
kubbe. kaburga kemerler şeklindeki tez
yinl mahiyet gösteren mimari eleman
larla teşkilatlandırılmıştır. Yüksek kas
naktan bu kaburga kemerli soğan kub
beye geçiş mukarnaslar vasıtasıyla ger
çekleştirilmiştir. Türbe iç mekanının gü
neydoğu köşesindeki bir merdivenle ini
len cenaze mahzeni, dört yöne açılan 

dört kollu bir plana göre inşa edilmiştir. 

Merasim avlusunun kuzeyinde yer alan 
büyük ve derin eyvan türbenin esas girişi 
iken sonradan Uluğ Bey tarafından ör
dürülmüş ve binanın doğu tarafında ya
pılan uzun bir ilave ile giriş bu yöne alın
mıştır. Eski girişi teşkil eden kuzeydeki 

rCıze mozaik çiniler kullanılarak yapılmış 
kCıfi yazı kuşakları ile geometrik motif
lerden oluşmaktadır. Sonradan ilave edi
len mimari kısımların örttüğü bölümie
rin dışında kalan yerlerden anlaşıldığına 
göre, sekizgen alt gövdenin dış cepheleri 
ism-i celal ve ism-i nebevl. kubbe kasna
ğı ise "hüvelbaki" ibarelerinin meydana 
getirdiği küfi hat örnekleriyle tezyin edil
miştir. Minarelerde de bu tip bir tezyina
tın bulunduğu anlaşılmakta , geometrik 
süsleme şeritleriyle son bulan kasnak üze
rindeki kubbenin ise lacivert ve firüze çi
nilerle yapılmış geometrik tezyinata sa
hip olduğu görülmektedir. 

yüksek sivri kemerli büyük eyvan, bugün Türbenin içi çeşitli malzemenin deği-
ancak şerefelerine kadar sağlam kalmış şik tarzlarda kullanılmasıyla ağır ve göz 
olan iki minareyle desteklenmiştir. Daha alıcı biçimde süslenmiştir. Duvarların alt 
eski örneklerde olduğu gibi, bütün külli- kısımları akik rengi altıgen çinilerle kap-
yeye hakim durumda bulunan giriş eyva- !anmış ve bu kaplamalar bir mukarnas 
nının ve onun gerisinde yer alan ana ya- şeridiyle sonuçlandırılmıştır. Bu kısmın 
pının önemini belirtmek için inşa edildiği üstünde ve zeminden 2 m . yükseklikte 
bilinen bu iki minare ile destekledikleri ey- yeşim zemin üzerine altın yaldız harfler-
van teşkilatının, daha sonra yapılan ve bu- le yazılmış bir ayet kuşağı yer almakta. 
gün temelleri ortaya çıkarılmış olan ilave- daha yukarıda da sıva üzerine yapılmış 
!erin arkasında gizli kaldığı anlaşılmakta- kalem işlerinin üstünde değişik malze-
dır. Uluğ Bey tarafından inşa ettirilen kori- men in kullanıldığı yıldızlardan oluşan bir 
dor dört bölmeli bir geçittir ve her bölme- bölüm göze çarpmaktadır. Yan nişlerin 
nin üstünde tonoz örtüler yer almaktadır. üst kısımlarındaki mukarnaslar, firüze 

Restorasyonlarla eski güzelliğine ka- _ rengi boyalı ve altın yaldızlı kalıpianmış 
vuşturulan türbenin ve büyük taçkapının · : kağıtla kaplanmıştır; bu kısmı ri üstünde -
tezyinatı muhteşem olup kapı iie türbe~ · de yine altın yaldız harflerle yazılmış bir 
nin cephesinde mozaik çinilerden. iç yü- · kitabe şeridi bulunmaktadır. Kubbenin 
zünde ise değişik malzemelerden fayda- içi de kalıpianmış kağıtla kaplanmış ve 
lanılarak yapılmıştır. Taçkapının süsleme- tepede karşılaşan palmetlerle süslenmiş-
leri, mukarnaslarla birlikte bitkisel mo- . tir. Türbenin içinde bulunan lahitlerin en 
tiflerin hakim olduğu bir görüntüye sa" rriuhteşemi 11mur'a ait . olup koyu renk 

. hiptir. Türbenin dış cephesinde yer alan . _ yeşimdendir; diğerleri ve ölü mahzenin
tezyinat farklıdır ve daha çok siyah ve fi~ - · :· :cıe bÜiuı:ıanlarsa mermerden dir. 

Gür- ı Emir'in kubbe ve kasnağından birer detay 

GURBAL, Muhammed Sefik 
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~ A. E NGiN BEKSAÇ 

GURABiYYE 
(~ljll) 

Hz. Peygamber, iki karganın (gurab) 
birbirine benzemesi kadar 
Hz. Ali'ye benzediği için 

Cebrail'in vahyi yanlışlıkla Ali yerine 
Muhammed' e indirdiğini iddia eden 

aşırı Şii bir grup 
(bk. GALiYYE). 

GURBAL, Muhammed Şefik 
(J~Y:~~ı 

(ö. 1894-1961) 

Mısırlı tarihçi ve eğitimci. 

__j 

ı 

__j 

İskenderiye'de doğdu . Mısır'ın ünlü 
Gurbal (Gırbal) ailesine mensuptur. İlk ve 
orta öğrenimini burada gördükten sonra 
191 S yılında Medresetü'l-muallimlne'l
ulya'yı bitirdi ; aynı yıl İngiltere'ye gönde
rildi ve lisans öğrenimini Liverpool'da ta-
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mamladı. 1919'dan itibaren Mısır'da eği
timle uğraştı. 1922'de tekrar İngiltere'
ye gönderildi ve iki yıl sonra, Londra Üni

versitesi'nde Arnold Toynbee'nin yöneti
minde yüksek lisans yaparak Mısır'a dön
dü. Medresetü'l-muallimine'l-ulya'ya ta
yin edilineeye kadar lise tarih öğretmen
liği yaptı. 1929'da Mısır niversitesi (bu

günkü Kahire niversitesi) Edebiyat Fakül
tesi Tarih Bölümü'nde doçent olarak gö
rev aldı; daha sonra profesörlüğe yüksel
di ve dekan yardımcılığı, dekanlık ma
kamlarında bulundu. Bu arada Vezare

tü't-terbiyye ve't-ta'llm ve Vezaretü'ş

şüfıni'l-ictimaiyye'de birkaç defa müste
şarlık ve müşavirlik yaptı. 

arayan Arap milletinin bir ferdi olarak öl
müştür. Buna göre onun fikri gelişimi üç 
safhada ele alınabilir. İlk safhada tarihe 

yaklaşım şekli ve bakış açısı ile bir Osman
lı'dır. Bu dönemdeki görüşleri, Mısır me
selesini ülkede yaşayan insanların Os
manlı idaresine karşı memnuniyetsizlik
lerinin bir sonucu değil Fransa, Rusya ve 
İngiltere gibi emperyalist ülkelerin Os
manlılar'la ilgili genel planlarının bir par
çası olarak ele aldığı yüksek lisans tezin
de ifadesini bulmuştur. İkinci safhada İs
lam alemi ve özellikle Mısır'ın dünya için
deki yerini araştırmaya başladı; bu yak
laşım, onun tarihi olayları ele alırken ta
kip ettiği yolda önemli bir rol oynamıştır. 
Gurbal'i ilgilendiren ana konlf. Osmanlı 
Devleti'nin dağılmasından sonra, daha 
önce başlayan bir süreç neticesinde Ba
tılılar'ın sömürgesi haline gelen İslam ül
kelerinin sömürgecilerle olan ilişkileri ve 
özellikle bağımsızlıklarını nasıl elde ede
bilecekleriydi. Bu bağlamda Gurbal için 
temel soruyu Mısır ve Mısırlı kimliğinin 

tarihi boyutu teşkil etmiştir. Onun bu saf
hada Mısır'ı İslam dünyasının bazı özel 
noktalarda diğerlerinden ayrılan bir coğ
rafi ve kültürel parçası olarak tanımla-

üstlendiği idari görevlere rağmen hoca
lığını ve ilmi faaliyetlerini hiç aksatma
yan Gurbal, özellikle yüksek lisans öğren
cilerinin çalışmalarıyla ilgilenerek birçok 
tez yönetti. Ayrıca Cem'iyyetü'd-dirasa
ti't-tarihiyye'nin kurucuları arasında yer 
aldı ve 19SO'den itibaren de başkanlığını 
yürüttü. Milletlerarası ilmi toplantılarda 
Mısır'ı temsil etti; UNESCO genel kuru

lunda Mısır heyetinin başkanlığını ve bu 
teşkilatın yürütme kurulu üyeliğini yap
tı . Mecmau·ı~ıugati'J-Arabiyye'nin Coğraf~ _. . dığı ve kimliğini buna göre tesbite çalış~ . 
ya ve Tarih Bölümü ile Modern Terimler · tığı görülür. Bunu yansıtan eserleri Tek
Komisyonu'nda görev aldı. Hayatinın s'cin . 

leştirilen bir tarih araştırmasının sahibi, 
söz konusu olayları bizzat içinde yaşayan 
ve cereyanına tesir eden kişilerden daha 
fazla anlama şansına sahiptir. Olayların 
içinde geliştiği şartların tamamını ise kül
tür kavramı ifade eder. Tarihi olayl~rın 
anlaşılması için sosyolojik, psikolojik. ede
bi. iktisadi ve felsefi birçok yaklaşım bi
çiminin ve özellikle araştırma konusu
nun cereyan ettiği dönemdeki yaklaşım 
şekillerinin, olayları gerçekleştiren insan
ların ve o dönemin zihniyetinin de dikka
te alınması gerekir. Tarih bu haliyle in
san ilimlerinin mihverini oluşturmakta
dır. Gurbal. tarih araştırmalarında sade
ce coğrafi, içtimal ve siyasi faktörleri göz 
önünde tutmaz; bunların yanında, önemli 
kararları alan şahsiyetlerin ve diğer insan
lara yol göstermiş örnek kişilerin de ehem
miyetine dikkat çeker. Bu bakış açısı, hem 
diplomasi tarihi hem de genel tarihle il
gili eserlerinde ön plana çıkmaktadır. 

Eserleri. 1. The Beginnings of the 
Egyptian Question and the Rise of Mo
hamed Aly (London 1928). Mısır mese
lesinin başlangıcını ve Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa'nın yükselişini konu edinen yük
sek lisans tezidir. 2. MuJ:ıammed 'Ali el
Kebir (Kahire ' i 944). · Kavalalı Mehmed· 
Ali Paşa'nın hayatı ve icraatı hakkında-

vinü Mışrve el-Mutavaçiatü'l-Britaniy- dır. 3. el-Mutavaçiatü'l-Britaniyye mi-
dönemlerinde Camiatü'd-düveli'I-Arabiy- ye'dir. Hayatının üçüncü safhasında Gur- ne'l-iJ:ıtildl ila mu'ahedeti sene 1936 

ye'nin bünyesinde kurulan Ma'hedü'd-di- bal'in konuyu ele alış biçimi, Arap unsu- (Kahire ı 952). İngilizler'in 1882 yılındaki 
rasati'l-Arabiyyeti'l-aliye'nin idarecilig-ini d h f 1 - 1 k 1 1 b" runa a a aza agır ı veren ıım ı ır işgalinden 1936'daki bağımsızlık antiaş-
üsttendi ve bunu 30 Ekim 1961 tarihin- ·ıı· t ·ı·k d - ıt d d B d .. · n:ıııye çı, ı . ogr..uusun a ır. u onı;!m-.. · masınakadar · İ ngiltereileyapılah 'müza-

de vuku bulan ölümÜne kadar yürÖttü. ', ,· Cı~ özellik!~ Bat;'ya ve Osıiıanlı 'ya karşı · kereleri ele· alan eser bu konuda yazmayı 
· .Gurbal'in fikri gelişimi. içinde yaşadığı ··. ortak Arap kimliği vurgutanır ve bu kime planladığı bir dizi kitabın ilki olarak ya-
siyasi ve içtimal şartların bir aynası gibi- lik temel iki dış faktörle (Osmanlı ve Ba- yımlanmış. fakat gerisi gelmemiştir. 4_ 
dir. Bir Osmanlı vatandaşı olarak doğup tı) çeşitli iç faktörlerin karşılıklı ve karma- Tekvinü Mışr (Kahire 1957) . Gurbal'in 
yetişmiş . İngiliz işgali altında bağımsız- şık etkileşmesinin sonucu olarak ele alı- "The Making of Modern Egypt" adı al-
lığını arayan Mısır'ın bir vatandaşı olarak mr. Üçüncü safhanın ürünü son eseri olan tındayaptığı on radyo konuşmasının Arap-
üniversitede tarih dersleri vermiş ve ni- Minhacün mufaşşalün'dür. ça tercümesidir. s. Minhacün mufaş-
hayet 1952 devrimi sonrasında birliğini Gurbal'in tarihe yaklaşımı, özellikle XIX. şalün li-diraseti'l-'avamili't-taril].iyye 
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yüzyıl Batı ilim aleminde yaygın hale ge- ii binô.'i'l-ümmeti'l-'Arabiyye 'ala md 
len kültür tarihi bakış açısındandır. Buna hiye 'aleyhi'l-yevm. Ma'hedü'd-dirasa-
göre tarih ilmi, sadece olayların nakledi i- ti'I-Arabiyyeti'l-aliye'de verdiği dersler-
diği rivayet tarihçiliğinden daha şümullü den derlenen kitap, bugünkü Arap mil-
biçimde ele alınmalıdır. Önemli olan, ta- !etinin oluşumunu sağlayan tarihi fak-
rihi hadisenin sadece ne olduğu değil bel- törler üzerinde durur (bk. M. Ferld EbG 
ki daha önemlisi vuku buluş sebepleri ve Had!d, xv 119631. s. 156). Gurbal, "ldeas 
neticeleridir. Gurbal tarihte tek faktörlü and Movements in lslamic History" (/s· 
açıklamaları yeterli bulmaz ve kabul et- lam. The Straight Path Islam as Interpre-

mez. Ona göre herhangi bir olayın. özel- ted by Muslims, nşr. K. W. Morgan, New 
likle içinde geliştiği şartlar açısından ve York 1958, s. 42-86) adlı makalesinde ise 
birden fazla faktör göz önüne alınarak İslam tarihindeki fikri cereyan ve hare-
açıklanması gerekir. Bu şekilde gerçek- ketler hakkında bilgi vermektedir. 



el-Mevsuntü'l-~rabiyyetü'l-müyes

sere'nin (l-ll. Kah i re I 965ı editörlüğünü 
de yapan Gurbal ayrıca çeşitli dergilerde 
birçok makale yayımlamış, katıldığı kong
re ve sempozyumlarda tebliğler sunmuş
tur. 
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~ H iLAL GöRGÜN 

garip sayıldığı gibi benzer şartlar altında 
zor bir hayat geçiren dindar müslüman
lar da garip sayılır. "Güç şartlar altında 
sıkıntılı bir hayat yaşamak" anlamına 
gelen gariplik bu sebeple fazilet kabul 
edilmiştir. Nitekim, "Toplum bozulduğu 
zaman sünnete sarılan kimse elinde 
ateş tutan insan gibidir" mealindeki 
hadis de (Müsned, ll , 39, 55ı bunu ifade 
etmektedir. Bazı hadislerde. İslami ha
yattan uzaklaşmış kişiler arasında yaşa
mak zorunda kalan dürüst müslüman, 
toplumda kendi hayat anlayışında kimse 
bulunmadığı için yalnız yaşayan takva 
sahibi kişi, sünneti halka öğretip yay
maya çabalayan mürnin garip olarak ni
telendirilmiştir (bk. ibn Kayyim ei-Cevziy
ye, lll. 203-204ı 

"Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi 
yaşa" (Buhar!, "Rei5a'il5", 3; ibn Ma ce, 
"Zühd", I 3 ı mealindeki hadisle gariplik 
teşvik edilmiştir. Ebü'I-Hasan es-Subey
hl, "Garip vatanında iken ondan uzak olan 

GURBET 
(~j.lf) 

Salikin vatanından ayrı yaşaması 
veya halkın davranış 

. ve düşüncelerinden uzak kalm.ası . 
anlamında tasavvuf terimi. 

ı kişidir"; "Garip kendi meşrebinde olma
yanlar arasında kalan kişidir" (Lamii, s. 
2 I 3 ı derken bu tür garipliği anlatmak is
temiştir. İbn Kayyim ei-Cevziyye riyakar. 
haram helal tanımayan cahil zümreler 
arasında yaşamaya katıanan ihlaslı, din-

L _j .. dar ve alim kişileri garip sayar (Medari

cü 's-sa likln, lll . 2 ı 9ı Aynı şekilde Hakk'a 
Mutasawıflar genellikle cismanl ve ma

nevi olmak üzere iki türlü gurbetten bah
sederler. Birincisi kişinin memleketinden 
Llzak >kalmasıdır. ,Çeşitli sebeplerle seya- · 
.hate. çıkan gezgin mutasawıflar bu ane ..... 
lamdaki gurbete büyük önem verirler; · 
gurbete çıkmaya arzu duyar, gariplere 
sahip çıkmanın faziletinden söz ederler. 
"Gurbette iken ölen şehiddir" (ibn Mace. 
"Cena'iz" , 6 Iı mealindeki hadise bu bağ
lamda önemle işaret edilmiştir. 

Manevi gurbetin. biri tutum ve dav
ranışlarla, diğeri düşünce ile (himmetı il
gili olmak üzere iki şekli vardır. Bir toplu
mun yaşama tarzı dine uygun değilse o 
toplumda yaşayan dindar insan öz yur
dunda da olsa garip sayılır. Nitekim İs
lam'ın ilkyıllarında Mekkeli müslümanlar 
kendi yurtlarında böyle bir gurbet hayatı 
yaşamışlardı. "İslam garip olarak başla
dı, ileride yine garip olacaktır, ne mutlu o 
gariplere!" (Müslim, "Iman", 232; Tirmi
zi, "Iman". ı 3ı mealindeki hadiste bu du
ruma işaret edilmiştir. Mekke müşrikleri 

ermek için manevi sefere çıkan velller, 
kendi hallerine ve eriştikleri makamlara 
yabancı olanlar arasında gariptirler. 

. Manevi gurbeti n en yüksek derecesi, 
"kişinin himmetiyle çevresindekilerden 
ayrılması" ·şeklinde açıklanan ariflerin-gur
betidir. Arif sadece Hakk'ı ister, O'nunla 
teselli bulur; O'ndan başkasıyla olduğu 
zaman kendini garip hisseder; arif dün
ya ve ahiret garibidir (He rev!, s. 41 ı . 

Muhyiddin İbnü'I-Arabf'ye göre, a'yan-ı 
sabite*Ierini bilen ve kendi asli vatan
larından hiçbir zaman ayrılmayan kamil 
arifler için gurbet söz konusu olmaz. Çün
kü onlar Hakk'ın kendilerine ayna oldu
ğunu, sOretlerinin onda zuhur ettiğini bi
lirler (el-Fütaf:ıat, Il , 529ı 

Mutasawıflara göre ruhların esas va
tanı bu dünya ve bu beden değildir, 

ruhlar alemidir. Asıl vatanlarından ayrı
lan ruhlar dünyada ve bedende iken ga
riptirler ve kendi vataniarına dönmenin 
özlemi içinde yaşarlar. Bu anlamdaki gur
bet hayatı özellikle tasawuf edebiyatının 

arasında azınlık olarak yaşayan ashap en canlı temalarından olmuştur. 
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GUREBA BÖLÜKLERİ 

Osmanlılar'da 
kapıkulu süvarilerinden 

iki bölüğün adı. 
_j 

Gureba kelimesi sözlükte "yabancı, kim
sesiz, evinden uzakta bulunan kimse" ına
nasma gelen garibin çoğuludur. "Altı bö
lük" de denilen kapıkulu süvarİlerinin en 
alt iki sınıfını oluşturduklarından bunlara 
"aşağı bölükler" adı da verilir. Sefere gi
derken padişahın sağında ve solunda yer 
almalarına göre "sağ garibler" (gureba-yi 
yemin) ve "sol garibler" (gureba-yi yesar) ola
rak iki sınıfa ayrılırlardı. Altı bölüğün orta 
bölüklerini oluşturan sağ ve sol uiQfeci-

. Ierle birlikte gur:ebi'ı bölülslerine "dört bö.
lük" veya "bölükat"ı erbaa" denirdi. 

·Eski kaynaklarda "garib yiğitler" veya 
"garib oğlanlar'' şeklinde zikredilen (Hic

rl835 Tarihli Süret-l Defter-i Sancak-ı Ar
vanid, s. 42, I ı 5 ı gureba bölükleri m en
suplarına bu adın verilmesinin sebebi, 
bunların asıl vatanlarından uzakta bu
lunmalarıyla ilgili olmalıdır. Nitekim daha 
kuruluş döneminde Arap, Acem gibi çe
şitli milletlerden ve Anadolu beyliklerin
den, katiriere karşı gaza için Osmanlı Bey
liği'nin sancağı altında toplananların var 
olduğu bilinmektedir. Ancak daimi süva
ri birliği olarak gureba bölükleri Y:V. yüz
yılın ilk yarısında teşkil edilmiştir. Gureba 
bölüklerinin neferleri, esasını devşirme
Jerin oluşturduğu Edirne, Galata ve İb

rahim Paşa saraylarının çıkma*larından 
sağlanırdı; fakat savaşta yararlık göste
renlerle daha sonra altı bölük. halkının 
"veledeş" denilen oğulları da (BA. MD, nr. 
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