GUREBA BÖLÜKLERİ
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 kongre ve sempozyumlarda tebliğler sunmuş
tur.
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Salikin vatanından ayrı yaşaması
veya halkın davranış
. ve düşüncelerinden uzak kalm.ası .
anlamında tasavvuf terimi.
_j ..

Mutasawıflar genellikle cismanl ve manevi olmak üzere iki türlü gurbetten bahsederler. 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 davranışlarla, diğeri düşünce ile (himmetı ilgili olmak üzere iki şekli vardır. Bir toplumun yaşama tarzı dine uygun değilse o
toplumda yaşayan dindar insan öz yurdunda 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 ; Tirmizi, "Iman". ı 3ı mealindeki hadiste bu duruma işaret edilmiştir. Mekke müşrikleri
arasında azınlık olarak yaşayan ashap

garip sayıldığı gibi benzer şartlar altında
zor bir hayat geçiren dindar müslümanlar 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 hayattan uzaklaşmış kişiler arasında yaşa
mak zorunda kalan dürüst müslüman,
toplumda kendi hayat anlayışında kimse
bulunmadığı için yalnız yaşayan takva
sahibi kişi, sünneti halka öğretip yaymaya çabalayan mürnin garip olarak nitelendirilmiştir (bk. ibn Kayyim ei-Cevziyye, lll. 203-204ı
"Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi
yaşa" (Buhar!, "Rei5a'il5", 3; ibn Ma ce,
"Zühd", I 3ı mealindeki hadisle gariplik
teşvik edilmiştir. Ebü'I-Hasan es-Subeyhl, "Garip vatanında iken ondan uzak olan
kişidir"; "Garip kendi meşrebinde olmayanlar arasında kalan kişidir" (Lamii, s.
2 I 3ı derken bu tür garipliği anlatmak istemiştir. İbn Kayyim ei-Cevziyye riyakar.
haram helal tanımayan cahil zümreler
arasında yaşamaya katıanan ihlaslı, dindar ve alim kişileri garip sayar (Medaricü 's-sa likln, lll . 2 ı 9ı Aynı şekilde Hakk'a
ermek için manevi sefere çıkan velller,
kendi hallerine ve eriştikleri makamlara
yabancı olanlar arasında gariptirler.
. Manevi gurbeti n en yüksek derecesi,
himmetiyle çevresindekilerden
ayrılması" ·şeklinde açıklanan ariflerin-gurbetidir. Arif sadece Hakk'ı ister, O'nunla
teselli bulur; O'ndan başkasıyla olduğu
zaman kendini garip hisseder; arif dünya ve ahiret garibidir (He rev!, s. 41 ı .
"kişinin

Muhyiddin İbnü'I-Arabf'ye göre, a'yan-ı
sabite*Ierini bilen ve kendi asli vatanlarından hiçbir zaman ayrılmayan kamil
arifler için gurbet söz konusu olmaz. Çünkü onlar Hakk'ın kendilerine ayna olduğunu, sOretlerinin onda zuhur ettiğini bilirler (el-Fütaf:ıat, Il , 529ı
Mutasawıflara

göre ruhların esas vabu dünya ve bu beden değildir,
ruhlar alemidir. Asıl vatanlarından ayrı
lan ruhlar dünyada ve bedende iken gariptirler ve kendi vataniarına dönmenin
özlemi içinde yaşarlar. Bu anlamdaki gurbet hayatı özellikle tasawuf edebiyatının
en canlı temalarından olmuştur.
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Osmanlılar'da

süvarilerinden
iki bölüğün adı.
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Gureba kelimesi sözlükte "yabancı, kimsesiz, evinden uzakta bulunan kimse" ına
nasma gelen garibin çoğuludur. "Altı bölük" de denilen kapıkulu süvarİlerinin en
alt iki sınıfını oluşturduklarından bunlara
"aşağı bölükler" adı da verilir. Sefere giderken padişahın sağında ve solunda yer
almalarına göre "sağ garibler" (gureba-yi
yemin) ve "sol garibler" (gureba-yi yesar) olarak 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 (Hicrl835 Tarihli Süret-l Defter-i Sancak-ı Arvanid, s. 42, I ı 5ı gureba bölükleri m ensuplarına bu adın verilmesinin sebebi,
bunların asıl vatanlarından uzakta bulunmalarıyla ilgili olmalıdır. Nitekim daha
kuruluş döneminde Arap, Acem gibi çeşitli milletlerden ve Anadolu beyliklerinden, katiriere karşı gaza için Osmanlı Beyliği'nin sancağı altında toplananların var
olduğu bilinmektedir. Ancak daimi süvari birliği olarak gureba bölükleri Y:V. yüzyılın ilk yarısında teşkil edilmiştir. Gureba
bölüklerinin neferleri, esasını devşirme
Jerin oluşturduğu Edirne, Galata ve İb
rahim Paşa saraylarının çıkma*larından
sağlanırdı; fakat savaşta yararlık gösterenlerle daha sonra altı bölük. halkının
"veledeş" denilen oğulları da (BA. MD, nr.
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2, s. 20 ı) gureba bölüklerine alınmıştır.

ikamet ederdi.
"kethüda yeri" denilen
zabitler bulunurdu. Garib yiğitlerin yevmiyeleri zaman içinde değişmiştir. Her
terfide bu ulüfe 3-4 akçe artardı. Garib
yiğitlerin silahları ok, mızrak, kılıç, kalkan, kama, pala ve baltadan ibaretti. Sazılarında tüfek de bulunuyordu; fakat
ateşli silahlar pek yaygın değildi. Her iki
bölüğün ayrı bayrak ve tuğu vardı. Sağ
garibierin bayrağı sarı-beyaz, sol gariblerinki ise yeşil-beyazdı. Bundan dolayı gureba bölüklerine "alaca bayrak" da denirdi.

Gureba bölüklerinin teşkilatı öteki kasüvari bölüklerinin teşkilatı gibiydi. Her bölük bir ağanın kumandası altında olup bölük kumandanlarının altında kethüda, katip, halife, çavuş veya başçavuş gibi daha küçük rütbeli zabitler
vardı. Bunların yevmiyeleri 20-30 akçe
arasında değişirdi. Başçavuş bölüğün asayişinden sorumluydu. Garib yiğitlerin maaşlarını diğer süvari bölüklerinde olduğu
gibi bir meinur alır. daha sonra veziriazamın huzurunda dağıtırdı. Neferlerin
maaşı 9'ar akçeden baş lar, kıdem ve ehliyete göre artardı.
XVI. yüzyılda sol garibler ağası çaşnigirlerden tayin edilmiştir (BA, MD, nr. 2;
s 128; Selanik!, ı. ı 03, 2 ı 2). Sol garibler ·
ağası genellikle sağ garibler ağahğına, ··
bu da sol ulufeciler ağalığına terfi ederdi. Ancak istisnai olarak bunların silahdar ağası, sancak beyi (a.g.e., ll, 463).
hatta beylerbeyi (a.g.e., I, 273) tayin edi!. di ği de olmuştur. :XVI. yüzyıl sonlarında
cebecibaşı. gureba~yi yesar ağalığına, ba- ·
zangureba-yi yesar ağ ası cebecibaşılığa,
gureba-yi yemin ağ ası çavuşbaşılığa, bazan da çavuşbaşı gureba-yi yemin ağalığına getirilirken kapıcıbaşı gureba-yi
yemin ağalığına tayin edilmiştir (a.g.e., I,
227, 273; II, 455). Fatih Sultan Mehmed
ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında
her bir ağa 80'er akçe ulüfe alırken XVI.
yüzyıl sonlarında bu ücret 100 akçeye
yükselmiştir. Sancağa çıkan bölük ağalarına, yıllık geliri 160-1 70.000 akçe arasında değişen dirlik verilirdi.
Her iki gureba bölüğü kendi içinde
1OO'er küçük bölüğe ayrılmış ve her bölük bir bölükbaşının emrine verilmişti.
Garib yiğitlerin İstanburda kışiaları yoktu. Evli olanlar evlerinde kalır, bekarlar
da hanlarda ve özellikle Kurşunlu Han'da
barınırdı (D'Ohsson, VII , 368). Atlarının
beslenme ihtiyacı yüzünden garib yiğit!erin çoğu İstanbul, Edirne, Bursa, Kü -

öteki kapıkulu süvari birlikleri gibi gureba bölükleri de sefer esnasında padişah çadırını ve ağırlıkları korur, ayrıca
odun nakli hizmetinde bulunurlardı. Savaş sırasındaki en önemli görevleri ise
padişah atağı ile sancak-ı şerifi muhafaza etmekti. Gureba-yi yemin sağ, gurebil-yi yesar sol alem dibinde dururdu
(Eyyü.bi Efendi Kanunnamesi, s. 50). Aynca haberleşme hizmetinde kullanılırlar,
bazan bu hizmet sonunda mükafat olarak selatin tevliyetlerinin ve miri mukataalarının idaresine veya cizye cibayetine
memur edilirlerdi. Bu istisnai uygulama
zamanla kural haline gelmiş. iltizamcılıktan zengin .olan garibler ortaya çıkmış. tır. XVI. yüzyılınortcılarından itibaren padişahiarın sefere çıkma işini terketmelerioden sonra garib yiğitler serdar-ı ekremin emri altında sefere çıkmaya başlamışlardır. Garib yiğitlerden terfi edenler
ulufeci bölüklerine kaydedilirqi.
DevŞirin e isisterninin önemini kaybetm eye başlamasıyla birlikte bu bölükleri n ·
·düzenleri de bozuldu. XVII. yüzyılda yeniçeriler gibi bunlar da bir kısım ayaklanmalara karıştılar. Il. Osman'ın ölümüyle
sonuçlanan 1622 ayaklanmasına gureba
bölükleri de katılmıştı . IV. Murad ve IV.
Mehmed dönemlerinde ıslah edilmeleri
için tedbir alınmış. Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı sırasında sağ garib!erin sayısı 41 O'a, sol garibierin sayısı
312'ye indirilmiştir. 1711 yılına ait bir listede 180 sağ garib, 162 sol garibin buIunduğu görülmektedir. XIX. yüzyılın ilk
çeyreğinin sonlarına kadar varlığını sürdüren gureba bölükleri sancak-ı şerif koruyuculuğu görevlerini daima muhafaza
etmişlerdir. 1826 Eylülünde Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından birkaç ay sonra öteki kapıkulu süvarileriyle birlikte gureba bölükleri de lağvedilmiştir. Ulufeleri kesildiğinden mağdur olmamaları için bunlara
gümrükten emekli maaşı bağlanmıştır.
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civarında

1475 yılı civarında mevcutları 1000 kişi
kadarken XVI. yüzyılda bu sayı 2000'e
ulaşmıştır. XVII. yüzyıl başlarında ise sağ
garibierin mevcudu 928, sol garibierin
mevcudu 975 kişi olup toplam yevmiyeleri 12.387 akçeydi (Ayn Ali, s. 91). Bu
yüzyılın ortalarında yapılan düzenleme"
Ierle sayıları azaltılmıştır. Eyyi'.ibi Efendi Kanunnamesi'nde sağ garibierin
mevcudu 41 O. sol garibierin mevcudu
312. yevmiyeleri toplam 9553 akçe ve
senelik dört kıst mevacibleri de 33 yük
81.760 akçe olarak gösterilmiştir (s. 37).
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GUREBA HASTAHANESi
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Bezmialem Valide Sultan tarafından
İstanbul' da fakir ve kimsesizler
için yaptırılan hastahane.
_j

İlk resmi adı Bezmialem Gureba-yi Müslimln Hastahanesi iken zamanla Bezmialem Hastahanesi. Vakıf Gureba Hastahanesi, Gureba-yi MüslimlnHastahanesi
gibi çeşitli isimlerle de anılmıŞtır; bugün~
kü resmi adı Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi'dir. Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından, o zaman İstanbul'da çalışır vaziyette bulunan Fatih Şifabanesi,
Süleymaniye Darüşşifası, Haseki Hürrem
Sultan Bimarhanesi, Üsküdar'daki Nurbanu Valide Sultan Blmarhanesi gibi sağ
lık kurumlarının ihtiyaca kafi gelmediği
nin görülmesi üzerine yanındaki cami ve
Çeşme ile birlikte 200 yataklı bir erkek
hastahanesi olarak yaptırılmış ve 24 Reblülewel1261 (2 Nisan 1845) Cuma günü
hizmete açılmıştır. Cümle kapısı üzerindeki tarih kitabesi zamanın ünlü şairle
rinden Ziver Paşa'ya aittir. XVIII ve XIX.
yüzyıllarda tesis edilen bazı sağlık kurumlarında "hastahane" adı kullanılmak
la birlikte Gureba Hastahanesi, vakıf darüşşitalar geleneği içinde bu adla anılan
ilk sağlık kuruluşudur. Gureba (garibin
çoğulu, "kimsesizler") ismi de 1836'da
Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii
avlusunda açılan ve ancak sekiz yı l hizmet veren blmarhaneden sonra ilktir. Bezmialem Valide Sultan'ın bu hastahaneden sonra 1850'de Mekke' de yapımına karar verdiği ikinci Gureba Hastahanesi, to-

