
dar geçen süre zarfında İslam'ın kültür 
tarihini inceleyen bir eserdir. 

Gustave von Grunebaum'un bunlar
dan başka Unity and Variety in Mus
lim Civilization ( 1955), Classicisme et 
dıklin culturel dans l'histoire de J'Is
lam ( 1957) ve Studien zum Kulturbil d 
und Selbstverstiindnis des Islams ( 1969) 
adlı editörlüğünü yaptığı bazı ortak ça
lışmaları ve değişik türde ilmi yayınlar 
içinde çıkmış pek çok makalesi bulun
maktadır (eserlerinin bir listesi için bk. 
Balic, XXX [19731. 307-314). 

Gustave von Grunebaum bazı nokta
larda müslüman ilim adamlarınca eleş
tirilmiştir. Bunların başında gelen Faslı 

tarihçi ve siyaset teorisi uzmanı Abdul
lah el- Urvi (Laroui), von Grunebaum'un 
İslam'a nisbet ettiği sıfatları tenkit et
mekte ve şöyle demektedir: "Klasik, or
taçağ, çağdaş gibi etiketler anlamsız ve 
gereksizdir. Klasik İslam ve Ortaçağ is
lamı ile herhangi bir sıfatı bulunmayan 
İslam arasında bir fark yoktur. Bu se
beple von Grunebaum için kendi içinde 
değişen bir tek İslam var olmalıdır" de
mektedir. Urvi ayrıca, von Grunebaum'un 
İslamiyet'i anlamak için antrapolog Alf
red Kroeber'in kültür teorisini kullandı
ğını ileri sürmüş ve onu İslam'ı bir ka
palı sistem gibi görerek sadece kültü
re indirgemekle suçlamıştır (Diogene, 

XXXVlll ll973l,s . 30-41) 
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GUBARİ 
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(bk. HiSAB-ı GUBAR). 
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( .5.)~) 

Çıplak gözle okunamayacak kadar 

L 
küçük bir yazı çeşidi. 

_j 

Arapça "toz" manasındaki gubar keli
mesinden türetilen ve "toz gibi" anla
mına gelen gubari hattı kaynaklarda gu
barü'l- hılbe, kalemü'l- h ıl be, kalemü'l
cenah olarak da anılır. Kalkaşendi, ka
rakteri rika' ve nesih yazılarına daha ya

. kın olması sebebiyle gubariyi bu iki ya
zının karışımından meydana gelmiş bir 
hat çeşidi olarak gösterir (Şubhu't-a'şa, 

lll , 128). Ancak gubari müstakil bir yazı 
cinsi değil her çeşit hattın çok ince ya
zılan biçimidir. Kalkaşendi'nin gubariyi 
böyle nitelendirmesi, rika' ile nesihin di
ğer hat türlerine göre daha küçük boy
da yazılardan olması sebebiyledir. Aynı 
müellif, Arap yazısını ıslah etmek için 
bazı kurallar koyan Arap veziri ve hat
tatı İbn Mukle'nin rivayetine dayanarak 
gubarinin harflerinde yuvarlaklık bulun
duğunu bildirirken rika ' yazısını kastet
mekte, dolayısıyla onun çok küçük yazı
lan şekline gubari dendiğine işaret et
mektedir. 

O u bari, çok küçük yazılması sebebiyle 
her çeşit yazıya uygulanabilirse de ya
pı itibariyle daha ziyade nesihle birlikte 
nesta'lik ve rika' yazılarına daha uygun 
düşmektedir. Nitekim Habibullah Fezai
li. iranlı nesta'lik hattatı Ali Herevi'nin 
Midadü'l-{Jutı'lt adlı risalesinde her ya
zının çok küçük yazılan şekline gubari 
dendiğini nakletmektedir (Atlas u ljat. 
S. 281) 

Eskiden posta vazifesi gören güver
cinlerin kanadına bağlanan mektuplar 
gubari hattıyla yazıldığı için bu yazıya 

lci gubari 
hatla 

doldurulmuş 

'Ya Ali' 

vaz ı lı 

bir levha 
(l ü Ktp .. 

FY. nr. 1422) 

GUBARlABDURRAHMAN 

"kalemü'l-cenah" (kanat yazısı) adı da 
verilmiştir. Cepte taşınacak veya savaş
ta sancaklara takılacak kadar küçük 
boydaki mushaflarda ve içieri boş iri 
harflerin iç kısmına ayet ve hadislerin 
yazılmasında gubari yazı kullanılmıştır. 

Bugün pek çok evin duvarlarını süsle
yen, büyük boydaki bir tabaka kağıda 
sığdırılacak şekilde yazılmış Kur'an-ı Ke
rim levhaları ile "yasin" (..r:'.) kelimesi
nin içine sığdırılmış Yasin süresi levhala
rı bu yazı için örnek teşkil etmektedir. 

Tarihte bu yazıyı iyi yazdığı için "gu
bari" unvanını ve mahlasını kullanan 
hattat ve şairler vardır. Bunlardan, İs
tanbul'da Sultan Ahmed Camii'nin celi 
yazılarını yazan Seyyid Kasım (ö . 1034 / 
1624-25) bir pirinç tanesinin üstüne İh
las süresini yazmış ve bundan dolayı "Gu
bari" unvanıyla meşhur olmuştur. Şeyh 
Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'nin ta
lebesi olan Akşehirli Abdurrahman Guba
ri de (ö. 974 / 1566) hem hattat hem şair 
olarak aynı mahlası kullananlardandır. 
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GUBARİ ABDURRAHMAN 

(ö. 974/1566) 

Divan şairi, 
hattat ve Nakşibendi şeyhi. 

_j 

Babasının adı Abdullah'tır. Aşık Çele
bi'nin yanlış olarak Hamid-ili li, Latifi'
nin Larendeli, Şemseddin Sami'nin Ak
saraylı göstermelerine karşılık kendisi-
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nin Ka'bename adlı eserinde (Manisa il 
Halk Ktp., nr. 4592, vr. !Ob). "Mekke şeh
rin dilde çün berk eyledim 1 Akşehir'i ol 
zaman terk eyledim 1 Mevlidimdir gerçi 
ol şehr-i şerif" mısralarında bizzat be
lirttiği üzere Akşehir'de doğmuştur. 

Öğrenimine Akşehir'de başladıktan 
sonra İstanbul'a giden Gubarf medrese 
tahsiline burada devam etti. Devrin ta
nınmış müderrislerinden olan Kınalıza

de Ali ve Müslim çelebilerden ders oku
duğu sırada meşhur hattat Şeyh Ham
dullah'ın oğlu Mustafa Dede'den "ak
lam-ı sitte" adı verilen yazı türlerini meş
ketti. Tahsilini tamamladıktan sonra bir 
süre medreselerde müderrislik yaptı. 

1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman ' ın 

Irak seferine ordu katibi olarak katıl

dı. 1535'te döndüğünde tasawufa olan 
meyli dolayısıyla resmi hizmetten ayrı
lıp Nakşibendi şeyhi Ahmed Emir Buha
ri zaviyedarı Şeyh Abdüllatif Efendi'ye 
intisap ederek Şeyh Vefa Tekkesi'nde 
sülukünü tamamladı. Burada geçirdiği 

günlerini. "Ser-i küy-i Vefa ' nın haksarı 1 
Ayaklar toprağı ya'ni Gubari" beytiyle 
anan şair , o sırada yeni yeni kaleme al
maya başladığı şiirleriyle edebiyat mah
fillerinde tanınmaya başlandı. Kınalıza

de Hasan Çelebi. tezkiresinde onun, "Ga
fil olma gözün aç alem-i kübrasın sen 1 
Sidre vü levh ü kalem arş-ı muallasın sen" 
beytiyle başlayan terciibendiyle şairler 

arasında şöhret bulduğunu kaydeder. 

Gubari, bir aralık Akşehir'de Sultan Ab
dullah Zaviyesi'nde Nakşi şeyhliği ma
kamına geçtikten sonra şeyhi Abdülla-
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tif Efendi 'nin işareti üzerine 1537'de 
hacca gitti. Orada uzunca bir süre mü
cavir olarak kaldı. Nişancı Ramazan Çe
lebizade Mehmed Çelebi'nin aracılığı ile 
surre eminliğine getirildi. İlk eserlerin
den biri olan Ka'bename'yi burada ka
leme alan şair, 1546'ya kadar dervişa
ne bir hayat sürdüğü Mekke'den döner
ken Kütahya'ya uğrayarak Kanuni'nin 
burada sancak beyi olan küçük oğlu Şeh
zade Bayezid 'in hizmetine girdi. Önce 
kapı kulları arasına katıldı. Liyakatı se
bebiyle daha sonra Bayezid'in oğlu Or
han Çelebi'ye hoca tayin edildi. Böyle bir 
vazifeyi kabul edişi tarikat adabına ay
kırı görüldüğü için Nakşibendf büyükle
rinden Gelibolulu şair Sürurf tarafından 
tenkide uğradı. Bu görevindeki hizmet
leri dolayısıyla Kanuni'nin gözüne giren 
Gubari onun emriyle 1551'de Şahname 
adlı eserini yazmaya başladı. Daha son
ra Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim 
arasında baş gösteren çatışmada Baye
zid yenilip İran'a kaçınca onun adamıdır 
diye başı derde girdi ve 1561'de bir sü
re Yenihisar ' da hapsedildikten sonra 
dostlarından Ferhad Paşa ve Abdurrah
man Çelebi 'nin yardımı ile serbest bıra
kıldı . Hapiste iken İran şairlerinden Fet
tahi'nin Şebistan-ı ljayal adlı eserine 
nazfre yazmaya başladı. Kısa bir müd
det boşta kalan Gubarf, 1562'de mah
mil kadılığı göreviyle tekrar Mekke'ye 
gönderildi. Burada kadılık hizmetini yü
rütürken bir taraftan da eserlerini ta
mamlamaya çalıştı. Ayrıca Kanuni'nin 
Haremeyn'i tamiri sırasında onun, adı-

cu bari 
Abdurrahman 'ı n 

M'beniime 
ad lı eserinin 
ilk ve son 
sayfa l arı 

( Hacı Sel im 

A9a Ktp .. 

Kemankeş 

Emir Hoca . 

nr. 223) 

na yaptırdığı Nakşibendiyye zaviyesin
de . halkı irşadla meşgul oldu. Vefatında 
Mekke'deki Cennetü'l-mualla'da Ebtah 
mevkiine gömüldü. Evliya Çelebi Seya
hatname'sinde kabrinin bir ziyaret yeri 
olduğunu belirtir. 

TezkirecHer Gubari'nin usta bir şair 
olduğu hususunda birleşirler. Nitekim 
eserlerinde ve tezkirelere alınmış şiirle
rinde oldukça güçlü bir şair olduğu gö
rülmektedir. Hemen bütün tezkire mü
elliflerince beğenilip kaydedilen meşhur 
kıtasının yanı sıra Kanuni ile lrakeyn Se
feri'nde iken yazdığı "sor" redifli gaze
linin bilhassa, "Gubari makdem-i şahiden 
istersen haber almak 1 Gubar ol yollar 
üstünde gelenden sor gidenden sor" bey
ti çok meşhur olmuş ve Gelibolulu şair 
Süruri buna bir nazfre söylemiştir. 

Eserleri. 1. Şahname. Süleymanname 
adıyla da bilinen ve Kanuni'nin isteği 

üzerine 959'da (1551 ) kaleme alınan bu 
Farsça manzum eser. Yavuz Sultan Se
lim'in İran ve Mısır seferleriyle Kanuni'
nin saltanatının ilk yıllarına ait olayları 
anlatır. Firdevsi'nin ünlü Şahname 'si
nin özelliklerini taşıdığı için ona nazire 
sayılan eserde Kanuni methinde birçok 
şiir yer almaktadır. Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde ( Hekimoğlu Ali Paşa , nr. 764) 
bir nüshası olduğu gibi kısmen eksik bir 
nüshası da Manisa İl Halk Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Muradiye, nr. ı 346). 
2. Ka 'bename. Kanuni'nin Haremeyn'de 
yaptırdığı tamirat. vakıf ve hayratla Os
manlılar tarafından Harem-i şerif'e yap
tırılan tesislerden bahseden bu manzum 
eser, 963'te ( 1556) Mekke'de tamamla
narak padişaha ithaf edilmiştir. Türkçe 
olan Ka 'bename 'de ayrıca hac fa rizası 
ile Harem-i şerif'in kutsiyeti de anlatıl
maktadır. Eserde Gubarf'nin hayatını 

yer yer aydınlatan bazı bilgilere de rast-· 
lanır. Ka 'bename'nin bir nüshası Üskü
dar'da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi 'n
dedir (Kemankeş Emfr Hoca, nr. 223). Ma
nisa İl Halk Kütüphanesi'ndeki (Çaşnigir , 
nr. 4952) nüsha ise eksiktir. 3. Şebistan-ı 
ljayal. Tasawufi aşkı anlatan bu Farsça 
mesnevi, İranlı şair Fettahf'nin aynı adiı 
mesnevisine nazfre olup 969'da ( 15q 1) 
Yenihisar'da hapiste yazılmaya başlan
mış, 1562'de Mekke'de tamamlanmış
tır. Tasawufi remizlerle "aşk" ve "aşık" 

gibi bazı kelimelerdeki harflerin taşıdı
ğı tasawufi manaları izah eden eserde 
birçok tasawufi şiir yer alır. Süleyma
niye ile (Hacı Mahmud Efendi, nr. 3830) 
Manisa İl Halk (Muradiye; nr. 271 5) kü-



tüphanelerinde birer nüshası mevcut
tur. 4. Yusuf u Züleyhô.. iranil şair Mol
la Cami ile Türk şairlerinden Harndi'nin 
aynı adı taşıyan eserlerine nazire olarak 
yazılmıştır. Şair, bu müelliflerin konu
yu geniş tutup onu esas mahiyetinden 
uzaklaştırdıklarını, kendisinin ise eseri
ni Kur 'an'daki Yusuf sOresine sad ı k ka
larak yazdığım bildirir. Türkçe olan bu 
mesneviyi 974'te (1567) Mekke'de ta
mamlayarak ll. Selim' e ithaf etmiştir. Bu
gün bilinen yegane nüshası Manisa İlk 
Halk Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr 
1215 / 5). s. Menasik-i Hac. Manzum 
olup 1090'da (1679) istinsah edilen bir 
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'ndedir (Hazine, nr. ı 46). 6. Mesa
hatnô.me. Aynı yazmanın 23•- 38• varak
ları arasında yer alan bu Türkçe men
sur risale, Mekke'deki bazı eserlerin in
şa tarihi ve bunların mimari ölçüleri hak
kındadır. Eserin ayrıca Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde de bir nüshası vardır (Aya
sofya, nr. 3989). 

Sursalı Mehmed Tahir, Gubari'nin Ter
cüme-i Tarfh-i Cennô.bi adlı bir eseri 
olduğunu kaydeder ki 1588'de tamam
lanıp lll. Murad'a ithaf edilen bu eserin 
ona ait olması mümkün değildir. Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunan (Esad 
Efendi, nr. 3486/ ı) ve Gubari'ye nisbet 
edilen Na't-ı Şerif Mir Kasım adındaki 
başka bir Gubari'ye aittir. Aynı kütüpha
nede kayıtlı (Yazma Bağışlar, nr. 12851 ı) 
Gazavô.t-ı Mi dilli adlı eser de 907 ( 1501) 
tarihini taşıdığına göre yine başka bir 
Gubari tarafından kaleme alınmıştır. 

Kaynaklar Gubari'nin hattatlığı hak
kında, onun Osmanlı hattatlarının piri 
sayılan Şeyh Hamdullah'ın oğlu Musta
fa Dede'den yazı meşkettiği ve "gubari" 
adı verilen yazıda usta olduğu dışında 
bir bilgi vermemektedir. Esasen şair de 
Gubari mahlasını bu çok ince yazı tar
zında gösterdiği maharet dolayısıyla al-
mıştır. · 
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GUBOGLU, Mihail 
(1911. 1989) 

L Türk asıllı Romen tarihçisi, Türkolog . .J 

Gagauz Türkleri'nden olup Moldavya'
nın Ceadar (Çadır)- Lunga şehrinde doğ
du. İlk öğrenimini burada, orta öğreni
mini Bender'de, yüksek tahsilini Cernauti 
Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakül
tesi'nde yaptı. Gagauzii in Lumina Is
toriei (tarih ışığında Gagauzlar) adlı teziy
le 1938'de buradan mezun oldu. 1940 
yılında Relatiile Romô.ne- turce in De
cursul Veacurilar (yüzyıllar boyunca Türk 
Romen ilişkileri ) adlı doktora çalışmasını 
tamamladı. Aynı yıl. dönemin Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçisi Hamdullah Sup
hi Tanrıöver şerefine Yaş şehrinde açı
lan Türkoloji Enstitüsü'nde görev aldı. 

1945'te Bükreş'te kurulan Balkanoloji 
Enstitüsü'ne tayin edildi. Yaş ve Bükreş 
üniversitelerinde Türk dili ve tarihi ders
leri verdi. 1948- 1963 yıllarında Rom en 
İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nde 
çalıştı. Bu arada Romen Devlet Arşivi'n
deki Türkçe ve Romence belgeler üze
rinde incelemeler yaptı. 1963-1968 yıl
ları arasında akademinin Güneydoğu Av
rupa Araştırmaları Enstitüsü'nde görev 
aldı. 1966'dan itibaren hemen her yıl 

Türkiye'ye giderek Başbakanlık Osman
lı Arşivi ve İstanbul kütüphanelerinde 
araştırmalar yaptı. 1968-1977 yılların
da Bükreş Üniversitesi'nde Osmanlı ta
rihi dersleri okuttu ve buradan emek
li oldu. Türkiye'de ve diğer birçok ül
kede düzenlenen Türkiyat ve şarkiyat 

kongrelerine katılan ve dikkate değer 
tebliğler sunan Guboğlu, Türkoloji kong
resi dolayısıyla geldiği İstanbul 'da 11 
Mayıs 1989'da öldü, cenazesi daha son
ra Bükreş 'e nakledildL Mihail Guboğlu 
Ramence'den başka Türkçe, Fransızca, 

Almanca ve Rusça da biliyordu. 

Eserleri. Kitaplar. Tabele Sincronice. 
Datele hegirei şi ale erei noastre. Cu o 
intraducere in cronologia Musulmana 

Mihail 
Guboğlu 

GUCDÜVANT, Abdülhali~ 

( ISenkronik cetveller. Hicrı ve miladi karşı
lama tarihleri. Müslüman kronolo jisine gi
rişi, Bucureşti 1 955); Paleografia şi Dip
lomatika Turca- Osmana. Studiu şi Al
bum (!Osmanlı-Türk paleografya ve diplo
matikası . Etüt ve albüml, Bucureşti 1958); 
Catologul Documentelor Turceşti (!Türk
çe belgeler katalogu 1, 1- ll, Bucureşti 1960, 
ı 965) ; Cronici Turceşti Privind Tarile 
Romane. Extrade (IRomen ülkelerine ait 
Türk kron ikleri l,l-JI, Bucureşti 1965, 1974). 

Makaleler. "Contribution roumaines aux 
etudes orientales" (Ar. O, XXIII / 3, s. 454-
475); "Dimitrie Cantemir şi lstoria lmpe
riului Otoman" (Studii ş i articole de !storie 
IBucureşt i 19571, ll, 184 -208); "lnscription 
turque de Bender relative a l'expedition 
de Soliman le magnifique en Moldavie 
1538/945" (SAO, !, 175-187); "Dimitrie 
Cantemir orientaliste" (a.e., lll , 129-160). 

Bunlardan başka çeşitli ilmi dergiler
de pek çok makale, tanıtma ve tenkit 
yazısı, nekroloji yazan ve belge neşri ya
pan Guboğlu'nun sunduğu tebliğler de 
yayımlanmıştır (çalışmalarının bir listesi 
için bk. A. Çetin, TDA, sy. 15, s. 212-23 ı ; 

Codarcea, sy. ı . s. 279-286). 
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70. Doğum Yılı Münasebetiyle", TDA, sy. ı5 
(198 11, s. 2ı0-23ı; a.mlf., "Büyük Bir Alimin 
Ölümü: Romanyalı Türkolog Prof. Mihail Gu
boğlu'nun Ardından", Türk Dünyası Tarih 
Dergisi, sy. 33, İstanbul 1989, s. 41-47; a.mlf .. 
"Ölümünün Birinci Yılında Romanyalı Tür
kolog Prof. Mihail Guboğlu", Boğaziçi, sy. 2, 
İstanbul ı990 , s. ıı-ı2; İrfan Ünver Nasrattınoğ
lu, "Prof. Dr. Mihail Guboğlu'nu Kaybettik", 
TK, XXVII / 3ı6 (1989), s . 486-490; Gh. I. lonita. 
"Mihail Guboğlu 1 1911 - 1989) ", Analale Uniuer· 
sitatii Bucureşti. lstorie, XXVIII, Bucureşti ı989 , s. 
ıo6-ı08; Mihai Maxim, "Mihail Guboğlu (1911-
1989)", Caietele Laboraturului de Studii Oto
man, sy. ı , Bucureşti ı989 , s. 275 -277; Cristina 
Codarcea, " Guboğlu Bibliyografyası", a.e., s. 
279-286; "Guboğlu, Mihail", TA, XVIII, ı04· 

ı 05; "Guboğlu, M.", Enciclopediia !stroriogra· 
{iei romaneşti, Bucarest ı978, s. ı64-ı65; "Gu-
boğlu", TDEA, lll , 376. r;;;:ı . . 

JılllliıJ ATILLA ÇETIN 

ı 
GUCDÜVANi, Abdülhiili~ 

ı 

( _;~~ J)I>JI~ ) 

(ö. 575/ ll 79 veya 617/ 1220) 

Orta Asya sfıfiliğinin gelişmesinde 
büyük rol oynayan Hacegan 

L 
silsilesinin kurucusu. 

.J 

Buhara'ya yaklaşık 30 km. uzaklıkta 

ki Gucdüvan köyünde (bugünkü telaffuzu 
Gicdüvan) doğdu. Risô.le-i ŞaJ:ıibiyye 

adlı eserinde (s 95-96) anlatlığına göre 
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