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GUYANA

Araş tır ma la rı Der ne ği Kü tüp ha ne si’nde 

bu lun mak ta dır. 1. £Aš¢de tü’l-îmân. 

Eş‘ariy ye gö rüş le ri nin hâkim ol du ğu eser-

de ko nu lar bu çer çe ve de ele alın mak ta, 

mü el lif, mut lak müc te hid ol ma yan ki-

şi le rin dört mez hep ima mın dan bi ri ne 

bağ lan ma sı ge rek ti ği ni, bun la rın dı şın da 

baş ka bi ri ne bağ lan ma nın doğ ru ol ma dı-

ğı nı, ken di si nin de Şâfiî mez he bi ni be nim-

se di ği ni söy le mek te dir. 2. Şifâßü’l-ekbâd 

fî ferâßi²i’l-£ibâd. Kürt çe olup çev re de ki 

med re se ler de çok oku nan ki tap lar ara-

sın da dır. Mü el lif MuÅta½aru Şifâßi’l-

ekbâd adıy la ese rin Kürt çe man zum bir 

öze ti ni de yaz mış tır. 3. Neh cü’n-necâ¼ 

MuÅta½aru Nû ri’½-½abâ¼ fî a¼kâmi’n-

nikâ¼. Şâfiî mez he bi ne gö re nikâh ko-

nu su nun ge niş çe iş len di ği bu eser Şeyh 

Ab dul lah es-Si irdî’ye ait ki ta bın muh ta sa-

rı dır. 4. el-Ma£ fuv vât fî ma¼vi’½-½alât. 

Yi ne Şâfiî mez he bi ne göre helâl ve ha ram 

ko nu la rı nı ve mü el li fin fet va la rı nı içe ren 

ese ri yi ne mü el lif man zum ola rak Kürt-

çe’ye çe vir miş tir. 5. Züb de tü’t-tecvîd. 

Mü el lif bu Kürt çe ese ri de MuÅta½arü’z-

Züb de adıy la naz men özet le miş tir. 6. 

Tek mi le tü Ta½ rî fi’z-Zencânî. İz zed din 

ez-Zen câ nî’ nin sar fa da ir meş hur ese ri-

ni ta mam la yı cı ni te lik te bir ça lış ma dır. 7. 

el-Mûci zü’n-na ¾îf. Yi ne sarf ko nu la rı nın 

kı sa ca ele alın dı ğı man zum bir eser dir. 

8. Mirßâtü’l-i£râb. Bu eser de na hiv me-

se le le ri ay rın tı lı bi çimde iş len mek te dir. 

9. Li vâßü’l-i£râb. Bir önce ki ese rin öze ti 

ni te li ğin de man zum bir ki tap tır. 10. Cev-

he rü’l-beyân. Arap ede bi ya tıy la il gi li olan 

eser de özel lik le be yan, is ti are ve âdâb ko-

nu la rı ele alın mak ta dır. 11. Tu¼fe tü’l-a¼-

bâb. Arap belâga tı na da ir dir.
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ÿCen giz To mar

– —GÜNDÜZ, Abdurrahman
(1899-1974)

Âlim ve mutasavvýf.˜ ™

Si irt’in Eruh il çe si ne bağ lı Şâvirân (Kuş-

da lı) kö yün de doğ du. Böl ge de ders le ri ve 

ir şad fa ali ye tiy le ta nı nan bir ai le ye men-

sup tur. İlk eği ti mi ni mü der ris ve şeyh olan 

ba ba sı Muh yid din’den al dı. Ba ba sı ve fat 

edin ce ai le nin ge çi mi ni sağ la mak için bir 

sü re öğ re ni mi ne ara ver di. Yir mi li yaş-

lar da Eruh’a bağ lı Ni vi la, Til lo köy le riy le 

Sil van ve Ciz re’ de tah si li ni sür dür dü. Oku-

du ğu ho ca lar ara sın da Mol la Yahyâ Ni vilî, 

Mol la Zâ hir Ti van kî ve Mol la Mu ham med 

Ku ve şi lî sa yı la bi lir. Ciz re’de Şeyh İbrâhim 

Hak kı’nın ya nın da öğ re ni mi ni ta mam-

la ya rak on dan hem ilim hem ta sav vuf 

icâze ti al dı. 1925-1930 yıl la rın da Eruh’a 

bağ lı Re şi ne, 1930-1933 yıl la rın da To rık, 

1933-1940 ara sın da Bi nır ve köy le rin de 

imam lık ve mü der ris lik; Ka ni kan, Tar ham, 

Mer gi ve Şâvirân köy le rin de mü der ris lik 

yap tı. Ken di kö yün de ve fa tı na ka dar ir-

şad ve tedrîs fa ali ye ti ni sür dür dü, bir çok 

mü rid ve öğ ren ci ye tiş tir di. 4 Mart 1974 

ta ri hin de Şâ vi rân kö yün de ve fat et ti. Ab-

dur rah man Gün düz çev re sin de yar dım 

se ver, mü te va zi, in san lar ara sın da ki ih-

tilâfla rı çö zen bir ki şi ola rak ta nın mış tır. 

Nak şi bendî şeyh le rin den de ders al mak-

la bir lik te Kådirî ta ri ka tın da ka rar kıl mış 

ve bu ta ri kat üze re fa ali yet gös ter miş tir. 

Ta le be le rin den ye ğe ni Mu ham med Şi rin 

Kes kin de çev re de ta nın mış âlim ler den dir.

Eser le ri. Gün düz’ün eser le ri nin yaz-

ma nüs ha la rı Di yar ba kır’da Şar ki yat 

Abdurrahman

Gündüz

İl gi li Eser le ri nin De ğer len dir me si”, Ulus la ra ra sı 
Şır nak ve Çev re si Sem poz yu mu (14-16 Ma yıs 
2010), Sem poz yum Bil di ri le ri (ed. M. Ne sim 
Do ru), An ka ra 2010, s. 712-714; Sa bit Sa bun-

cu, Şeyh Ab dur rah man eş-Şa vı ri ve Neh cu’n-
Ne cah fi Ah ka mi’n-Ni kah Ad lı Ese ri nin Fı kıh 
Açı sın dan De ğer len di ril me si (yük sek li sans te zi, 
2013), Şır nak Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens-
ti tü sü.

ÿAh met Er kol

– —GÜRCÜLER

Gürcistan, Rusya, Türkiye,
Azerbaycan ve Ýran’da yaþayan

bir Güney Kafkas halký.˜ ™

Ken di le ri ni Kart ve li, yurt la rı nı Sa kart-

ve lo, dil le ri ni Kar tu li şek lin de ad lan dı ran 

Gür cü ler’e İran lı lar Gorc, Arap lar Kurc adı-

nı ver miş tir. Av ru pa lı lar bu bi çim lerden 

Géor gi en / Ge or gi an is mi ni çı kar mış ve 

bu nu yan lış ola rak ül ke nin ko ru yu cu azi-

zi Gi or gi ile iliş ki len dir miş ler dir. Gürcüler 

Kart vel, Ka het, Svan, Hev sur, Tuş, Pşav, 

İme re ti, Meg rel ve Gü rel boy la rı na ayrılır . 

Gür cis tan’da ilk yer le şim ler Ne oli tik döne-

me ka dar uza nır. Gür cü ler’in ata la rı sa yı-

lan, milâttan ön ce 1000’ler de Asur, Urar-

tu, Yu nan kay nak la rın da zik re di len Kol his 

ve İber ya ka bi le le ri milâttan ön ce IV. yüz-

yıl da Ku ra va di sin de İber ya ve Ka rade niz 

kı yı la rın da Kol his dev let le ri ni kur du lar. 

Kol his I. yüz yıl da Ro ma hâki mi ye ti ne, 

İber ya da III. yüz yıl da Pers İm pa ra tor lu-

ğu’ nun et ki si ne gir di. Da ha son ra ki 300 yıl 

bo yun ca Bi zans ve Pers mü ca de le le ri nin 

ce re yan et ti ği Gür cis tan VII-X. yüz yıl lar da 

Arap hâki mi ye tin de kal dı. İber ya Kra lı III. 

Bag rat 1008’de Gür cis tan kra lı un va nı nı 

al dı. XI II. yüz yıl da Mo ğol is tilâsı, XV. yüz-

yı lın ba şın da Ti mur’un se fer le riy le za yıf-

la yan Gür cis tan Kral lı ğı bö lün dü. Kart li, 

Ka he ti ve İme re ti kral lık la rı, Gu ria (Gü rel), 

Sa meg re lo, Ço ruh ve Kür ne hir le ri nin kay-

nak la rı ara sın da ki top rak lar la Tür ki ye’nin 

Art vin, Ar da han il le ri ve Er zu rum ili nin 

ku zey do ğu sun da Samt she / Sa-Ata ba go 

prens lik le ri or ta ya çık tı.

Meg rel, Fâtih Sul tan Meh med dö ne-

min de, İme re ti ve Gü rel 1508’de, Kart li 

ve Ka he ti de 1514-1520 ara sın da Os man lı 

Dev le ti’ne bağ lan dı. Amas ya Ant laş ma-

sı’yla (1555) Ba tı Gür cis tan (Meg rel, Gü rel, 
İme re ti) Os man lı, Do ğu Gür cis tan (Kart li, 
Ka he ti) Sa fevî hâki mi ye ti ne gir di. 1506-

1579 ara sın da Os man lı lar’a tâbi olan, Sa-

fevîler’e ya naş tı ğı dö nem ler de bir çok ka-

le si ve top rak la rı Os man lı lar’ın eli ne ge çen 

Samt she / Sa-Ata ba go 1579’da Çıl dır eya-

le ti ola rak Os man lı Dev le ti’ne il hak edil di. 




