
tanında toprağa verildi. Mezar taşında 
Fehmi mahlaslı bir şairin , ölümüne ta
rih düşürdüğü beş beyitlik bir manzu
me vardır. Mehmed Cemaleddin'in Mec
muatü'r-resail'e takdim yazısındaki. 

"Kaza-i merkürnda i'dad olunan mahal
de defin kılınmıştır" cümlesi, Sursalı 

Mehmed Tahir ve sonraki kaynaklar ta
rafından yanlış anlaşılarak Gözübüyük
zade'nin kabrinin Hadim'de olduğu kay
dedilmiştir. 

ibrahim Efendi'nin ölümünden sonra 
Gözübüyukzade Medresesi müderrisli
ğine oğlu Sabit Efendi getirilmiş, baba
sının üzerindeki hayrat işlerini de o ida
re etmiştir. Sabit Efendi 1839 yılında 
yirmi dört yaşında iken Kayseri müftü
lüğüne getirilmiş, üç defa yenilenen bu 
görevini on yıl kadar yürütmüş ve bir 
süre de Tarsus'ta hakimlik yapmıştır. 
Aynı aileden yetişen müderrislerin yö
netiminde yaklaşık 134 yıl aralıksız hiz
met veren Gözübüyükzade Medreses' 
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
ile kapatılmıştır. Medresenin son mü
derrisi Memiş Efendi, ilahiyat ve Hukuk 
fakülteleri mezunu Ahmed Hıfzı Gözübü
yük'ün babası idi. Medrese binası 1934'
te yapılan şehir imar çalışmaları esna
sında civarındaki Çukurhan, meydan ka
pısında bulunan 300 dükkan ve hamam
la birlikte yıktınlarak arsası bugün Cum-

huriyet alanındaki Mimar Sinan Parkı'na 
katılmıştır. Zamanımııda Gözübüyükza
de'nin torunları onun bu lakabını soyad ı 

olarak kullanmaktadırlar. 

Eserleri. ibrahim Efendi Arap dili, man
tık, kelam, tefsir vb. konulara dair daha 
çok ders kitabı mahiyetinde Arapça ve 
Türkçe elli beş kadar eser yazmış olup 
başlıcaları şunlardır: t. Mecmu'atü '1-]fa
va'id (İstanbul 1259). Başında "Besme
le". "Hamdele" ve "Tasliye" risalelerinin 
bulunduğu bu mecmua otuz kadar Arap
ça risaleden oluşur. Eser daha sonra 
müellifın bir mukaddime. iki matiab ve 
bir hatime üzerine düzenlediği Zübde
tü '1-}fava'idi'l-vaz'iyye adlı bir risalesi 
daha ilave edilerek Mecmu'atü'r-resa~ı 
başlığıyla ikinci defa yayımlanmıştır (İs

tanbull274) Bu baskılarda nakıbüleşraf 
ve Rumeli Kazaskeri Şeyhzade Mehmed 
Esad Efendi'nin takrizi ve Takvim-i 
Vekayi' musahhihi Mehmed Cemaled
din'in takdimide bulunmaktadır. ilk otuz 
risale Ahmet Hıfzı Gözübüyük tarafından 
Osman Keskioğlu'ya tercüme ettirilip mü
ellifın biyografısini içeren bir takdimi, 
Hilmi Ziya Ülken'in risalelerin özetini ve 
değerlendirmesini ihtiva eden bir ön
sözü, yazarın eserlerinin listesi ve med
resesinin krokisi eklenerek Risfıle ii 
hakki'l-besmele (Besmele Risalesı) adıy
la tekrar yayımlanmıştır (Ankara 1977). 2. 

Gözübüyükzade lbrahim Efendi'nin Mecmü'alü '1-~ava'id adlı eserindeki 'Hamdeıe· risaıesinin ilk iki sayfası (Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bagışıar , nr. 1439, vr. 35'-36•) 
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Risfıle ii fıakki'l- istisna. Arapça'da is
tisna konusuna dair iki sayfalık bir risa
le olup bir nüshası Adana il Halk Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (nr 1134/ 3, 
vr. 62b-63•) 3. Takrirat ala Risaleti'l
isticlre ve şerhiha (İstanbul 1266, 1274) 
Ebü'l- Kasım el- Leysi'nin Risdletü '1- is
ti'dre'si ve onun isamüddin el-isferayi
ni tarafından yapılan şerhi üzerine müel
lifin Türkçe takrirlerinden ibarettir. Ese
rin Süleymaniye Kütüphanesi 'nde üç yaz
ma nüshası vardır (Hacı Mahmud Efen
di, nr. 590 I ; Denizli, nr. 4351 1; Bağdat lı 
Vehbi Efendi, nr. 2046/ 15) 4. Şerfıu'l

Ferfd. isamüddin el- isferayini'nin el
Feride ii' n- nafıv adlı eseri üzerine Arap
ça bir şerhtir. Eksik bir nüshası Elmalı 
ilçe Halk Kütüphanesi'ndedir (nr 61 / 5, 
vr. 94b- JJO•) s. Tefsiru cüz'i'n-Nebe'. 
Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzündeki sürele
rin Arapça tefsiridir. 127 4'te ( 1857) es
ki Selanik müftüsü Seyyid Muhammed 
Refi' b. Hüseyin Zühdü Efendi'ye intikal 
eden bir nüshası günümüzde Diyanet 
işleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (nr. 95) . 6. Tercüme-i Suretü'd
Duhcl. 7. Tercüme-i Suretü'l-Kadr. 8. 

Tercüme-i Sureti'l- Asr. Bu sürelerin 
tefsiri tercümeleri, Ahmediye Camii ima
mı müderris Hafız Mahmud tarafından 
yayımlanmıştır (istanbul 1287) Tercüme-i 
Sı1retü'l-Kadr'in bir nüshası Milli Kütüp
hane'dedir (nr A- 31 Ol . 
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GRAF, Erwin 
(1914 -1976) 

İslam hukuku alanındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Alman şarkiyatçısı. 
_j 

16 Şubat 1914'te Almanya'nın West
falen eyaletinde Hückeswagen kasaba
sında dünyaya geldi. 1932-1937 yılları 
arasında Bonn Üniversitesi'nde şarkiyat, 
ilahiyat ve felsefe okudu. 1941 'de as
kere alındığında Berlin'de silahlı kuwet
ler genel kumandanlığı karargahında 

Arapça, Farsça ve Türkçe mütercimi ola-
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rak görev yaptı: bu arada Kırtm Tatarca
sı ve diğer bazı Türk lehçeleriyle de meş
gul oldu. 1951 yılında Köln Üniversite
si'nin şarkiyat bölümüne asistan olarak 
girdi ve 1955 'te doçent, 1960 'ta profe
sör, 1964 'te de Werner Casket 'in yerine 
kürsü başkanı oldu. 

Tahsil hayatının ilk günlerinden itiba
ren daha çok fıkha ilgi duyan Graf, bu 
ilmin şarkiyat alanında müstakil bir bi
lim dalı olarak kabul edilmesi için çaba 
harcadı. Walldorf'ta 1952 yılında Das 
Rechtswesen der heutigen Beduinen 
adı altında yayımlanan doktora teziyle 
ağırlıklı biçimde modern islam çağı üze
rine eğilmeye başladı. Bonn'da 1959'da 
kitap haline getirdiği Jagdbeute und 
Sçhlachttier im islamisehen Recht ad
lı doçentlik teziyle dikkatini daha çok is
lam hukukuna verdi ve bundan sonraki 
ilmi araştırmalarının ağırlığını islam hu
kuku, felsefesi ve ilahiyatı teşkil etti. Bu 
doğrultuda daha sonra "Die neue Auffas
sung der muslimisehen Familie in der 
modernen iranisehen Gesetzgebung bet
reffs Ehe, Scheidung und Erbfolge" (De· 
utsche Landesre{erate Zum 7. lntematio· 
nalen Kongrej3 {ür Rechtsvergleichung in 
Uppsala J966IBerlin 19671, s. 59-79); "Die 
Stellungnahme des islamisehen Rechts 
zu Geburtenregelung und Geburtenbes
chrankung (tan?-im al-nasl) und Geburten
beschrankung (taf:ıdid al-nasl, Der Orient 
in der Forschung IWiesbaden 19671. s. 209-
232) ; "Zur Begegnung von Chr'istendum 
und Islam" (Festschri{t Werner Caskel 
zum 70. Geburtstag ILeiden 19681, s. 121-
144), "Vom Geiste islamisehen Rechts" 
(Festschri{t {ür Emst Klingmüller lhaz. V. 
Fritz Hauss- R. Schmidts. Karlsruhe 19741, 
s. 115-144); "Recht und Sprache im ls
lam" (Zeitschrift {ür vergleichende Recht
swissenscha{t, sy. 74 IStuttgart ı 9741, s. 
66-123); "Die Hoffnung im islamisehen 
Glaubensverstandnis" (Drei Wege zu dem 
einen Gott Glaubenser{ahrung ın den 
monotheistischen Religionen lhaz. Von 
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A. Falatun, Freiburg 19761, s. 117-140) ve 
"Auffassungen vom Tod im Rahmen is
lamischer Anthropologie" 1 1976) başlıklı 
çalışmalarını yayımladı. 

islam'la meşgul olurken ele alınan ko
nuya islam 'ın dışındaki değer ölçüleri
nin uygulanmasını yanlış kabul eden Graf 
okuyucuyu islam fıkhının ruhunu anla
maya çağırır. Ona göre islam fıkhı, mo
dern cemiyete de hizmet verebilecek ni
teliktedir ve prensipleri toplumun belli 
bir durumuna göre tesbit edilmediği gi
bi erişilmesine imkan bulunmayan bir 
cemiyet idealini de gözetmez: dolayısıy
la islamiyet'in ilericiliğe düşman olduğu 
iddiası yanlıştır. Graf ayrıca, çağdaş is
lam ülkelerindeki yüksek öğretim ku
rumlarında müstakbel hukukçuya Batı 

hukukunun yanı sıra fıkıh bilgisi kazan
dırıtmasını da arzu eder. 

islam'da ölüm konusu üzerine bir kon
ferans vermek için gittiği Tübingen şeh
rinde 3 Şubat 1976 günü vefat eden 
Graf mütevazı, sabırlı ve yardım sever 
bir kişiliğe sahipti. Onun islam'a ön yar
gısız yaklaşması ile ortaya yeni bir şar
kiyatçı tipi koyduğu söylenebilir. 
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GRANADA 

(bk. GIRNATA). 

GRIFFINI, Eugenio 

(1878-1925) 

İtalyan şarkiyatçısı . . 

_j 

ı 

_j 

Milano'da doğdu. Esas tahsilini hu
kuk alanında yaptı. Gazeteci olarak ülke 
içinde ve dışında çıktığı gezilerde Arap
ça'ya merak sardı ve bu dili Napoli'deki 
lstituto Orientale'de öğrendi: arkasın

dan Yemen, Tunus, Trablusgarp ve Mı
sır'a gitti. Yemen'de bulunduğu sırada 
Caprotti adlı bir tüccarın topladığı yaz
maları satın alarak üzerlerinde çalıştık
tan sonra bir kısmını doğduğu şehrin 
Ambrosiana diye tanınan tarihi kütüp
hanesine, bir kısmını da Vatikan Kütüp
hanesi'ne bağışladı. Milano'daki çalışma
ları sırasında ünlü Türkolog Ettore Rossi 

ile geliştirdiği dostluk Doğu ile ilmi bağ
lantı kurmasına yardımcı oldu. Dolaştığı 
yerlerde mahalli gelenekleri inceleyerek 
haklarında yazılar yayımiadı ve birçoğu
nu benimseyip uyguladığı için "bey· la
kabıyla tanındı. Milana'daki lstituto di 
Science e Lettere ile Floransa'da kısa bir 
süre faaliyet gösteren lstituto di Studi 
Superiori'de Arapça dersleri verdi. 

Rivista degli Studi Orientali (Roma) 
adlı şarkiyat dergisinin llL cildinden VIIL 
cildi ne (191 0-1920) kadar yer alan ma
kalelerinde, 1907 yılında Ambrosiana'ya 
bağışladığı 475 yazma eseri ilim alemi
ne tanıttı; 1 ZOO tanesini de Zeitschrift 
der Deutschen Morgenliindischen Ge
sellschaft'ta tanıtmayı planladı, fakat 
bunun ancak 180 ·ini gerçekleştirebildi. 
Ayrıca yazmalar arasındaki Sicilya tari
hiyle ilgili olanları katalogtadı ve adanın 
islami dönemi hakkında Michele Ama
ri'nin başlattığı çalışmalara uzun bir ze
yil ekledi ("Nuovi testi arabo- siculi", Cen
tenario di Michele Amari, Palermo 191 O, 
1, 364-448) 

Asıl alanı hukuk olduğu için topladığı 
yazmalar arasındaki islam hukuku eser
lerine özel bir ilgi gösterdi. Zeyd b. Ali'
nin Mecmı1cu'l-fı~h'ını yayımiadı (Cor
pus juris di Zaid ibn Ali, Milano 1919) 
Zeydiler için değerli bir kaynak olan bu 
eser Avrupa'daki islam hukuku araştır
malarında önemli bir yere sahiptir. Grif
fini ayrıca Ah tat'ın Divan 'ını ( Beyrut ı 907) 
ve bazı Arap şairlerine ait kasideleri de 
neşretmiştir. 

Griffini 1920'de Kahire'deki Darü'l
kütübi' ı- Mısriyye ·de görevtendirildi ve 
19Z5'te ölünceye kadar bu şehirde kal
dı. Aşırı milliyetçi düşüncelere sahip ol
duğundan Libya· da konuşulan Arapça 
üzerine yazdığı dil bilgisi kitabındaki (et
Tuf:ıfetü 'l-lubiyye {i 'L-Lugati'L- cammiyeti't
Tarablusiyye IMilano ı 9131) ön yargıları 
dolayısıyla Carlo Alfonso Nallino tarafın
dan sert bir dille eleştirilmiştir. 
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