hz. Peygam
ber'in gazvelerinin amacı küfür ve batı
lın zulmünü ortadan kaldırmak. islami
yet'in yayılmasına engel teşkil eden un
surların tahakkümüne son vermek. yer
yüzünde Hakk'ı yüceltmek. f itne ateşini 
söndürmek. insanları maddi ve manevi 
baskılardan kurtarmak ve İslami ger
çekleri onlara duyurmaktır. "Kendileriy
le savaşılanlara zulme uğradıkları için 
harbe müsaade edilmiştir" (el-Hac 22 / 
39); "Sizinle savaşanlarla siz de Allah 
yolunda savaşın" (el-Bakara 2/ ı 901; "Her
hangi bir fitne kalmayıncaya ve din yal
nız Allah ' ın oluncaya kadar onlarla çar
pışın " iel-Bakara 2/ 193) mealindeki ayet
lerden bu hususlar anlaşılmaktadır. Re
sOl-i Ekrem müslümanlara düşmanla 

gereksiz yere vuruşmayı değil. şartlar 

oluşup da savaş kaçınılmaz hale gelince 
sabredip direnmelerini tavsiye etmiştir 
(Buhari, "Cihad", 112, 156; Müslim, "Ci

had", ı 9, 201 

Araplar İslam'dan önce çöl hayatının 
ağ ı r şartlarını yağma ve baskınlar için 
bir sebep gibi görürler. bundan dolayı 

kabileler arasında sık sık savaşlar mey
dana gelir, kan döküldükten sonra da 
intikam duygularıyla kan davaları baş
lardı. Cahiliye devrinde yapılan savaş

larda Araplar çocuk, kadın . yaşlı, hasta · 
demeden hası miarına acımasızca saldı

rır. esirleri çok defe işkence ederek 
öldürür. çocukları ok atmak için hedef 
tahtası gibi kullanır, esirlerin organları
nı kesip gerdanlık yaparak kadınlarının 
boyunlarına iftiharla takarlardı. Bunla
rın hepsini kaldıran Hz. Peygamber. gaz
velerin hedefini "Allah ' ın adını yüceltmek 
iÇin cihad" olarak-belirledi ve bu düşün
ceyi Hayber Gazvesi 'ne kadar peyderpey 
yerleştirdi. Bu savaşa çıkarken ashabı
na ganimet için değil Allah için savaşa
cak olanların ordusuna katılabileceğini 

söyledi. Düşmanların çocuk ve kadınla
rının , savaşa katılmayan yaşlı. hasta ve 
din adamlarının öldürülmesini. hayvan-


