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müştendi. Gıtrlff dirhemlerdeki gümüş 
oranı diğer mağşüş sikkelerden daha 
fazla olmakla beraber bunlar siyah renk
te olduğu için halkın hoşuna gitmedi. Fa
kat tedavüle konuldu ve 6 gıtrlff dirhe
min saf gümüşten yapılan 1 dirheme eşit 
olduğu belirtildi. Gıtrlff dirhem haraç 
ödenirken bu rayiç üzerinden geçerli ola
caktı. Buhara ve yöresinin haracı o sırada 
200.000 dirhem civarındaydı. Nerşahi, 

bunun yeni para ile karşılığını 1.068.567 
gıtrffi dirhem olarak vermektedir ( Tarfl]u 
Bul]ara, s. 61). Barthold, bu rakamın doğ
rusunun 1.168.567 olduğunu ve metin
de 1 00 rakamının karşılığı olan Farsça 
"sad" kelimesinin hazfedildiğini söyler 
(Türkistan, s. 221). Makdisl, Buhara hara
cının 1.166.897 gıtrifT dirhem tuttuğunu 
ve bu dirhernin Heytal bölgesinde teda
vülde bulunduğunu belirtirken (Af:ısenü't· 
tekasrm, s. 340) İbn Havkal gıtrifT dirhem
lerin sadece Buhara'da ve Maveraünne
hir'in bazı şehirlerinde geçerli olduğunu 
kaydeder (Şüretü'l·ari, s. 490). 

Nerşahi, gıtrlff dirhernin zamanla de
ğer kazandığını ve saf gümüş dirheme 
eşit hale geldiğini söyler ( Tarfl]u Bul]a· 
ra, s. 61) 522'de (1128) 100 saf gümüş 
dirhem 70 gıtrifT dirheme, altın miskal 
de 7,5 gıtrlff dirheme eşitti. 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

GITRİFİ 
( ~._,bll) 

Ebu Ahmed Muhammed b. Ahmed 
b. Hüseyn el-Gıtrlfl el-Cürcani 

(ö. 377 /987) 

Muhaddis. 
_j 

280 (893) yılından sonra Hazar deni
zinin güneydoğusundaki Dihistan'da doğ
du. Dedesinin büyük dedesi olan Gıtrif 
b. Cehm'e nisbetle Gıtrlff, Cürcan'da ya-
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şaması sebebiyle Cürcani, Nişaburlu olan 
babası ve daha sonra kendisi Dihistan 
ribatında kale kumandanlığı yaptığı için 
Ribati ve Gazi nisbeleriyle anılır. Beni 
Abdülkays'a nisbetle Abdi ve Abkasi nis
beleriyle de bilinir. Gıtrlff babasının kale 
kumandanı olduğu sırada dünyaya gel
di ve ailesi bir müddet sonra Cürcan'a 
giderek oraya yerleşti. Tahsil hayatının 
başlangıç dönemi hakkında bilgi bulun
mamakla birlikte 301 'de (913) vefat 
eden İbrahim b. Yüsuf ei-Hisencani'den 
hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Gıtrlff 
Cürcan'da Haşan b. Süfyan en-Nesevi, 
Ebü Halife ei-A'ma, Ebü'l -Abbas İbn Sü
reye. Zekeriyya b. Yahya es-Saci, İbn Hu
zeyme ve Ebü Avane ei-İsferayini gibi 
muhaddislerden hadis tahsil etti. Fakih 
ve muhaddis olan hocası Ebü'I-Abbas 
İbn Süreye'den naklettiği hadislerin ye
gane ravisi odur. Zehebi onun Hemedan, 
Rey, Bağdat ve Nişabur gibi ilim mer
kezlerinde hadis öğrendiğini belirtmek
tedir (Tarfl]u'l·islam, s. 615). Arkadaşı ve 
yaşça kendisinden büyük olan Ebü Be
kir ei-İsmaili eş-Şahi.Q'inde Gıtrlff'den 
100'den fazla hadis rivayet etmiştir 

(a.g.e., s. 615). Sehmi ise bu hadislerin 
yirmi civarında olduğunu söylemektedir 
( Tarrl]u Cürcan, s. 430) . Bir hocadan öğ
renilen hadislerin kendisi hayatta iken 
rivayet edilmesi geleneğe aykırı oldu
ğundan Ebü Bekir ei-İsmaili, Gıtrlff'nin 
adını değişik şekillerde tedlis* ederek 

ondan rivayette bulunmuştur. Gıtrlff'

den ayrıca Ebü'I-Kiisım ez-Zeccaci, Ham
za b. Yüsuf es-Sehml. Ebü Nuaym el
İsfahani ve Ebü't- Tayyib et-Taberi gibi 
önemli kişiler hadis nakletmişlerdir. 

Hafız. sika ve sebt sıfatlarıyla anılan 
ve çok hadis rivayet etmesiyle tanınan 
Gıtrffi hadis tahammül ve edasında cid
di davranan muhaddislerden biriydi. Ebü 
Bekir el-İsmaili'nin ibadete düşkün ol
duğunu söylediği GıtrifT'nin ömrünün 
sonlarına doğru hafıza kaybına uğradığı 

ileri sürülmüşse de onu daha iyi tanı

yan talebesi Hamza es-Sehmi'nin bu id
diaya Tô.ri{J.u Cürcô.n 'da yer vermediği
ni kaydeden İbn Hacer el-Askalani bu
nun doğru olmadığını belirtmektedir. 

Gıtrlff 377 yılı Receb ayında (Kasım 

987) Cürcan'da vefat etti. 

Eserleri. 1: C üz' ü '1- .Qadiş. Ali rivayet
leri ihtiva etmesi sebebiyle kaynaklar
da övgüyle sözü edilen ve çeşitli konula
ra dair doksan bir hadis ihtiva eden bu 
cüzün üç nüshası günümüze ulaşmıştır 
(Köprülü Ktp., nr. 1584/9, vr. 85•-94b; Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 13. 

vr. 51 •-64b. Mecmua. nr. 40. vr. 36•-s2•). 

Eser ve müellifi üzerinde Yusuf Ziya 
Keskin EbU Ahmed el-Gıtrifi ve Hadis 
Cüz'ü adıyla yüksek lisans çalışması 

yapmıştır (MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
1990) 2. E.Qô.dişü J:ıisô.n. Eserin bir nüs
hası Darü'l-kütübİ'z-Zahiriyye'dedir (Mec-

Gıtrifi'nin Cüz'ü'l.f:ıadfş adlı eserinin ilk iki sayfas ı (Köprüıü Ktp .• nr. 15841 
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mua, nr. 54/ 2, vr. 42 "-46h). Gıtrifi'nin el
Müsnedü'ş-şaf:ıil:ı diye de anılan hacim
li eseri el-Müstal].rec 'ala ŞaJ:u.f:ıi.'l-Bu
lJ.ari'nin ise günümüze ulaşıp ulaşmadı
ğı bilinmemektedir. 
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~ YusuF ZiYA KEsKİN 

GIY AR 
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İslam ülkelerinde yaşayan 
gayri müslimlerin taşımaya 

mecbur olduklan, müslümanlarca 
L kafirlik alameti kabul edilen kıyafet. _j 

Sözlükte "ayrılma, muhalefet etme" 
anlamına gelen gıyar kelimesi terim ola
rak "kafirleri müslümanlardan ayıran 

alamet" demektir. İslam ülkelerinde gay
ri müslimler (zimmTier), ilk bakışta ta
nınmaları ve müslümanlardan ayırt edil
meleri için, Hz. Ömer devrinden itibaren 
farklı bir kıyafet taşımaya mecbur tu
tulmuş, bu mecburiyet EmevTier döne
minde Ömer b. Abdülazlz'in, Abbasiler 
döneminde HarOnürreşfd'in yanı sıra di
ğer bazı halifeterin emriyle dinf ve hu
kuki bir mahiyet kazanmış, aynı uygu
lama Osmanlı Devleti'nde de sürmüştür. 

Başlangıçta, giyilen elbisenin omuz kıs
mına dikilen farklı renkteki bir kumaş 
parçası veya kurdelenin adı olan gıya

rın kapsamı zamanla genişlemiş ; yahu
di, hıristiyan ve MecOsTier'in kullandık
ları zünnar, şapka, kemer, şal, sarık gi
bi kıyafetlerden harnarnda sarınacak es
vaba kadar hemen hemen bütün kıya
fetleri, hatta bazı adetleri bile içine al
mıştır. Kaynakların belirttiğine göre Kil
fe'de hıristiyan iken müslüman olan bir 
kadın, tekrar Hıristiyanlığa dönmesi için 
kocasının kendisine baskı yapması üze
rine Vali Halid b. Arfata'ya şikayette bu
lunmuş, Halid b. Arfata onları ayınnca 

· konu Hz. Ömer'e intikal etmiş ve bu olay
dan sonra valilere gönderilen bir emirle 
bundan böyle gayri müslimlerin müs
lümanlara ait kıyafetleri giymesi yasak-

lanmıştır (İbn Kayyim el-Cevziyye, 1, 236) . 
Hz. Peygamber'in ve ileri gelen müslü
manların kıyafetlerini sadece onlara 
uyanların giyebilecekleri belirtilerek ka
fırlerin kıyafetleri müslümanlarınkinden 

ayırt edilmiştir. Her ne kadar Leone 
Caetani ve Arthur Stanley Tritton gibi 
şarkiyatçılar, müslümantarla kafirlerin 
kıyafetlerinin ayrılmasına ilişkin düzen
Iemelerin Ömer b. Abdülazfz dönemin
de gerçekleştirildiğini ileri sürmüşlerse 
de kaynaklar bunun daha erken bir za
manda başladığını göstermektedir. Ta
bifnden itibaren İslam alimlerinin kafir
Iere ait kıyafetleri küfür alameti olarak 
kabul etmeye başladıkları bilinmekte
dir. Tesbit edilebildiğine göre ilk defa 
Ebu Hanffe insanların. kalpterindeki 
inançlarını dilleriyle ifade etmelerinden 
ve yaptıkları ibadet şekillerinden başka 
kıyafetlerine göre mürnin veya kafir di
ye nitelendirilebileceğine hükmetıniştir 

(el- 'Alim ve'l-müte'allim, s. 24) . İmam 
Malik de gayri müslimlere ait kıyafetle
ri taşıyanları tenkit etmiş ve onları ka
firlere benzetmiştir (İbn Kayyim ei-Cev
ziyye, II. 754) . Ketarn ilminin teşekkül et
mesinden sonra Ehl -i sünnet kelamcı
larının büyük çoğunluğu, imanı dinden 
olduğu kesinlikle bilinen temel ilkeleri 
(zarGrat-ı dfniyye) kalben tasdik etmek
ten ibaret saymakta birlikte, İslam ül
kesinde kafirlerin alameti sayılan kıya
fetleri herhangi bir zorlama olmaksızın 
giyeniere kafir muamelesi yapılması ve 
kalplerinde iman olsa bile zahiren kafir 
sayılmaları gerektiği görüşündedir (Bağ

dadf, s. 266; Teftazanf, V, 225) 

ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren İslam alim
leri ölümle veya el, ayak vb. organların 
kesilmesiyle tehdit edilmek, soğuk ve 
sıcaktan korunmak, savaş sırasında düş
mana karşı taktik uygulamak gibi bazı 
sebepterin dışında küfür alameti sayı

lan kıyafetleri isteyerek giymenin dinen 
caiz olmadığı ve bu kıyafetleri taşıyan

Iara kafir muamelesi yapılması gerek
tiği hususunda icma etmekle peraber 
söz konusu kıyafetleri giyenierin Allah 
nezdindeki durumu hakkında ihtilafa 
düşmüşlerdir. Çoğunluk, müslümanlar
ca küfrün alarnet-i farikası kabul edi
len kıyafetleri katiriere özenerek giyen
Ierin kafir olacağı görüşünü benimse
miştir. Başta Ebu Hanife olmak üzere 
Abdülkahir ei-Bağdadf, Cürcanr ve daha 
başkalarının dahil olduğu bir grup alim 
ise kalbinde iman bulundukça ve kafir
lerin dinlerine saygı göstermek maksa
dı taşımadıkça bu kıyafetleri giyenierin 
Allah nezdinde kafir olmayacakları gö-
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rüşünü savunmuştur ki bu ikinci görüş 
hem imanın tarifine hem de İslam di
ninde mevcut müsamaha telakkisine da
ha uygun görünmektedir. Zira Kur'an 
ve Sünnet'te, kafirlerin alameti sayılabi
lecek kıyafetlerle bunları giyenierin dini 
durumuna ilişkin açık bir hüküm yok
tur. Gerçi birinci görüşü savunanların 

da belirttiği gibi genel anlamda yahudi, 
hıristiyan vb. kafirlerin arzularına uy
mayı yasaklayan ve onların yolunu ter
ketmeyi emreden ayetlerle (ei-Bakara 2/ 
120, 145 ; er-Ra'd 13 / 36, 37), Asr-ı saa
det'teki gayri müslimlerin giydikleri sa
rı veya kırmızı boyalı elbiseleri müslü
manların giymemeleri gerektiğini (Müs· 
ned, II, I 62 , 207; Müslim, "Lib&s", 27) ve 
zayıf bir rivayet olmakla birlikte şekten 
bir topluluğa benzeyenin o topluluktan 
sayılacağını (Aclünf, ll, 332) bildiren ha
disleri dikkate alarak katiriere ait kıya
fetleri müslümanların giymesi halinde 
imanın ve dolayısıyla İslami hayatın ze
deleneceğini, zamanla bir kültür yozlaş
masının ötesinde daha zararlı sonuçla
rın ortaya çıkacağını söylemek mümkün
dür. Bununla birlikte Kur'an ve Sünnet'
te belirtilen örtünıneye dair hükümler 
istisna edilecek olursa kıyafetlerin daha 
çok fizik çevreye, içtimar. siyası ve kül
türel anlayışiara bağlı olarak teşekkül 
ettiği ve çeşitli medeniyetlerin damga
sını taşıdığı gerçeğini hesaba katıp mü
min veya kafir olmanın dış görünüşten 
ziyade İslam dininin temel ilkelerini yü
rekten benimsemekle ilgili bir mesele 
olduğunu kabul etmek daha uygun gö
rünmektedir (ayrıca bk. KIYAFET). 
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