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GUMÂRÎ, Abdülazîz b. Muhammed

£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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dü lazîz b. Mu ham med el-Gumârî, ¥ük mü 
tan¾îmi’l-üs re ev ta¼dîdi’n-nesl, Fi lis tin 1428/ 
2007, neş re de nin gi ri şi, s. 2-6; Mahmûd Saîd 

Memdûh, Fet¼u’l-£azîz fî esânîdi’s-Sey yid £Ab-
dil£azîz, Dı maşk 1405/1985; İb nü’l-Hâc Mu ham-

med b. Fâtımî es-Sü lemî, İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbîn 
bi-terâci mi sül le tin min £ulemâßi’l-Ma³ ri bi’l-
mu£â½ırîn, Dârül beyzâ 1412/1992, s. 428-430; 
M. Hayr Ra ma zan Yûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-
mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 (1897-2003), Ri-
yad 1425/2004, I, 360-361; Yû suf Ab durrah-

man el-Mar‘aşlî, £İšdü’l-cev her fî £ulemâßi’r-
rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâmis £aşer, Bey rut 
1427/2006, II, 1936-1938.

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 
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GUYANA

Ya za rın bun la rın dı şın da bü yük ço ğun-

lu ğu es ki Or ta As ya Türk ta ri hi üze ri ne 

ya zıl mış 300 ci va rın da ma ka le si bu lun-

mak ta dır. Drev nie tyur ki ve Ot kri tie 

Ha za rii ad lı eser le ri nin ya nı sı ra ba zı ma-

ka le le ri Fran sız ca, Al man ca ve İn gi liz ce’ye 

çev ril miş tir. Ölü mün den son ra bir de şi ir 

ki ta bı neş re dil miş tir. Gu mi lev’in Ah sen 

Ba tur ta ra fın dan ba zı eser le ri Türk çe’ye 

çev ril miş tir: Es ki Türk ler (İs tan bul 1991, 
2003), Ha zar Çev re sin de Bin yıl (İs tan-
bul 1993), Hun lar (İs tan bul 2002), Mu-

hay yel Hü küm dar lı ğın İzin de (İs tan bul 
2002), Et no ge nez Halk la rın Şe kil le ni şi 

Yük se li şi ve Dü şüş le ri (İs tan bul 2003), 
Es ki Rus lar ve Bü yük Boz kır Halk la rı I 

(İs tan bul 2003), Son ve Ye ni den Baş lan-

gıç (İs tan bul 2004), Av ras ya’dan Ma-

ka le ler I (İs tan bul 2006), Es ki Rus lar 

ve Bü yük Boz kır Halk la rı II (İs tan bul 
2014).

BİB Lİ YOG RAF YA :
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ÿİs ma il Tür koğ lu

– —GUYANA

Güney Amerika’da
Surinam’dan sonra en çok

müslüman nüfus barýndýran ülke.

 I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
 II. TARİH
 III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET˜ ™

Ku zey den At las Ok ya nu su, do ğu-

dan Su ri nam (es ki Hol lan da Gu ya na sı), 
güneyde n ve gü ney ba tı dan Bre zil ya, ba-

tı dan Ve ne zu ela ile çev ri li olan ül ke nin 

resmî adı Gu ya na Ko ope ra tif Cum hu-

ri ye ti’dir (Co-ope ra ti ve Re pub lic of Gu-
ya na). Yü zöl çü mü 214.970 km°, nü fu su 

2012 tah min le ri ne gö re 799.500, baş şeh ri 

Ge or ge town’dır (235.000 nü fus); nü fu su 

100.000’i aşan baş ka şeh ri yok tur.

I. Fİ ZİKÎ ve BE ŞERÎ COĞ RAF YA

Ku zey de kı yı ke si min de ki düz lük ler ve 

onun gü ne yin de bu lu nan al çak bir pla to 

sa ha sı gi bi yük sek ol ma yan (ge nel lik le 500 

met re yi aş ma yan) alan la rın çok yer kap la-

dı ğı ül ke nin sa de ce gü ne yi ile ba tı sı nın 

or ta ke sim le ri dağ lık gö rü nü mün de dir. 

Ül ke nin ba tı sın da ki Ro ra ina da ğı 2810 

ya pı lan bir ilmî ge zi de gö rev al dı. An-

cak bu sı ra da an ne si nin yaz dı ğı bir şi ir 

yü zün den okul dan uzak laş tı rıl dı ve ilmî 

ge zi den çı ka rıl dı. Le nin grad Üni ver si te si 

rek tö rü nün yar dı mıy la ön ce bir akıl has-

ta ha ne si nin kü tüp ha ne sin de ça lış tı, ar dın-

dan Al tay böl ge sin de ki Pa zı rık ka zı la rı na 

ka tı lan he yet te yer al dı. 1947’de asis tan 

ola rak Do ğu Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’ne 

gir di. 1948’de “O po li ti çes koy is to rii pervo-

go tyurs ko go ka ga na ta 546-659 gg.” (ilk 

Türk Ka ğan lı ğı’nın si yasî ta ri hi 546-659 yıl la rı) 

ad lı te ziy le yük sek li san sı nı ta mam la dı. 

Ka sım 1949’da ay nı suç la ma lar la ye ni-

den tu tuk lan dı. An ne si meş hur Sov yet 

ya zarla rı ara cı lı ğıy la da ha son ra dö ne min 

Devlet Baş ka nı Kruş çev nez din de gi ri şim-

ler de bu lun duy sa da on yıl ça lış ma kam pı 

ce za sı na çarp tı rıl dı. Ma yıs 1956’ya kadar 

Kaza kis tan’ın Ka ra gan da, Si bir ya’nın 

Tomsk şe hir le rin de ki kamp lar da ça lış tı. 

Ay nı yıl bu kamp la rın ka pa tıl ma sıy la Gu-

mi lev de öz gür lü ğü ne ka vuş tu. Va li zin de 

Hun lar ve Es ki Türk ler ad lı iki ese ri nin 

müs ved de le riy le Le nin grad’a dön dü ve Er-

mi taj Mü ze si’ne kü tüp ha ne ci ola rak gir di. 

Bir ta raf tan da adı ge çen eser le ri üze rin de 

ça lış ma la rı nı sür dür dü. Hun nu (Hun lar) 
ad lı ilk mo nog ra fi si 1960’ta neş re dil di. 16 

Ka sım 1961’de Drev ni tyur ki (Es ki Türk-
ler) isim li te ziy le dok to ra sı nı ver di. 1962’-

den iti ba ren Le nin grad Dev let Üni ver si te si 

Coğ raf ya Fa kül te si’nde ça lış ma ya baş la dı. 

Ma yıs 1974’te ikin ci dok to ra sı nı coğ raf-

ya da lın da yap tı. 1975 yı lın da da ha ön ce 

suç suz ye re mahkûm edil di ği be lir len di ve 

ak lan dı. 15 Ha zi ran 1992’de Pe ters burg’-

da öl dü. Da ha son ra evi mü ze ye dö nüş-

tü rül müş ve eser le ri ar ka ar ka ya ya yım-

lan mış tır. As ta na’da ki bir üni ver si te ye adı 

ve ril miş, Ka zan’da ki Pe ters burg so ka ğı nın 

ba şı na büs tü kon muş tur. Öğ ren ci le ri ve 

se ven le ri Gu mi lev Dün ya sı Vak fı’nı ku ra rak 

eser le ri ni ye ni den neş ret me ye gi riş miş tir.

Eser le ri: Hun nu (Mos ko va 1960), Ot-

kri tie Ha za rii (Ha zar ya’nın keş fi, Mos ko-
va 1966), Drev nie tyur ki (Mos ko va 1967), 
Po is ki vı mış len no go tsars tva (Mu hay-
yel hü küm dar lı ğın izin de, Mos ko va 1970), 
Hun nı v Ki tae (Hun lar Çin’de, Mos ko va 
1974), Sta ro bur yats ka ya ji vo pis (Es ki 
Bur yat re sim sa na tı, Mos ko va 1975), Et-

no ge nez i bi os fe ra Zem li (Le nin grad 
1989), Drevn ya ya Rus i Ve li ka ya Step 

(Es ki Rus lar ve Bü yük Boz kır, Mos ko va 
1989), Ot Ru si k Ros sii (Ru si’den Ross-
ya’ ya, Mos ko va 1992), Ko nets i vnov na-

ça lo (Son ve ye ni den baş lan gıç, Mos ko va 
1992).

An ne si nin Sta lin’e ve di ğer dev let bü yük-

le ri ne yaz dı ğı mek tup lar üze ri ne ser best 

bı ra kıl dıy sa da Mart 1938’de ar ka daş la-

rıy la bir lik te Sta lin, Mo lo tov, Jda nov gi bi 

dev let adam la rı na sui kast ha zır lı ğı için de 

bu lun duk la rı ge rek çe siy le dör dün cü sı nıf-

ta iken hap se atıl dı, ça lış ma kam pın da on 

yıl kal mak la ce za lan dı rıl dı. Rus ya’nın ku-

ze yin de in san gü cüy le in şa edil mek te olan 

Be le mor Ka na lı’nda ça lış tı rıl dı. Avu ka tı nın 

iti ra zı üze ri ne da va sı na ye ni den ba kıl dı ve 

26 Tem muz 1939’da ce za sı beş yı la in di ril-

di. Rus ya’nın en ku ze yin de Du din ka ve ar-

dın dan No rilsk’te ki kamp ta ma den ocak-

la rın da ağır iş ler de ça lış tık tan son ra kam-

pın kim ya la bo ra tu va rı na alın dı. Ma den 

ve la bo ra tu var et kin lik le ri sı ra sın da kim ya 

bil gi si ni ge liş tir di. Rus ya’nın II. Dün ya Sa-

va şı’na gir me si ve ham mad de ih ti ya cı nın 

art ma sı üze ri ne kamp ta ki mahkûmlar dan 

bu yön de fay da lan ma ih ti ya cı doğ du ve 

Gu mi lev, Si bir ya’nın çe şit li böl ge le rin de 

ma den araş tır ma cı la rıy la bir lik te in ce le me 

ge zi le ri ne ka tıl dı. Bu ge zi ler sı ra sın da Si-

bir ya’da ya şa yan Türk halk la rı nı ya kın dan 

gör me imkânı bul du.

Ce za sı bit tik ten son ra Pe ters burg’a 

dön dü ve Sov yet İlim ler Aka de mi si Do ğu 

Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nde bib li yog raf 

ola rak ça lış ma ya baş la dı. Ekim 1944’te 

cep he ye gön de ril di. Po lon ya ve Al man-

ya’da ki sa vaş la ra ka tıl dı. Ara lık 1945’te 

cep he den iki ma dal ya ile dön dü ve bu de-

fa ay nı ens ti tü de it fa iye ci ola rak iş bul du. 

Ni san 1946’da Ta rih Fa kül te si’ni bi tir di. 

Ho ca la rı ara sın da V. V. Stru ve, A. Yu. Ya-

ku bovs kiy, K. N. Kyu ner, M. I. Ar ta mo-

nov gi bi şar ki yat çı lar bu lu nu yor du. Ay nı 

yıl yük sek li san sa baş la dı ve Uk ray na’ya 

Lev Nikolaviç Gumilev




