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Pa ge from the 8 th to the 17 th Cen tury 

(Mu nich-Ber lin-Lon don-New York 2009).

Bun la rın ya nın da Gra bar’ın Ars Ori en-

ta lis, Ar ti bus Asi ae gi bi çe şit li der gi ler-

de, an sik lo pe di ler de, ko lek tif ki tap lar da 

İn gi liz ce ve Fran sız ca ola rak ya yım la mış 

ol du ğu Emevî sa ray la rıy la il gi li ma ka le le ri-

nin ya nı sı ra İslâm sa na tı nın kay nak la rı ve 

olu şu mu, sos yal ve eko no mik fak tör le rin, 

zevk ve form la rın de ği şi mi ni et ki le me si, 

mi ma ri nin an la mı, nes ne nin sa na tı gi bi 

İs lâm sa na tıy la il gi li ge le nek sel ol ma yan 

yak la şım lar üze rin de dur du ğu ça lış ma la-

rı da var dır. Ay rı ca İslâm şeh ri, Or ta çağ 

İs lâm sa na tı, İslâm sa na tı ve Ba tı kül tü rü 

ara sın da ki et ki le şim ler-pa ra lel lik ler gi bi 

hu sus lar da Gra bar’ın üze rin de ça lış tı ğı 

ko nu lar dır.
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(1920-1997)

Faslý sûfî, muhaddis.˜ ™

Cemâzi ye lev vel 1338’de (Şu bat 1920) 
Tan ca’da doğ du. Ba ba sı ve an ne si ta ra-

fın dan so yu Hz. Ha san’a ve onun to run la-

rın dan Mağ rib’de ki İdrîsîler hâne da nı nın 

ku ru cu su I. İdrîs’e ulaş tı ğı için Ha senî ve 

İdrîsî, de de si nin Tıtvân şeh rin de yer leş ti ği 

Gumâre böl ge si ne atıf la da Gumârî nis-

be le riy le anı lır. An ne si sûfî mü fes sir İbn 

ya şa yan lar ta ra fın dan da ha iyi an la şı la-

bil me si için bü yük bir ça ba har ca mış tır.

Eser le ri. 1. Co ina ge of Tu lu nids (New 
York 1957). 2. Per si an Art Be fo re and 

Af ter the Mon gol Con qu est (Ann Arbor 
1959). 3. Is la mic Arc hi tec tu re and Its 

De co ra ti on A.D. 800-1500 (Chi ca go-
Lon don 1964, 1967, De rek Hill ile bir lik te). 
4. Sa sa ni an Sil wer, La te An ti que and 

Early Me di eval Arts of Lu xury From 

Iran (Ann Ar bor 1967). 5. The For ma ti on 

of Is la mic Art (New Ha ven 1973, 1987). 
İs lâm sa na tı ve mi ma ri si ala nın da ye ni 

ufuk lar açan ve bü yük yan kı uyandı ran 

eser Al man ca, İs pan yol ca, Fran sızca’ya ve 

Nu ran Ya vuz ta ra fın dan İs lam Sana tı nın 

Olu şu mu adıy la Türk çe’ye çev ril miş tir 

(İs tan bul 1988). 6. Stu di es in Is la mic Art 

and Arc ha elogy (Lon don 1976). 7. City 

in the De sert (I-II, Har vard 1978). Mü el li-

fin, Mic hi gan ile Har vard üni ver site le ri ve 

Ori en tal Ins ti tu te of Chi cago’nun kat kı la rı 

ile Su ri ye’de Kas rü’l-hayr eş-Şark¢’de ger-

çek leş tir di ği ka zı la rın so nuç la rı nı içe ren 

bir ça lış ma dır. 8. The Al hambra (Lon-
don 1978). Al man ca, İs pan yol ca ve Polon-

ya ca’ya çev ril miştir. 9. Epic Ima ges and 

Con tem po rary His tory: The Il lus tra-

ti ons of the Gre at Mon gol “Shah na-

ma” (Chi ca go-Lon don 1980). Har vard 

Üni ver si te si’nde ki se mi ner le ri ni içe ren bu 

ese ri She ila Bla ir ile bir lik te ha zır la mış tır. 

10. The Il lus tra ti ons of the Ma qa mat 

(Chi ca go-Lon don 1984). 11. The Art and 

Arc hi tec tu re of Is lam 650-1250 (New 
York 1987; New Ha ven-Lon don 1991; New 
Ha ven 2001, Ric hard Et ting ha usen ile bir-
lik te). Bu ça lış ma ala nı nın el ki ta bı ni te li-

ğin de ki bir kaç ese rin den bi ri ol ma özel-

li ği ne sa hip tir. 12. The Gre at Mos que 

of Is fa han (New York 1990). Was hing-

ton’da ki Na ti onal Gal lery of Art’ ta, Mic hi-

gan’da ve Har vard’da ver di ği se mi ner le ri 

içe rir. 13. The Me di ati on of Or na ment 

(Prin ce ton 1992). 14. The Sha pe of the 

Holy: Early Is la mic Je ru sa lem (Prin ce-
ton 1996). Ku düs hak kın da ki bu ki tap sa-

ha sın da ya zıl mış eser le rin en önem li si dir. 

15. La pe in tu re per sa ne: Une in tro duc-

ti on (Pa ris 1999). Mostly Mi ni atu res: An 

In tro duc ti on to Per si an Pa in ting adıy la 

İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (Prin ce ton 2000, 
2002). 16. Is la mic Art and Be yond: 

Cons truc ting the Study of Is la mic Art, 

1954-2004 (I-IV, Mic hi gan-Lon don 2005-
2006). Gra bar’ın çe şit li yer ler de ya yım la-

nan sek sen üç ma ka le si ni ih ti va eder. 17. 

The Do me of the Rock (Har vard 2006). 
Kub be tü’s-sah re hak kında dır. 18. Mas ter 

Pie ces of Is la mic Art: The De co ra ted 

ba zı la rı nın da baş kan lı ğı nı yap tı. Ağa Han 

mi mar lık ödül le ri çer çe ve sin de dün ya nın 

bir çok ye rin de alan in ce le me le rin de bu-

lun muş ve se mi ner ler ver miş, Ağa Han 

prog ra mı nın mü dür lü ğü nü ya par ken bu 

prog ra mın ge liş me si için kat kı da bu lun-

muş tur. Bun la rın en önem li le rin den bi ri 

İs lâm sa na tı ve mi ma ri siy le il gi li Mu kar-

nas ad lı yıl lık der gi dir. Bu der gi nin ku ru cu 

edi tör lü ğü nü yap mış, der gi nin do ku zun-

cu sa yı sın da emek li ol muş tur ve onun-

cu sa yı sı nı öğ ren ci le ri ona it haf et miş tir. 

1957-1971 yıl la rı ara sın da Ars Ori en-

ta lis der gi si nin edi tör lü ğü nü yap mış tır. 

Emek li ye ay rıl dık tan son ra Prin ce ton’da ki 

Ins ti tu te for Ad van ced Study’de ki ta rih 

ça lış ma la rı bö lü mü ne ge çe rek ken di si ni 

tam gün se mi ner ler ver me ye ve araş-

tır ma yap ma ya ada ya rak İslâm sa na tı 

ala nın da ki üret ken li ği ni ölü mü ne ka dar 

de vam et tir miş tir.

Oleg Gra bar’ın İslâm sa na tıy la mi ma ri si 

ala nın da ay rı ca lık lı ve önem li bir ye ri var-

dır ve İslâm sa na tı nın ne ol du ğu ve na sıl 

oluş tu ğu gi bi ce vap lan ma sı güç so ru lar 

için fark lı ufuk lar açan bir bi lim ada mı-

dır. İs lâm sa na tıy la il gi li bir çok so ru yu 

gün de me ge ti re rek sa nat ta rih çi le ri nin 

ko nu la rı tar tış ma la rı na ze min ha zır la mış-

tır. Sa nat eser le riy le il gi li yal nız des krip tif 

ça lış ma lar la ye tin me ye rek baş lı ca kül tü rel 

de ği şim le rin sa nat lar üze rin de ki öne mi, 

bel li bir sa nat sal dö ne min ken di geç mi-

şiy le iliş ki si, tas vir le re yer ver me yen bir 

be ze me nin an la mı, geç miş te ve ril miş olan 

an lam la rın bu gün gör sel ola rak al gı la nan 

sa nat ça lış ma la rı dün ya sın da ki sı nır lı lı ğı-

nın tar tı şıl ma sı, sa nat ese riy le bun la rın 

kul la nı cı la rı ara sın da ki iliş ki ler gi bi ko nu lar 

üze rin de ev ren sel yak la şım lar ara mış tır. 

Gra bar, İslâm kül tü rü nün dı şın da bir ki-

şi ol ma sı na rağ men, İslâm sa na tı ve mi-

ma ri si ni Ba tı lı lar açı sın dan ula şı la bi lir kıl-

ma nın for mül le ri ni ara ya rak el li yı lı aş kın 

bir sü re âde ta iki kül tür ara sın da ara cı lık 

yap mış, İslâm sa na tı ve mi ma ri si nin ge-

rek Ba tı lı lar ge rek se bu kül tü rün için de 

Oleg Grabar
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£ale’l-Ezhâri’l-mü tenâ¦ire, et-Te£a¹¹uf 

fî taÅrîci e¼âdî¦i’t-Ta£ar ruf, el-Fet¼u’l-

vehbî fi’l-kelâm £alâ Mu¼am med b. es-

Sâßib el-Kelbî ve et-Ta£rîf bi-ceh li men 

en ke re’l-£ame le bi’l-¼adî¦i’²-²a£îf gi bi 

ça lış ma la rı da var dır.
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Memdûh, Fet¼u’l-£azîz fî esânîdi’s-Sey yid £Ab-
dil£azîz, Dı maşk 1405/1985; İb nü’l-Hâc Mu ham-
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mu£â½ırîn, Dârül beyzâ 1412/1992, s. 428-430; 
M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-
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ÿMus ta fa Ma cit Ka ra gö zoğ lu

– —GUMILEV, Lev Nikolaviç
(1912-1992)

Rus asýllý þarkiyatçý, 
coðrafya ve etnoloji bilgini.˜ ™

1 Ekim 1912’de Pe ters burg ya kın la-

rın da Ne va neh ri üze rin de ki Va si levs kiy 

ada sın da doğ du. Ba ba sı meş hur Rus şa iri 

Ni ko lay Gu mi lev, an ne si Rus ede bi ya tı nın 

en bü yük dram şa ir le rin den Ta tar asıl lı 

An na Ah ma to va’dır. Do ğu mun dan kı sa 

bir müd det son ra ba ba an ne si nin ya nı-

na Be jetsk şeh ri ne gön de ril di. İlk ve or ta 

öğ re ni mi ni bu ra da ta mam la dı. 1921’de 

ba ba sı Sov yet kar şıt lı ğı suç la ma sıy la kur-

şu na di zil di. 1929’da an ne si nin ya nı na 

Pe ters burg’a git ti. Pe da go ji ens ti tü sü ne 

gir mek is te diy se de “zâdegân” ço cu ğu ol-

du ğun dan ka bul edil me di. Şi ir le ri yö ne tim 

ta ra fın dan san sü re uğ ra dı ğı için zor du ru-

ma dü şen an ne siy le bir lik te bir sü re yok-

luk çek ti. Da ha son ra, Sov yet ler’in çe şit li 

böl ge le ri ne ilmî se ya hat ler dü zen le yen Le-

nin grad Dev let Üni ver si te si Coğ raf ya Fa-

kül te si’nde işe gir di ve şar ki yat çı M. I. Ar-

ta mo nov’un ne za re tin de Ta ci kis tan, Kı rım 

ve Don böl ge le ri ne ya pı lan ge zi ler de iş çi sı-

fa tıy la dört yıl ça lış tı. Bu yıl lar da Tür kis tan 

coğ raf ya sı nı ve Türk halk la rı nı ya kın dan 

ta nı dı, Türk çe ve Fars ça öğ ren di. Ara lık 

1933’te Sov yet kar şı tı fa ali yet le re ka tıl dı-

ğı ge rek çe siy le Ara bist V. A. Eber man’ın 

evin de tu tuk lan dıy sa da on gün son ra 

ser best bı ra kıl dı. Uzun uğ raş la rın ar dın-

dan 1934’te Le nin grad Üni ver si te si Do ğu 

Araş tır ma la rı Ens ti tü sü Ta rih Fa kül te si’ne 

ka yıt yap tı ra bil di. 23 Ekim 1935’te yi ne re-

jim kar şıt lığı id di asıy la tek rar tutuk lan dı. 

genç bir de li kan lı sûre tin de gör düm” ri-

va ye ti nin uy dur ma ol du ğu nu gös ter me-

yi amaç la yan bir ça lış ma dır. 6. et-Ta¼×îr 

min aÅ¹âßi’n-Nab lusî fî ta£ bî ri rüßyâ 

Fâ¹ıma ve’l-¥asen ve’l-¥ü seyn (Bey-
rut 1430/2009). Ab dül ganî b. İsmâil en-

Nab lu sî’nin Ta£ ¹îrü’l-enâm fî ta£ bîri’l-

menâm ad lı ese rin de, içe ri sin de Hz. 

Fâtı ma ile oğul la rı Ha san ve ya Hü se yin’in 

görüldüğü rü ya la rın ta biriyle ilgili  de ğer-

len dir me le ri nin eleş ti ril di ği bir ki tap tır. 7. 

et-Teß nîs bi-şer¼i man¾ûme ti’×-¬ehebî 

fî eh li’t-ted lîs (Bey rut 1404/1984). 8. Ten-

zî hü’r-Resûl £an if tirâßi’l-³abiy yi’l-ce-

hûl (bas kı ye ri yok, 1379/1959). Eser de 

Resûl-i Ek rem’in ken di ar ka sı nı gö re-

bil di ği ni be lir ten ri va yet ler ko nu sun da-

ki ha ta lı an la yış lar red de dil mek te dir. 9. 

Teshîlü’l-Med rec ile’l-müd rec (Dı maşk 
1403/1983). Süyûtî’nin el-Med rec ile’l-

müd rec ad lı ki ta bın da yer alan ri va yet le-

rin sahâbe ta ba ka sın da ki râvi le ri ne gö re 

ter tip edi len eser “isim ler”, “kün ye ler” ve 

“ka dın sahâbîle rin müs ne di” baş lık lı üç 

bö lüm den oluş mak ta dır. 10. el-Vi šå ye-

tü’l-mâni£a min ves ve se ti Ebî Bekr b. 

el-£Arabî fî šav lihî te£âlâ “Åâ fi ²a tün 

râfi£a”. Ebû Be kir İb nü’l-Arabî’nin Si râ-

cü’l-mü rî dîn ad lı ese rin de, “O kı ya met 

ki mi ni al çal tır, ki mi ni yük sel tir” (el-Vâkıa 
56/3) meâlin de ki âye ti, “Âişe’yi Fâtı ma’nın 

üze ri ne yük sel tir” şek lin de tef sir et me si ne 

yö ne lik bir red di ye olup mü el li fin et-Ta¼-

×îr min aÅ¹âßi’n-Nab lusî... ad lı ça lış ma-

sıy la bir lik te ya yım lan mış tır (yk. bk.).

Gumârî’nin ay rı ca oto bi yog ra fi si ol du-

ğu be lir ti len Ta£rîfü’l-müßtesî bi-a¼vâli 

nefsî ad lı bir ese ri ile el-Envârü’l-šud-

siy ye fî şer¼i’l-va½iy ye ti’½-Øıddîšıy ye, 

Te×yînü’l-£ibâre bi-tefsîri sûre ti’l-Kev-

¦er bi-¹arîši’l-işâre, Sirâcü’d-dül ce fî 

fa²li ªan ca, et-Tu¼fe tü’l-£azîziy ye fi’l-

¼a dî¦i’l-mü sel sel bi’l-ev ve liy ye, İt¼âfü 

×evi’l-fe²âßili’l-müş te hi ra bi-mâ vaša£a 

mi ne’z-ziyâdât fî Na¾mi’l-mü tenâ¦ir 

Acîbe’nin to ru nu dur. İlk eği ti mi ni ba ba-

sın dan al dı ve Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. 

Şâzelî şey hi olan ba ba sın dan bu ta ri ka tın 

usu lü ne gö re ta sav vufî öğ re nim gör dü; 

ba ba sı ona Şâzelî vir di ni di ğer tâlip li le-

re ak tar ma sı için icâzet ver di. Ba ba sı nın 

ve fa tın dan son ra Ka hi re’ye git ti (1936). 
Bu ra da ki ho ca la rı ara sın da Ab dül mu‘tî eş-

Şerşîmî, Ab dül vehhâb Sâlim, Ab düs selâm 

Gu neym ed-Dimyâtî, Mu ham med Zâhid 

Kev serî, Râgıb et-Tabbâh ve Mu ham med 

Ab dül hay el-Kettânî gi bi isim ler bu lun-

mak ta dır. Ay rı ca ha dis il mi baş ta ol mak 

üze re çe şit li sa ha lar da ağa bey le ri Ebü’l-

Feyz İb nü’s-Sıddîk ve Ebü’l-Fazl İb nü’s-

Sıddîk’tan fay da lan dı. 1948’de Tan ca’ya 

dö ne rek ba ba sı nın yap tır dı ğı Sıddîkıy ye 

Zâvi ye si’nde ders ver di, hal ka va az et ti 

ve ço ğun lu ğu ha dis le il gi li kü çük ha cim li 

yet miş be şe ya kın eser yaz dı; bu eser ler, 

ta le be si Mahmûd Saîd Memdûh ta ra fın-

dan Fet¼u’l-£azîz fî esânîdi’s-Sey yid 

£Ab dil£azîz adıy la bir ara ya ge ti ril di (bk. 
bibl.). Ay rı ca çe şit li der gi ve ga ze te ler de 

ya yım la nan çok sa yı da ma ka le si bu lun-

mak ta dır. Ab dü lazîz el-Gumârî 8 Ka sım 

1997 ta ri hin de Tan ca’da ve fat et ti.

Eser le ri. 1. el-Bâ¼i¦ £an £ile li’¹-¹a£n 

fi’l-¥âri¦ (Ka hi re 1426/2005). Mü el lif bu 

ese rin de Kûfe li ha dis râvi si Hâris el-A‘ver’e 

yö nel ti len eleş ti ri le ri, bil has sa hem şeh ri si 

Şa‘bî’nin eleş ti ri le ri ni ce vap la yıp onun gü-

ve ni lir bir mu had dis ol du ğu nu gös ter me-

ye gay ret et miş tir. Gumârî ay nı ko nu da, 

Mu ham med Nâsı rüd din el-Elbânî’ye red-

di ye ola rak Beyânü nek¦i’n-nâki¦ li’l-

mü te£addî bi-ta²£îfi’l-¥âri¦ ad lı bir eser 

de ka le me al mış tır (Am man 1412/1992). 
2. el-Bu³ye fî tertîbi e¼âdî¦i’l-¥il ye 

(Ka hi re, ts. [Mek te be tü’l-Hancî]). Ebû 

Nu aym’ın ¥il ye tü’l-ev liyâßsın da ge çen 

ha dis le ri “hurûf” ve “ef‘âl” baş lık la rı al tın-

da bir ara ya ge tir miş tir. Hurûf bö lü mün-

de ki ha dis ler etrâf ter ti bin de (ha dis le rin 

yal nız ca baş kı sım la rı na gö re al fa be tik bi çim de) 

sı ra la nır ken bu baş lı ğa gir me yen ha dis-

ler sahâbî adı na gö re il gi li ol du ğu ko nu da 

zik re dil miş tir. 3. ¥ük mü tan¾îmi’l-üs re 

ev ta¼dîdi’n-nesl (Fi lis tin 1428/2007). 
Gu mâ rî’ nin ev li lik, ai le ve do ğum kon tro-

lü hak kın da ki gö rüş le ri ni içer mek te dir. 4. 

İt ¼â fü ×evi’l-hi me mi’l-£âli ye bi-şer¼i’l-

£Aş mâ viy ye (Bey rut 1408/1988). Eser de 

Mâ li kî fa ki hi Ab dülbârî el-Aşmâvî’nin iba-

det le re da ir el-Mušad di me tü’l-£Aş mâ-

viy ye’si şer he di lip eser de ki hü küm le rin 

de lil le ri or ta ya ko nul muş tur. 5. el-Æav-

lü’l-esed fî beyâni ¼âli (fî ib ¹â li) ¼a dî-

¦i “Raßey tü Rabbî fî ½ûre ti şâb bin 

em red” (Am man 1428/2007). “Rab bi mi 

Abdülazîz

b. Muhammed

el-Gumârî




