GAZZALi
ma ise el-İmam Ebu lfamid el-Gazzali fi ~ikra mururi tis'ami'e sene
'ala vefatih: 505-1405 adıyla basılmış
(Darülbeyza 1988). Washington DC'de yayımlanan Iranname adlı derginin bir
sayısı da (IV/4 jl986J) Gazzall'ye ayrıl

~

A
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Bu çalışma alanları ve türleri dışında
genel olarak İslam felsefesi, tasawuf,
fıkıh, kelam. ahlak, siyaset gibi ilimiere
dair sistematik ve tarihi çalışmaların en
ağırlıklı konularından birini Gazzall teş
kil eder. Ayrıca dünyanın hemen bütün
tanınmış ansiklopedilerinde Gazzall'ye
geniş yer verilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

Sarton. Jntroduction, I, 753-754; Abdurrahman Bedevl. Mü'elle{fıtü'l-Cazzfıli, Küveyt
1977; H. Lazarus-Yafeh, Studies in al-Ghazzali, Jerusalem 1975, s. 29-43,210-248,259-263,
325-348,391-411, 413-436; Abdurrahim Güzel,
"Gazaif Bibliyografyası üzerine Bir Deneme",
Ebü

Hfımid

Muhammed

el-Gazfı/1:

1050-1 1 11

(haz. Ahmet Hulüsi Köker), Kayseri 1988, s.
249-272; KojirÖ Nakamura. "A Bibliography on
Imam al- Ghazali ", Orient, XIII, Tokyo 1977, s.
119-134; Charles E. Butterworth. "The Study of
Arabic Philosophy Taday", MESA Bulletin, XVII/2
(ı983),s . 161-163; SU, LX1X(l989), s. 181-183.
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mıştır.

ll. Literal Çalışmalar. Gazzall hakkında birkaç yetersiz literal çalışma yapılmış olup bunlar arasında sadece
onunla ilgili bazı yayınları içine alanlar
bulunduğu gibi genel bir bibliyografyanın bir kısmını Gazzall'ye tahsis edenler de vardır. Kojiro Nakamura'nın "A Bibliography on Imam al-Ghazali" (Orient,
XIII !Tokyo I 977j. s. ı 19- ı 34) başlıklı
çalışmasında Gazzall ile ilgili kitap ve
makaleler yazıldıkları dillere göre iki
liste halinde sıralanmış. ilk listede Batı
dillerinde yazılanlar, ikinci listede İslami
dillerde kaleme alınanlar verilmiş. listelerdeki çalışmalar yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Birinci listede 198, ikinci listede kırk iki kitap ve
makale yer almaktadır. Abdurrahim Güzel"in "Gazal!Bibliyografyası Üzerine Bir
Deneme" (Ebü Hamid Muhammed eiGazalf, s. 249-272) başlıklı çalışması yakın zamanda hazırlanmış olmasına rağ
men bir hayli eksiktir. Diğer çalışmalar
arasında şunlar zikredilebilir: Suhail
Manzoor ve Abdul Waheed Khan. "AlGhazali: A Select Bibliography ofWorks
· Translated into English" (/C, LIV ı ı 980!.
s. 9 ı -94); Manzoor- A. Khan. "al-Ghazali:
A Select Bibliography ofWorks in English"
(Islam and Modern Age, XIII/3 ı ı 9821. s.
I 84- I 90).
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GAZZALiYYE
(4.:-llj.ll)
Gazze

Gazziili'nin
(ö. 505/ı ı ı ı ı
fikirlerini benimseyen
bazı sufiler tarafından
ona nisbet edilen bir tarikat

L

· (bk. GAZzALl).

Gazvesi'ne yol açan zengin ticaret kerda Ebu Süfyan idaresinde Gazze'den dönmekteydi.
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Gazze, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamafethedildi ( 13/634). Kaynaklarda
bölgenin VII-IX. yüzyıllar arasında durumu hakkında fazla bilgi bulunmamakta, genellikle Suriye ve Filistin'de yaşayan Arap kabileleri arasındaki çatış
malara sahne o lduğu anlaşılmaktadır.
imam Şafii 767'de Gazze'de doğdu. İbn
Havkal ve Makdisl şehrin büyüklüğünü ,
zenginliğini, ulucamiinin güzelliğini ve
etrafındaki bağlarla bahçelerin bereketliliğini anlatırlar. Uzun süre müslümanIarın idaresinde ka ldıktan sonra Haçlı
lar'ın ilerleyişi sırasında Kudüs Kralı lll.
Baldwin'in eline geçen Gazze ( 1149),
Hattın Savaşı'ndan sonra Selahaddin-i
Eyyubl :tarafından geri alındı ( 1187) ve
tekrar müslüman kimliğine kavuştu
ruldu. 1258 yılında Bağdat'ı zaptederek
Abbas\' hanedanlığını çökerten Moğol
nında

Güneybatı Filistin'de
bugün Gazze şeridi denilen
bölge ve merkezi.

_ı

Akdeniz'in güneydoğu köşesi kıyıla
yer alan 363 km 2 yüzölçümündeki Gazze şeridinin kuzey kesimindedir. 1995'teki şehir nüfusu 300.000 olup
çoğunluğunu müslüman Araplar teşkil
eder (bölge nüfusu 900.000).
rında

Denizden 4 km. içeride kurulmuş olan
Gazze tarih boyunca Filistin topraklarındaki idari birimlere bağlı kalmış. ancak ticari münasebetlerini daha çok Mı
sır'Ia geliştirmiştir. Eskiden ihraç edilen mallar develerle Kahire'ye ulaştırı
lırdı. Suveyş Kanalı'nın açılmasından önce Mısır. Suriye ve Anadolu'dan gelen
ticaret ve hac yollarının birleşme noktası olarak çok hareketli günler yaşa
mıştır. Tarih boyunca devamlı el değişti
ren Gazze, Bizanslılar zamanında önemli bir ticaret merkezi ve bu arada Mekke'den gelen tüccarların da uğrak noktası idi. Müfessirler. Kureyş suresinde
bahsedilen yaz ve kış seferlerinde kışın
gidilen yerin Gazze olduğunu söylemektedirler. Mekkeli tüccar kafilelerinden
birinde Hz. Peygamber'in büyük dedesi
Haşim b. Abdümenat da bulunmuş ve
bu şehirde vefat etmiştir; kabrinin burada yer alması sebebiyle şehre bazı
kaynaklarda Gazzetü Haşim denildiği görülür. Hz. Peygamber'in babası Abdullah da Gazze'ye gelen tüccarlar arasın
dadır. Hz. Ömer'in esas servetini İslam'a
girmeden önce Gazze'ye yaptığı ticari
yolculuklardan kazandığı rivayet edilmektedir. Hicretin 2. yılında (624) Bedir

lar'ın İslam topraklarında ulaşabildikle

ri

batıdaki

en uç nokta Gazze'dir. Ancak
kuwetlerinin Memlükler
tarafından Aynicalut Savaşı'nda hezimete uğratılmalarından (3 Ey ı ü I ı 260)
sonra geri alınmış ve Mısır'ın Osmanlı
lar tarafından fethine kadar (ı 51 7) onların idaresinde kalmıştır. Gazze'nin
Memlük hakimiyeti altında şanslı bir
dönem yaşadığı görülmektedir. Sultan
ı. Baybars burada imar faaliyetine giriş
miş. bu arada önemli bir kütüphane
kurmuştur. Kahire'nin kapısı sayılan bu
şehre Memlük sultanları Kudüs veya Hicaz'a yaptıkları ziyaretler sırasında mutlaka uğrarlardı. Bu dönemin idari taksimatında bir naiblik olan ve aynı zamanda önemli bir posta güzergahında
bulunan Gazze'ye Refah üzerinden gelen haberler buradan Kerek, Dımaşk veya Safed gibi merkeziere ulaştırılırdı.
şehir.

Moğol

Gazze, Kahire'nin emniyeti açısından
adeta ileri karakol gibi değerlendiril
miştir. Yavuz Sultan Selim'e karşı savaş

GAZZE
hazırlığı

içinde olan Kansu Gavri, Osmankuwetlerini Şam taraflannda durdurmak üzere yola çıktığında önce Gazze'ye
uğramış ve burada büyük bir sevinçle
karşılanmıştır. Kansu Gavri'nin Mercidabık Muharebesi'nde ölmesi üzerine yerine geçen Tomanbay Osmanlı ordusunu
Gazze'de durdurmak istemiş, fakat şeh
rin düşmesini engelleyememiştir. Osmanlı döneminde Gazze diğer Filistin şe
hirleri gibi Şam'a bağlı kaldı. 932 (152526) yılında nüfusu 5586, 1533-1539 arasında 8789, 1548-1 549'da 13.964, 15961597'de 11.390 idi ve Remle nahiyesiyIe birlikte Yafa'nın kuzeyine, yani bugünkü Tel Aviv'e kadar uzanan Gazze sanlı

cağını oluşturuyordu.

1649 yılında Gazze'yi ziyaret eden
Evliya Çelebi, "Bu sancak gayetü'I-gaye
marnur ve abadandır" sözleriyle tanıttı
ğı şehirde on bir cami, iki hamam ve
600 dükkanla 1300 ev bulunduğunu ve
bu binaların taştan yapıldığını , sancağın
yedi zeamet ve 107 timarının olduğunu
söylemektedir (Seyahatname, lll, ı28) .
On yıl sonra şehre gelen Sayda'daki Fransız konsolosu Chevalier d'Arvieux'nün verdiği bilgiler de hemen hemen Evliya ÇeIebi'ninkilerle aynıdır; Ch. d'Arvieux ayrıca iki kilisenin varlığından bahsetmekte ve halkın Yunanca, Türkçe ve Arapça
konuştuğunu söylemektedir. XVII. yüzyıl sonlarına doğru burayı gören Şeyh
Abdülgani en-Nablusi şehirde o dönemde büyük bir canlılık yaşandığını söylemiş ve burayı etraflıca tanıtarak özellikle cami ve medreseleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.
1768-1774

Osmanlı

Rus

savaşı sıra

sında Ruslar'ın kışkırttığı Şeyh

Zahir elömer isyan ederek Kudüs, Yafa, Nablus
ve Gazze'yi ele geçirdi (ı773). Ancak bu
ayaklanma kaptan - ı derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa kumandasındaki bir donanmanın bölgeye gönderilmesi ve Akka
Kalesi'nin kuşatılması sonucunda bastı
rıldı

(1775) .

1783- 1785

yılları

arasında

bölgeyi
kont M. Constantin François Volney, Gazze'yi Mısır ile
Suriye arasında bir ayırım noktası olarak
tanımlamakta ve nüfusunun 2000 civarında olduğunu, çoğunluğu müslümanların teşkil ettiğini ve yahudilerle hıristi
yanların azınlık durumunda kaldıklarını
söylemektedir (Voyage en Egypte et en
Syrie, ı. 103). Napolyon'un Mısır seferi
(ı 798) sırasında Fransızlar'a karşı koymaya çalışan Kahire'deki Memlük Emiri İb
rahim Bey ve adamları fazla direnemedidolaşan Fransız seyyahı

ler ve Suriye'ye geçmek üzere Gazze'ye
kaçtılar. Arkalarından gelen Fransızlar
buradan kuzeye doğru kıyı boyunca ilerIediler. Akka'da Cezzar Ahmed Paşa karşısında bozguna uğradıktan sonra Kahire'ye dönüşte Gazze'ye uğrayan Napolyon şehri anlatırken güzel ikliminin
ve yeşilliğinin kendisine Paris'i hatıriat
tığını söyler.
XIX. yüzyılın başlarında Gazze'de bulunan Sadrazam Yüsuf Ziya Paşa, şah
sına karşı güven duyduğu Gazzeli Muhammed Paşa Ebü Marak'ı Gazze ve Yafa'nın idareciliğine getirdi. 1806 yılında
Muhammed Paşa'ya Necid ve Hicaz'da
ortaya çıkan Vehhabi isyanını bastırma
görevi verildiyse de Gazze'den yola çı
kan paşa harekattan vazgeçildiği haberi üzerine geri döndü. Daha sonra Gazze
eskiden olduğu gibi Yafa ile birlikte yeniden Akka vilayetine bağlandı. Akka
Valisi Süleyman Paşa, Muhammed Ağa
Ebü Nübüwet'i Yafa ve Gazze mütesellimi tayin etti; Abdullah Paşa ' nın Akka
valiliği sırasında ise mütesellimliğe Muhammed Şahin Ağa getirildi (1825). Bu
sırada Mısır'da isyan ederek payitahtı
ele geçirmek amacıyla Anadolu'ya yürüyen Kavalalı Mehmed Ali Paşa , oğlu İb
rahim Paşa'yı Gazze üzerine (Kasım 1831)
ve oradan da Akka'ya yolladı . Ancak buraları zapteden İbrahim Paşa 1841 yılın
da Kahire'ye geri dönmek zorunda bı
rakıldı ve bölge tekrar Osmanlı hakimiyeti altına alındı.
XIX. yüzyıl boyunca Suriye hacıları ve
onlara katılan Anadolu hacıları karayolu
ile Gazze'ye gelerek Akabe'ye inerler,
burada Mısır ve Kuzey Afrika hacıları ile
buluştuktan sonra Kızıldeniz üzerinden
Cidde'ye giderlerdi; bu bakımdan Gazze-Akabe yoluna "derb-i Gazze" denilmişti. Ancak 1869'da Süveyş Kanalı'nın
açılması ile Mısır ve Kuzey Afrika hacı
ları Gazze yolunu terkettiler ve şehir
önemini kısmen yitirdi. Akabe yolunun
zayıflaması burayı bir pazar gibi kullanan Gazze tüccarlarının da işini bozdu.
1858'de bir kanunname ile bölgedeki
arazi sistemi değiştirildi ; böylece halkın
toprakla bağlantılı hayatı sona ermiş
oldu (lsa el-Mür, s. 123).
Osmanlı döneminin sonlarına doğru
Gazze'de kaymakamlarla belediye reisIerinin en yetkili kişiler oldukları görülür. 1904 yılında bölgede yeniden düzenlenen idari taksimatta burası yine
Kudüs mutasarrıflığına bağlı kaldı; Kudüs ise doğrudan Dahiliye Nezareti'ne
bağlı idi. Bu dönemde bölgede teşkil

edilen kazalar Gazze, Yafa, Bi'rüssebi'
ve HaiTiürrahman'dır. Gazze'de I. Dünya
Savaşı sırasında İngiliz ve Osmanlı kuvvetleri arasında üç büyük çarpışma oldu; ilk ikisinde Türkler, üçüncüsünde
İngilizler galip geldiler. 1917'de General
Allenby Gazze'yi aldı ve daha sonra bugün kendi adıyla anılan köprüyü geçerek Kudüs'e girdi. Böylece bazı geçici
bölgesel hakimiyetler dışında Filistin
toprakları üzerindeki 1517-1917 arasında 400 yıl devam eden Osmanlı hakimiyeti sona ermiş oldu.
Bölgede hareketlilik gösteren nüfus
Gazze'de 1912'lerde 40.000 civarında
iken I. Dünya Savaşı sonrası İngilizler
döneminde 17.500'e düştü (1922); 1945
yılında ise 34.000'e çıktı. 1948 yılında İs
rail Devleti'nin kurulmasının ardından ülkeye çok sayıda yahudi göçmenin gelmesiyle demografik durum altüst oldu. Bu
göçmenlere yer açmak için yurtlarından
sürülen Araplar İsrail sınırlarının dışın
da kalan Gazze gibi şehirlere sığındılar.
Suranın nüfusu aniden 100.000'i aşıp
1965'te 150.000'e çıktıysa da 1967 savaşında İsrail'in eline geçmesiyle 118.000'e
geriledi; 1978'de 175.000 civarında idi.
1917'den İsrail Devleti'nin kurulduğu
1948 yılına kadar İngiliz hakimiyetinde
kalan Gazze bölgesi bu tarihte Mısır'a
bağlandı. 22 Eylül 1948'de Şam'da toplanan el-Lecnetü'l-Arabiyyetü'I-ulya IiFilistin, Kudüs şehri merkez olmak üzere bir Filistin devletinin kurulduğunu ve
Gazze'nin geçici merkez' kabul edildiğini
açıkladı. 1954 yılı başlarında Cemal Abdünnasır Gazzeli gençleri teşkilatiandı
rarak Fedayin Örgütü'nü kurdu ve İsrail'e
vurkaç saldırıları düzenietmeye başladı.
1956'da Abdünnasır'ın Süveyş Kanalı'nı
millileştirmesi üzerine Mısır'a savaş açan
İngiltere ile Fransa'nın yanında yer alan
İsrail'e ait kuwetler Gazze'ye girerek Fedayin Örgütü'nü dağıttılar. 1967 Savaşı'nda tekrar İsrail işgali altında kalan
Gazze bugün, 13 Eylül 1993'te imzalanan barış antiaşması uyarınca kurulmasına çalışılan bağımsız Filistin devletine
bir ön hazırlık olarak gerçekleştirilen Filistin Milli Otoritesi (özerk yönetim) çerçevesinde işgalden kurtulmuş durumdadır (geniş bilgi için bk. FiLiSTiN)
Tarihi yapılar bakımından zengin bir
olan Gazze'de otuz beş civarında
cami ve mescidin bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir (Mustafa Murad edDebbağ, 1/2, s. 124-127 ; Mv.Fs., II, 93)
Bunlar arasında kiliseden çevrilme Ulucami ile (ei-Camiu'l-kebir) İbn Osman, İbn

şehir
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Meıvan, el-Mahkemetü'l-Berdikiyye, Seyyid HaŞim, Şeyh Zekeriyya, Aybeki ve Katibü'l-vilaye camileri bugüne ulaşan belli başlı yapılardır.

GAZZİ, Ahmed b. Abdullah

( (.Çjıl .Wl~ 0-! .~.o>! )
Ebu Nuaym Şihabüddln Ahmed
b. Abdiilah b. Bedr el-Amiri
el-Gazzl ed-Dımaşki

BİBLİYOGRAFYA:

Belazüri, Fütah (Fayda), s. 158, 197; Makdisi, Ahsenü't·tekiisim, s. 174; İbn Havkal. Süre·
tü'L·'ari, s. 172; İbn Battüta, Tu/:t{etü'n:ni1?·
?<'ir, 1, 37; Evliya Çelebi, Seyahatname, lll, 128
vd.; Abdülgani b. İsmail en-Nablusi, el fja~il!"-a·
tü ve'l·mecaz fi'r·ri/:tleti ila biladi'ş·Şam ve
Mısr ve 'l·Hicaz (nşr. Ahmed Abdülmecid Heridİ), Kahir~ 1986, s. 152·156; Ceberti, 'Aca,i·
bü'L·c'işar, lll, 121 ·141; Cevdet, Tarih, VII, 17,
25; M. C. F. Volney, Voyage en Egypte et en
Syrie, Paris 1822, I, 103; M. A. Meyer, History
o{ the City o{Gaza, New York 1907, s. 7·11,
109·111; fsa el-Mür, A/:tkamü'l·arazi, Kudüs
1923, s . 123; İbrahim Avre, Tari!Ju Vilayeti Sü·
leyman Bilşa el· 'Adil, Sayda 1936, s. 79; Arif
el-Arif, Tartl)u Gazze, Kudüs 1943; Abdülmünsıf Mahmüd, el·Fatil:t İbrahim Başa, Kahire
1948, s. 145·146, 160; A. S. Marmardji, Textes
geographiques arabes sur la Palestine, Paris
1951, s. 154·157; U. Heyd, Ottoman Docu·
ments on Palestine 1552·1615, Oxford 1960,
s. 109·118; Satı' el-Husari, el-Biladü'l·'Arabiy·
ye ve'd ·devletü'l· 'Oşmaniyye, Beyrut 1965,
s. 34; Mustafa Murad ed-Debbağ, Biladüna
Filistin, Arnman 1384·96/1965·76, 1/2, s. ll·
134; Abdülaziz Muhammed Avad, el-idaretü'l·
'Oşmaniyye {i vilayeti SQriyye (1864·1914),
Kahire 1969, s . 13 vd.; A. Cohen, Palestine in
XV/If th Century, Jerusalem 1973, s. 98, 101,
156; The Palestinians, People, History, Politics
(ed. M. Curtis), New Jersey 1975, s. 27; W. D.
Hütteroth, Palastina und Transjordanien im
16. Jahrhundert, Wiesbaden 1978, s. 21, 71·
73; Abdülkerim Rafık, Gazze: 1857-1861, Am·
man 1980; E. Torna, Filistin {i' [. 'ahdi 'L· 'Oş·
mani, Kudüs 1983, s. 43·45; Selim Arafat elMebiz, Gazze ve ~ıta' uhti., Kahire 1986, s. 299 ·
394 ; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, l, 12; ll,
348·349, 384·387; lll , 262·263; M. Muhammed Şerrab, Mu'cemu büldani Filistin, Beyrut
1407/1987, s. 567·569; Mehmet İpşirli- M.
Davüd et-Temimi, Evkaf ve emlakü'L·müslimin
{i Filistin, Beyrut 1988, s. 7 ·ll , 15 ; Ziyad Ebü
Amr. el·fjareketü'L·İslamiyye {i'cj.·cj.L{{eti 'L·Gar·
biyye ue ~ıta'i Gazze, Akkii, ts., tür.yer. ; M.
Gilbert, The Arab·fsraeli Con{lict, London 1992,
s . 136; Şehabeddin Tekindağ, "Yeni Kaynak
ve Yesikaların Işığı Altında Bonaparte' ın
Akka Muhclsarası", TD, sy. 20 (1965). s. 1·20;
S. Arafat Al Mabayed - Khıdr Abu Shaaban.
"The lslamic Heritage", Arts and the lslamic
World, V/ 2, London 1990, s. 18·21; E. Rekhess, "The West Bank and the Gaza Strip",
Middle East Contemporary Survey, XV, Tel
Aviv 1993, s. 250·273 ; isınail Ahmed Yagı. "Tarihu Medineti Gazze fi'l - 'ahdi'l- 'osmam
(1§ 16-191 7)", Mecelletü 't-taril]iyyeti'L· 'Arabiy·
ye li'd·dirasati'L·'Oşmaniyye, IX·X, Zagvan·
Tunus 1994, s. 363·394; Kamüsü'L·a'lam, V,
3279; "Gazze", Mv.Fs., lll, 389·401; "el-Cevii.ıni' ve'l-mesacid', a.e., ll, 93; Fr. Buhl, "Gazze", iA, N, 760·761; D. Sourdel, "Ghazza", E/ 2
(İng.). ll, 1056-1057; M. A. Bakhit, "Rafal;ı", a.e.,
Vlll, 385; Feridun Emecen, "Akka", DİA, ll, 266 ;
a.mlf., "Cezzclr Ahmed Paşa", a .e., VII, 516·
518.
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760 yılının Rebiülewel ayında (Şubat
1359) Gazze'de doğdu. Bazı kaynaklar
doğum tarihini 770 ( 1368) veya 7SS
( 1354) olarak zikretmekle birlikte altmış iki yaşında vefat ettiğinin belirtilmesi ilk tarihin doğru olduğunu gösterir. Küçük yaşta Kur'an'ı ve Şafif fıkhı
nın temel metinlerinden olan Ebü İshak
eş-Şirazf'ye ait et- Tenbih 'i, ardından da
Kazvfnf'ye ait el-lf.avi'ş-şagir' i ezberledi. Gazze Kadısı Alaeddin Ali b. Halef elGazzfden fıkıh yanında Buharfnin el-Camicu'ş-şa~~'ini de okudu. 780 (1378)
yılından sonra o zamanın önemli ilim
merkezlerinden olan Şam'a (Dımaşk) gitti. Burada başta Şam Kadısı Şehabed
din Ahmed ez-Zühri, Burhaneddin esSanhaci ve İbnü'ş-Şüreysi olmak üzere
çeşitli alimlerden ders okudu ve hocalarınca kendisine 781'de (1379) fetva verme izni verildi. Ardından Kudüs'e geçti:
Kudüs'te Takıyyüddin el -Kalkaşendf'den
ders alarak tahsilini tamamladıktan sonra öğretim ve kaza görevlerine başladı.
İlk resmi görevi Şam naibliğidir. Bu görevi, Şam'ın Timurlular tarafından işga
linden sonraya rastlamaktadır. Birnaristan-ı Nüri yanında Emeviyye Camii ve
Haremeyn vakıflarının nazırlığı da · kendisine verildi. Mütevelliliğini yürüttüğü
vakıfların gelirlerinin artması ve suistimalierin azalması sebebiyle büyük bir
takdire mazhar olurken vakıflardan aldıkları istihkakları azalan kadı, fakih vb.
kimselerin tepkisini üzerine çekti. Bundan dolayı resmi vazifeleri uzun süreli
olmadı. Kısa müddet devam eden bir kadılık görevinden sonra Şam bölgesinin
kadılarının tayin mercii olan darüladle
müftü tayin edildi, ardından da birçok
yerde müderris olarak görev yaptı ve
Şam fetva reisliğine getirildi. Hem bu
makamda iken hem de darüladldeki görevi sırasında Şam ' daki bir kısım kadı
lar yanında bazı liyakatsiz müftülerle vaizleri de görevden aldı.
Şam'da bulunduğu sırada defalarca
hacca giden Gazzi, Mekke'de 787 (1385),
809 (1407) ve 822 (1419) yıllarında mücavir olarak kaldı. Hicaz'da iken çok sayı
da talebesine fetva ve tedris icazeti ver-

di. Yetiştirdiği öğrenciler arasında İbn
Hacer el-Askalani, Übbi, Takıyyüddin elFasi ve Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe de
bulunmaktadır. Mekke'deki ikameti sıra
sında 6 Şewal 822'de (26 Ekim 1419) vefat etti ve Cennetü'l-mualla'ya defnedildi. Timur ordularının Şam 'ı işgalini de yaşayan Gazzf, başta ders arkadaşı İzzed
din b. Abdüsselam olmak üzere çok sayı
da alimin iltifatına mazhar olmuştur.
Eserleri. Kaynaklarda zikredilen başlı
ca eserleri şunlardır: 1. Şer~u'l-lf.avi'ş
şagir. Kazvfnf'nin Şafif fıkhına dair yazdığı temel metnin şerhidir. Dört cilt olduğu kaydedilen bu eserini "Kitabü'l-Büyü' "dan itibaren telif etmeye başlamış,
bu bölümden sonra teyemmüm faslının
şerhine geçmişse de eseri tamamlayamamıştır. Oğlu Radıyyüddin Muhammed
bu esere bir tekmile yazmıştır. z. ŞerJ:ıu
Cem ci'l- cevamic. Taceddin es-Sübkl'nin fıkıh usulüne dair eserinin şerhidir.
3. ŞerJ:ıu Mu.!Jtaşari'l-Mühimmat. Şafii
fakihi İsnevf'nin el-Mühimmat adlı eserinin muhtasarının beş cilt halinde şerhi
dir. 4. Menasikü'l-~ac. s. Şer]Ju'l-Mu.IJ
taşar. İbnü'l-Hacib'in fıkıh usulüne dair
eserinin şerhidir. 6. ŞerJ:ıu Minhdci 'l - vüşill. Beyzavf'nin fıkıh usulüne dair eserinin şerhidir. 7. Mu.lJtaşaru Vefeyati 'la eyan. İbn Hallikan'ın meşhur eserinin
muhtasarıdır. Bazı kaynaklar bu kitabı
el-Müntekii min Tarihi İbn Hallikan
adıyla kaydetmişlerdir. Şer~u cUmdeti'l- a~kam can seyyid.i'l- enam. Hadise dair olan bu eserini tamamlayamamıştır. 9. et- Ta cl* calti ŞaJ:u"J:ıi.'l - Bu.!Jari. Üç cilttir. 10. Teracimü Ricali'l-Bu.lJari. 11. Şer~u'l-Elfiyye. İbn Malik'in
nahiv ilmine dair manzum eserinin şerhi
dir. 12. Şer~u'l-Minhac. Nevevi'nin fık
ha dair eserinin şerhidir. 13. lf.aşiye cala
Envari't - tenzil. 14. el- BaJ:ırü '1- mübtegi
li- me canin yenbagi Eserin konusu hakkında kaynaklarda bilgi verilmemiştir.

a.

BİBLİYOGRAFYA:

Fasi, el-'lkdü's·semtn, lll, 55·57 ; ibn Kadi
Şühbe, Tab~~ata 'ş-·şafi'iyye, N , 78· 79; İbn
Hacer, inba,ü 'l·gumr, VII, 363·364; İbn Tağ
riberdi, el·Menhelü's·sa{i, 1, 350-351 ; a.mlf.,
ed·Delrlü 'ş -Şa{i 'ale.'L ··Menheli'ş·şa{f (nşr. Fehim M. Şeltüt), Kahire, ts. (Mektebetü'l-Hanci), I, 55; Hatib el-Cevheri, Nüzhetü 'n -nü{üs
ve' l·ebdan {i tevaril)i'z·zaman (nşr. Hasan Habeşi), Kahire 1971, ll, 460; Sehavi, ed·Dav,ü'L·
lami', I, 356·358; Keş{ü '?·?unün, ı, ·596, 626;
ll, 1832, 1879, 1915, 2018 ; ibnü'I-imad, Şe?e·
rat VII, 153 · 154; Şevkani, el·Bedrü't·tali', I,
75; lza/:tu 'l·meknün, ll, 120; Zirikli, ~1-A'lam,
1, 153; Kehhale, Mu'cemü 'L-mü,elli{fn, 1, 285;
Nüveyhiz, Mu'cemü 'L·mü{essirin, I, 46.

Iii

AHMET .AKGÜNDÜZ

