
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. 

GUREBA BÖLÜKLERİ 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

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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