
daha sonraki yıllarda ticareti olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

Babürlü Sultanı Evrengzib'in ölümün
den sonra Gucerat, Sivaci liderliğindeki 
Maratalar'ın istilasına uğradı. Ahmeda
bad 1758'de Maratalar'ca işgal edilince 
Gucerat'taki Babürlü hakimiyeti sona 
ermiş oldu. Maratalar'ın lll. Panipat Sa
vaşı'nda yenilmesinden sonra Hambayat 
newabı Mün'im Han'a Gucerat'ı Marata
lar'dan tekrar geri alması için bir ferman 
yailandı. Ancak Maratalar şehri 1817'ye 
kadar yönetmeyi sürdürdüler. Bu tarihte 
Gucerat Gaikvard tarafından İngilizler'e 
teslim edildi ve İngiliz idaresi zamanında 
1857 ayaklanmasından sonra eyalet hali
ne getirildi. 1947'de Hindistan bağımsız
lığına kavuşunca Kaç, Saurashtra ve Bom
bay ile birlikte devletin sınırları içinde kal
dı. Bu geniş eyalet 1956'da ikiye bölün
dü ve Pakistan ile Hindistan arasındaki 
çekişmelerde yeniden önem kazandı. 

Müslümanların hakim olduğu dönem
de Gucerat'ta gelişen en önemli endüstri 
gemi yapımcılığı idi. Sabun ve barut ima
latı , kağıtçılık ve taş kesiciliği de yay
gındı. Gucerat'ın müslüman idarecileri 
yeni şehirler kurmaya, köprü. yol, ha
mam, sarnıç, hayvanat bahçesi vb. yapı
rnma ilgi gösterdiler. Çok sayıda yetim
hane, han ve hastahane yaptırdılar. 

Gucerat eyaJetinin en önemli şehri olan Ahmedabad'daki 
XVI. yüzyıla ait Sidi Seyyid camii'nin batı cephesinden bir 
detay - Hindistan 

Gucerat. Hindistan'daki İslam kültür 
tarihinde önemli bir yer işgal eder. Nu
reddin b. Muhammed Gucerati, Allame 
Vecihüddin el-Alevi, Melikü' 1- Muhaddi
sin Muhammed Tahir el-Fetteni. Ali b. 
Ahmed Mahdum el-Mehaimi, Kad ı Ce
ken, el-Hac ed- De bir, Seyyid Sıbgatul

lah el-Berveci, Abdülkadir el-Ayderusi 
gibi alimler burada üne kavuşmuştur. 
Ebü'l-Hasan Cilve de Ahmedabad'da doğ 

muş İranlı bir filozof ve şairdir. 

Bugün Hindistan'ın sanayileşmiş beş 
eyaletinden biri olan Gucerat'ın merke
zi Gandhinagar'dır. Belli başlı sanayi şe
hirleri Ahmedabad, Baroda ve Suret olup 
eyalet zirai ürünler bakımından zengin
dir. Dil ve etnik yönünden oldukça renkli 
bir yapı gösteren eyalette birçok mima
ri eser vardır. 
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GUCERAT1 

GUCERATi 
( ..;lr,S ) 

Abdüllatlf b. Abdiilah 
el-Abbas! el- Guceratl 

(ö. 1049 / 1639) 

Mevlana'nın Mesnevi'si 
ve Senili'nin Hadikatü'l-hakika 

adlı eseri üzeri~deki çalışmal~r~ ile 
tanınan alim. _j 

Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi 
bulunmamakta, nisbesinden Gucerat'ta 
doğduğu. eserlerinden de iyi bir öğre
nim gördüğü anlaşılmaktadır. 

Gucerati, Hindistan· da Babürlü hü
kümdarlarından NOreddin Cihangir dö
neminde (1605- 1627) Kabil valisi olan Leş
ker Han-i Meşhedi'nin münşiliğine ta
yin edildi. Leşker Han'ın Kabil valiliğin

den azlinden sonra bir tür vezirlik olan 
Divan-ı Ten göreviyle ı. Şah Cihan'ın hiz
metine girdi (ı 042/ 1632-33) ı. Şah Ci
han tarafından 104S'te (1635-36) Ku
tubşahiler'den Abdullah b. Mahmud 'a, 
cuma ve bayram hutbelerinde Safeviler'
den Şah Safi'nin adının kaldırılarak onun 
yerine Şah Cihan'ın adının okunmasını, 

sahabeye küfür edilmemesini ve Ehl-i 
sünnet inancına uymasını bildirmek üze
re merkezi Hindistan'da Gulkünde'ye 
gönderildi. Ertesi yıl ı. Şah Cihan'ın bütüri 
isteklerini yerine getirerek geri dönen 
Gucerati Şah Cihan'a 20 milyon rlipye ile 
değerli eşya, 1 00 fil, süslü eyerleriyle elli 
at getirdi: ayrıca kendisine verilen he
diyeleri de Şah Cihan'a takdim etti. 1047 
Ramazanında (Ocak-Şubat 1638) Akldet 
Hanlığı unvanını aldı. Aynı yıl· uzun süren 
hastalığı sebebiyle Divan-ı Ten görevin
den istifa etti ve 1049'da (1639) öldü. 

Eserleri. iyi bir nasir olan Gucerati mün
şiliği yanında dikkatli bir şarih olarak da 
tanınır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Nüs
l].a-i Nasil].a-i Meşneviyyat-ı Sakime. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin M.esne
vi'sinin yetmişeyakın nüshasından fay
dalanarak meydana getirdiği metnin 
açıklaması ile fihristler ve notlardan iba
ret olup Hindistan'da hazırlanan Meş
nevi şerhlerinin en eskisidir. Meşnevi'
nin her cildine bir önsöz yazan müellif 
metnin aniaşılmasını sağlamak için bü
yük gayret göstermiştir. Yazımına 1 024 ·
te ( 1615) başlanan eser 1032 ( 1622-23) 
yılında tamamlanmıştır. Bir nüshası Nu
ruosmaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 

(nr. 2550) 2. Leta ,ifü'l-lugat (Ferheng·i 

Lugat·ı Meşneui-i Rami). Yine Meşnevi 
için hazırlanan alfabetik bir sözlüktür. 
Muhammed b. Abdülhalik'in Kenzü'l-lu-
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GUCERAT1 

ga'sı, Cemaleddin-i ineO'nun Ferheng-i 
Cihôngir'i gibi Farsça ve Arapça sözlük
lerden faydalanılmak suretiyle kaleme 
alınan eser. on iki yılda tamamlanmıştır. 

Eserin bilinen iki nüshasından biri Mil
let (Ali Emiri, Farsça, nr. 255), diğeri Nu
ruosmaniye (nr. 4278) kütüphanelerin
dedir ; ayrıca çeşitli neşirleri yapılmış

tır (Leknev 1877; Kanpür 1905 ; Tahran 
1319 hş ). 3. Le ta, ifü '1- ma 'nevi min 
J:ıa~ii, i~i '1- Meşnevi ( Leknev 1866; Ka n
p ür 1876). Gucerati'nin Nüsl]a-i Nasi
l]a -i Meşneviyyat-ı Sa~fme'den sonra 
kaleme aldığı bu eser Meşnevf'deki güç 
beyitlerin şerh i nden ibarettir. 4. Mir' a
tü '1-Meşnevi. Nüsl]a- i Nasil]a- i Meş
neviyyat-ı Sa~me'ye yazdığı önsözlerle 
yeniden yazdığı bir yedinci önsözden mey
dana gelmiştir. s. Mir'ôtü 'l-J:ıadô'* Se
nai'nin Hadikatü '1- hakika adlı eserinin 
şerhidir.· Bazı. nüshal~rda · adı Leta'itü'l
J:ıadô, i~ min n eta, isi' d- de~ô; i~ veya 
ŞerJ:ıu '1-l:fadi~a olarak da geçen eser 
Leknev'de 1877 ve 1304 ( 1886) yılların
da basılmıştır (Storey, V, 530). 6. Ru~'at-i 
'Abdüllat.ff (inşa-yi ~bdüllatf{). Leşker 
Han'ın isteği üzerine çeşitli kişilere yaz
dığı mektuplardan ibarettir. 7. ljulaşa

tü 'ş-şu'ara' ( ljuliişa · i Af:walü 'ş-şu'ara' ). 
iranlı şairterin hal tercümeleriyle şiirle
rinden seçtiği parçaları ihtiva eden ki
tap, Gucerati'nin Muhammed SOfı-yi Ma~ 
zenderani'nin (ö 1035 / 1625-26) Bütl]ô
ne adlı eserine yazdığı önsözün genişle
tilmiş şeklidir. Gucerati Devletşah , Mir
hi:ind, Handmir gibi müelliflerin eserle
rinden faydalandığını söylemekteyse de 
Devletşah dışındaki müelliflerden istifa
de etmediği eserden anlaşılmaktadır. 

1021'de (1612) tamamlanan ljulôşatü 'ş 

şu 'ara' nın iki yazma nüshası Hindistan·
da Ahmedabad Kadı Sahib Kütüphane
si ile Tahran'da Meclis Kütüphanesi'nde 
(nr. 120, 132) bulunmaktadır. 
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GUf:NON, Rene 

(bk. ABDÜLVAHiD YAHYA). 

GUFRAN 
(.;,ipi ) 

Allah'ın kullarını 

azaba uğramaktan koruması 
anlamına gelen bir kelime 
(bk. GAFÜR; MAGFİRET) . 

GUIDI, lgnazio 

(1844-1935) 

İtalyan şarkiyatçısı 
ve Sami diller uzmanı. 

_j 

Henüz İtalya birliğinin kurulmadığı bir 
dönemde Roma'da şehrin ileri gelen aile
lerinden birinin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Ülkesinin içine girdiği kültür, ilim 
ve eğitim çalışmalarının yeni aşamasın
da yoğun bir faaliyet gösterdiği gibi si
yasete de atıldı. Öğrenim dönemine rast
layan İtalya ' nın Afrika kıtasına yöneldi
ği yıllarda siyasi eğiliminin de etkisiyle 
Arap diline merak sardı; sonradan İb
ranice ve Süryanice öğrendi. Arkasından 
siyasi gelişmelere paralel olarak yürü
tülen kültür çalışmaları içerisinde Ha
beş dili ve tarihi üzerine eğildi ve Roma 
Üniversitesi'nde 1876'dan 1919 yılına 
kadar verdiği diğer Sami dillerle karşı
laştırmalı İbranice derslerinin yanı sıra 
188S'te Habeş dili ve edebiyatı okuttu. 
Bu çalışmaları ile şarkiyat araştırmala 

rının ülkesinde sağlam temeller üzerine 
kurulmasını sağladı ve adeta bir ekol 
oluşturdu . 1908-1909 öğretim yılında Ez
her Üniversitesi'nde Arapça olarak Orta
çağ'daki Doğu- Batı münasebetleri üze
rine dersler verdi ve ayrıca İslami dö
nemden önceki Arap aleminin incelen-

lgnazio Guldl 

mesi çalışmalarına katıldı. Bu sırada ta
nınmış mütefekkir Tahi:i Hüseyin'in ye
tişmesinde rol oynadı. Kral Fuad, Taha 
Hüseyin'in tahsiline İtalya 'da devam et
mesini ve yeni ilmi metotları öğrenme
sini destekledi. Guidi, bu parlak öğren
ciden başka birçok fikir ve kültür ada
mının modern usullerle yetişmesini sağ
lamıştır. 

Guidi'nin ilim alemindeki yeri. eğitim 
ve öğretim hayatında ortaya koyduğu 
başarılarından sonra, kurulmasına ön 
ayak olduğu Roma Üniversitesi'nce çı
karılan Rivista degli Studi Orientali 
adlı dergiyle pekişmiş, bu derginin ha
len sürmekte olan saygınlığının temeli
ni de onun daha ilk sayılarından itiba
ren kaleme aldığı makale, tanıtma ve 
haber yazıları teşkil etmiştir. Özellikle 
derginin beşinci sayısı olarak yayımla
nan ve İtalya birliğinin kurulduğu 1861 
yılından 1911'e kadarki elli yıllık sürede 
bu ülkede yapılan şarkiyat araştırmala
rını kapsayan "Gii studi orientali in lta
lia durante il cinquanterario 1861-1911" 
adlı çalışma büyük bir önem taşımakta
dır ve Guidi'nin yönlendirmesiyle yapıl
mıştır. 1913'te çıkan bu yazı. derginin ı. 

Dünya Savaşı sebebiyle yayınını durdur
ması üzerine yarım kaldı ve ancak 1927 
yılında devam sayısının yayımlanmasıy
la tamamlandı; bu sayıya ayrıca Türki
ye ve Orta Asya üzerine yapılan araştır
malar da katıldı . Bu çalışma çağdaş şar

kiyatçılığın seçkin örnekleri arasında sa
yılır. 

ilmi çalışmalarının yanında ünlü şar
kiyatçı Michele Arnari ve Leone Caetani 
gibi siyasi hayattan da uzak durmayan 
Guidi 1914 yılında senatoya girdi. 7 Tem
muz 1878'de Accademia Nazionale dei 
Lincei'ye asli üye seçildi ve buranın Do
ğu araştırmalarında etkili bir merkez ol
masını sağladı . 

Eserleri. Guidi 'nin Arapça, Süryanlce. 
Habeşçe, İbranice , Kıptice ve Farsça alan
larında kaleme aldığı eserlerinin toplam 
sayısı 100 civarında olup bunların bü
yük çoğunluğu Habeşçe üzerinedir. Ki
tap halinde basılan Arapça ile ilgili çalış
maları şunlardır : 1. ŞerJ:ıu Banet Sü'ad 
(Leipzig 187 1-1 874; Ka'b b. Züheyr'in ünlü 
kasidesi üzerine ibn Hişam en-Nahvi'nin 
şerhinin neşridir) . 2. Cataloghi di codici 
orientali in alcune biblioteche d'Italia 
(Firenze 1878) 3. Studi sul testo araba 
del Libro di Calila we-Dimna (Roma 
1873; Kelfle ve Dimne 'nin Arapça neşri

dir) 4. Annales quos scripsit Abu Dja
far Mohammad Ibn Djarir at- Tabari 


