
fili, kapısından geçişin sağlandığı bir du
varla hünkar mahfilinden ayrılmıştır. H ün
kar mahfilinin öne doğru oval bir çıkıntı 
oluşturan kafesli kısmı, yakın zamanlar
da beton bir duvarla kapatılarak ana iba
det mekanının görülmesi engellenmiş
tir. Ahşap tavanın ortasında yaprak şek
linde yaldızlı bir göbek, diğer tarafların
da da serpiştirilmiş vaziyette yine yaldızlı 
bitki motifleri görülmektedir. Sivri kü
lahlı minber, devrinin ahşap ayınacılığı
nın güzel örneklerinden biridir. Mihrap 
bordürü yivli olup yivlerin üst kısmında 
barak üslubunda kıvrımlar yer alır. Ca
minin en önemli mimari özelliği, yanın
daki hastahanenin içinden merdivenle çı
kılan ve bir pencerenin arkasında hasta
ların da cemaate katılmalarına imkan ve
ren 20 m2 'lik üçüncü bir mahfilinin bu
lunma~ıdır. Bu mekanın; son cemaat ye
rine açılan-ayrı bir kapısı daha varsa da bu
gün bir duvarla kapatılmış durumdadır. 

Caminin hastahane yanında inşa edil
mesinin başlıca sebebi hastahane çalı

şanlarınin, hasta sahipleriyle ziy~retçile~ 
rin ve durumu uygun olan hastaların na
mazlarını kılabilmelerine ; özellikle de dök" 
tarların ve diğer sağlık personelinin cu
ma namazlarını hastahaneden uzaklaş
madan eda edebilmelerine imkan sağ
lamaktır. Cami vaktiyesinde (Bezmialem 

Valide Sultan Vak{iyeleri, VGMA. Kasa. 
n r. ı ı . s. 318-3 3 2 ı. ayrıca burada görevli 
imamların ölüm halindeki hastalara ke-
Jime-i şehadet getirtıneleri ve ölenlerin 
cenazelerini usulüne uygun biçimde kal
dırmaları da şart koşulmaktadır. Cami
nin ilk hizmet kadrosu imam, hatip, vaiz, 
rnüezzin ve kayyimlerden oluşan dokuz 
kişidir ve bunların görevleri vaktiyede 
geniş biçimde belirtilmiştir. 

1875 yılında onarılınası için üç ayrı ira
de çıkarılmış olan camiye valide sultanın 
bir de kütüphane vakfettiği söylenmek
teyse de bugün böyle bir kitaplık mevcut 
değildir. 
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GURERÜ'I-AHI<AM 

( ı"ı.s:>YI).f) 

Molla Hüsrev'in 
(ö. 885/1480) 

kendisi tarafından 
· Dürerü 1-hükkiim adıyla şerhedilen 

İslam· hukukuna dair eseri 
(bk. DÜRERÜ'l-HÜKKAM). 
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GuRERÜ'I-FEV AiD 

ve DÜRERÜ'I-KAI.AiD 
( ..>.l~f))~, ..ı.ıı,.oıı)_f) 

Şerif el-Murtazii'nın 
(ö. 436/1044) 

birçok ayet ve hadisi Mu'tezili 
bakış açısıyla tefsir ettiği kelami 

.1 . 

ve edebi sohbetler mahiyetindeki eseri. 
L ~ 

Kitabü'l-Gurer ve'd-dürer, ed-Dü

rer ve'l-gurer fi'l-mul;aQ.arat, Kitd
bü'l-Emalive Emali'l-Murtaza adlarıyla 
da anılan eser seksen bölümden (meclis) 
meydana gelir. Müellif bu bölümleri de

ğişik zamanlarda öğrencilerine yazdır

mıştır. Eserin ne zaman yazdırılınaya baş
landığı bilinmemekteyse de 28 Cemazi
yelevvel 413 (29 Ağustos 1 022) tarihinde 
tamamlandığı tesbit edilmiştir. Seksen 

bölümün yetmişine bir veya birkaç aye
tin tefsiriyle başlanır; bölümterin bazısın
da hadis yorumlarına da yer verilir. Otuz 

GURERÜ'I-FEVAiD ve DÜRERÜ'I~KALAiD 

üçüncü bölümde, "Kur'an meşin kılıf için
de bulunsa onu ateş yakınaz" (Müsned, 

IV, 155) mealindeki hadisin anlamı tartı

şılmıştır. Bu şekilde eserin yetmi~ bir bö
lümünde 142 ayet ve yirmi yedi hadis tef
sir ve te'vil edilmiş. bu arada başka ayet 
veya hadisiere de yer verilmiştir. Kur'an-ı 
Kerim'de tekrar edilen ayetlerden örnek
ler sıralanarak Arap edebiyatında tekrar 
sanatının işlendiği dokuzuncu bölümün 
devamında ve onuncu bölümün ~aşında 
Velid b. Yezld, Abdullah b. Mukaffa' Beş

şar b. Bürd gibi ünlü kişilerin de bulun
duğu "ilk dehrller ve zındıklar" tanıtılır. 

Onuncu bölümün son kısmıyla on bir, on 
iki ve on üçüncü bölümlerde Hz. Ali ile 
başlatılan Mu'tezile alimlerinin önde ge
lenleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Mübalağa sanatına örnek teşkil eden 
ayetterin açıklanmasıyla başlayan on al
tıncı bölüm le daha sonraki beş bölümde, 
genellikle 120 yıl ve daha fazla yaşadık
ları için "muammerun" diye anılanlardan 
başlamak üzere İslam öncesi ve sonrasının 
ünlü Arap şairleriyle onların şiirleri ve bazı 
edebi sanatlar hakkında bilgiler yer alır. 
Ayetlerle hadislerin tefsir edildiği diğer 
bölümlerde de edebi konulara geniş yer 
ayrılmıştır. Müellifin hocalarından ve özel
likle Ebu Ubeydullah ei-Merzübanfden el
de ettiği birikimle Cahiz. İbn Kuteybe, Mü
berred, Ebu Hatim es-Sicistanl ve Hasan 
b. Bişr et-Amidl'nin eserleri Gun~rü'l-fe
va'id'in başlıca kaynaklarını oluşturur. 

Guİerü '1-feva'id'de genellikle ketarn 
konularına dair ayetler ve hadisler yo
rumlanırken Mu'tezile mezhebinin başlı
ca tartışma konularından olan aslah, hü
sün-kubuh. adalet ve hikınet. rü'yetul
lah. mucize, sihir, meşlet, kader ve kulla
rın iradesi, müteşabih ayetler, yed, vech 
gibi haberi sıfatlar hakkındaki ayetterin 
te'vili, hidayet, te.kllf-i ma la yutak, fıt

rat, bulGğ çağına ulaşmadan ölenlerin 
dini durumu gibi meseleler ele alınır; bu 
konularla ilgili naslar arasında mevcut 
tearuzlar giderilmeye çalışılır. Buna bağlı 

olarak yer yer ayetterin zahiri manaları 
reddedilip te'vil yoluna gidilir. Mana ve
cihleri sıralanarak Mu'tezile görüşüne uy
gun tercihler yapılır; bazan da vecihler
den hepsinin kabul edilebileceği belirtilir. 
Bu arada mana vecihlerinin sıralanma
sıyla yetinildiği de görülür. Vecihler ince
lenirken diğer ayetlerden ve daha ziyade 
edebiyattan örnekler verilir. Eser. bil has-
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sa Kur'an'a ait kavramıara başarılı fılolo
jik açıklamalar getirmesi ve bu kavram
ları Arap edebiyatı kaynaklarına başvu
rarak açıklaması bakımından özel bir de
ğer taşır. Müellif, Mu'tezili anlayışı teyit 
maksadını güden bu açıklamaları sıra
sında başta ibn Kuteybe, Ebu Ubeyd Ka
sım b. Sellam ve ibnü'l-Enbari olmak üze
re çeşitli alimierin görüşlerinden örnek
ler vererek bunları çürütmeye çalışır. Bu 
tenkitler, keskin bir zeka ve engin bir kül
türün ifadeleri olması yanında alışılmışın 
aksine son derece nazik olmasıyla da dik
kat çeker. 

Eserin edebiyat ağırlıklı kısımlarında 

Arap edebiyatında tekrar sanatı, hazır
cevaplık ve bu yönde meşhur olanlar, ün
lü şairlerin kısa hal tercümeleri ve şiirle
rinden örnekler, bu şair ve edebiyatçıla
rın birbirleri hakkındaki görüş ve değer
lendirmeleri, medih ve hicivleri, şiirde teş

bih türleri, vatan ve vatan hasreti. kadın 
ve aşk. kıskançlık, ırz, kerem. ziyafet, cö
mertlik ve cömertliğiyle tanınanlar, avcı
lık, dünya ve zühd gibi geleneksel Arap
islam edebiyatının başlıca konularıyla bu 
konularda tanınmış şiir ve hikemiyattan 
zengin örnekler yer alır. 

Gurerü'l-fevôJd cahiz'in el-Beyô.n 
ve't-tebyin'i, ibn Kuteybe'nin 'Uyunü'l
a]]bô.r'ı, Müberred'in el-Kô.ıiıil'i gibi ede
bi-hikemi türü n en seçkin örneklerinden 
sayılır. Bir tefsir çalışması sayılınasa da be
lirtilen edebi eserlerden farklı olarak te
mel hedefinin belli başlı kelami mesele
lere dair ayetleri yorumlamak olduğu dik

.kate alındığında eserin edebitür içeri
sinde farklı bir nitelik taşıdığı görülür; Bu
nuh yanında ayetlerin tefsirinde nesir ve 
şiir birikiminin yoğun bir şekiİde kullanıl~ 
ması onu diğer tefsirlerden farklı kılmış
tır. Mu'tezile alimlerinden pek az eserin 
günümüze geldiği göz önüne alındığında 
Gurerü'l-fevô.~d'in, Mu'tezili tefsir an
layışına ışık tutması bakımından da özel 
bir değer taşıdığı kabul edilmelidir. Bü
tün bu özelliklerinden dolayı eser Arap 
kültürünün gözde kaynaklarından biri sa
yılarak tarih boyunca geniş bir ilgiye maz
har olmuştur. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları bulunan Gurerü'l-fevô.~d (Brockel
mann. I, 704; Sezgin, II, 85) ilk defa Tah
ran'da( 1272), ardından Kahire'de ( 1325) 

basılmıştır. Muhammed Ebü'l-Fazl ibra
him. eserin en eski nüshasını (Escurial 
Library, nr. 145) esas alıp bunu diğer beş 
nüsha ile karşılaştırarak tahkikli neşrini 
yapmıştır (1-11. Kahire 1373/1954) Naşir; 

geniş fihristieri de ihtiva eden bu neşrin-
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de kendi açıklamaları yanında asıl nüs
hada bulunan bol miktardaki kenar not
larıyla diğer yazmalarda yer alan önemli 
bulduğu haşiyeleri ve şiirlerin divanlar- · 
daki yerlerini göstermiştir. 

Gurerü'l-tevô.~d. ünlü Şii alimi ve dü
şünürü Hadi-i Sebzevari tarafından şerhe
dilmiş (Tahran 1297), Muhsin Aıüşşeyh'in 
yazdığı el-Ferô.~dü '1-(Javô.li 'alô. şevô.
hidi'l-Emô.li adlı şerh ise Muhammed 
Hasan ei-Cevahiri'nin tashih ve ta'likle
riyle basılmıştır (Necef 1966). Eserin Ab
durrahman b. Muhammed ei-Aiaiki tara
fından Gurerü'l-Gurer ve dürerü'd-Dü
rer adıyla bir telhisi yapılmıştır (Brockel
mann, 1, 704). 
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Iii İSMAİL CERRAHOGLU 

· GURLITT, Comelius . 
; (1850-1938) 

:~ 

misi'ne girdi: fakat daha önce pratik ka
zanmak için bir süre sanat okulunda ma
rangozluk ve dülgerlik öğrendi. Akade
mideki talebeliği sırasında, mimarlık ta
rihi dersleri veren ve istanbuı camileri hak
kında ilk inceleme yazısını yayımlamış ki
şi olan Friedrich Adler'in etkisi altında kal
dı. Bu arada öğreniminin yanı sıra Lud
wig Bohnsted'in, 1868'de Viyana'ya git
tikten sonra da Emi! von Försters'in mi
marlık bürosunda çalıştı . 

1870-1871 Fransız-Alman Savaşı'na gö
nüllü katılan Gurlitt, savaştan sonra mi
marlık öğretimi hususunda büyük ünü 

· olan Stuttgart'a gitti ve burada, sonra
ları Alman sanat tarihçiliğinin en önemli 
kişilerinden biri haline gelen W. Lübke ile 
yakın dostluk kurdu. Hatıralarında biz
zat açıkladığı gibi hiçbir dalda öğrenimini 
sonuna kadar götürmeyen ve dolayısıyla 
herhangi bir imtihandan geçmeyen Gur
litt burada bir mimarlık bürosu açtı: bu 
arada bölgedeki yapılan mimarlık tarihi 
bakımından inceliyor ve arşivlerde araş
tırmalar yapıyordu. 1879'da Dresden'de 
yeni kurulan Kunstgewerbe Museum'da 
çalışmaya başladı. Bir taraftan o yıllara 
kadar önemsenmeyen halk sanatiarına 
ait örnekleri topluyor. bir taraftan da Al
manya· daki barak sanat üzerinde yaptığı 
araştırmalarını sürdürüyordu: Bu konu-
da uzun süreli burslarla Almanya ve Avus
turya'da olduğu kadar i talya, Fransa. in
giltere ve Hollanda'da da incelemeler 
yaptı. Kendisini barok sanatın tarihini ya-

L 

İstanbul'un Osmanlı yapılarını 
rölöve ve fotoğraflarıyla birlikte 

ilk defa bir Batı dilinde 
yayımiayan sanat tarihçisi. , zanların öncüsü olarak kabul ettiren ve 

_j .. büyük bir şöhrete eriştiren kitabı 1887-
Viyana'da dünyaya geldi: manzara res- . 1889 yıllarında yayımlandı: arkasından 

samı Louis Gurlitt'ih oğlu ve sanat tari- . da çeşitli ülkelerde aynı konuyu işleyen 
hi nin başka dallarında yayımları olan Wil- birçok yayını çıktı. 
helm Gurlitt'in ağabeyidir. Küçük yaşta 189S'te Dresden Teknik Üniversitesi'n-
iken ailesi Almanya'nın Gotha şehrine göç de kadrosuz profesörlüğe getirilen Gur-
etti. ilk ve orta öğrenimini burada yap- litt 1899'da kadrolu profesörlüğe tayin 
tıktan sonra, Berlin'de Reichstag binası- edildi ve burada önceleri küçük sanatlara 
nın proje yarışmasında birincilik alan ve dair dersler verirken daha sonra mimar-
Gotha'da yaşayan Ludwig Bohnsted'in lık tarihi, 1902'den itibaren de şehireilik 
tavsiyesi üzerine Berlin Mimarlık Akade- akutmaya başladı. Gurlitt'in hocalığı sı

Cornelius 
Gurlitt 

rasında üzerinde önemle durduğu husus, 
öğrencilerinin değişik konularda araştır
ma yapmaları ve çalışmalarını doktora tezi 
olarak sunmaları idi. Bu amaçla Osmanlı 
Devleti'nin o yıllardaki topraklarından Me
zopotamya gibi tarihi bölgelerde kazılar 
yapan Deutsche-Orient Gesellschaft'ın 

araştırma ekiplerine doktora tezi hazır
lamak isteyen birçok öğrencisini kattı. 

Gurlitt istanbul'a ilk defa 1905'te git
ti. Prusya elçisi Marschall von Biebers
tein'ın, buradaki camilerde inceleme ya
pabilmesi hususunda ll. Abdülhamid'den 


