
GERDIZI 

sadece adı bilinen TôrilJ-i Vü1ôt-ı ljo
rôsôn, Ceyhani'nin Kitôbü'1- Mesô1ik 
ve '1- memô1ik ve Kitôb -ı Tevôril], İbn 
Hurdazbih'in Kitôbü'1-Mesôlik ve'1-me
môlik ve İbnü'I-Mukaffa'ın Rub'u'd
dünyô (Tevdu'd-dünya) adlı eserlerin
den büyük ölçüde faydalandığı anlaşıl
maktadır. Biri Cambridge King's Colle
ge (nr. 213). diğeri Bodleian (nr 240) kü
tüphanelerinde olmak üzere iki nüshası 
bilinen eserin Türkler'le ilgili on yedinci 
bölümü W. Barthold tarafından Rusça 
tercümesiyle birlikte neşredilmiştir (Ot
cet o poiezdke v Srednyuyu Aziyu, St. Pe
tersburg 1897, s. 78-128). Bu bölümle bir
likte Tibet ve Çinliler'e ait kısmı Geza 
Kuun Macarca'ya çevirmiştir (Keleti Kut

fök, Budapeşte 1898, s. 5 vd.; Keleti Szem
le, Budapeşte 1903, s. 17 vd.). Daha son
ra eserin Tahiriler. Saffariler. Samaniler 
ve Gazneliler'le ilgili bölümleri Muham
med Nazım (Berlin- London ı 928 ; Tah
ran 13 ı 5, 1327 h ş . ). Sasaniler'le ilgili dör
düncü bölümden Horasan emirlerini an
latan yedinci bölüme kadar olan kısmı 
Safd-i Nefisf (Tahran 1333 hş ) tarafından 
yayımlanmıştır. Tam neşrini Abdülhay 
Habibi'nin yaptığı eser (Tahran 1347, 1363 
hş. ) Muhammed b. Tavft tarafından Arap
ça'ya (Fas ı 392 / ı 972). Hindistan'daki 
mezhepler ve Hint gelenekleriyle ilgili 
kısmı V. Minorsky (BSOAS, Xll/3-4 11948). 
s. 625-640; lranica, s. 200-2 ı 5), Türkler'le 
ilgili bölümü de A. P. Martinez (Archivum 

Eurasiae Medii Aevi, ll 1 ı 9821. s. I 09-2 I 7) 
tarafından İngilizce'ye tercüme edilip 
Farsça metinle birlikte yayımlanmıştır. 
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GEREDELi İSHAK 

XIV. yüzyılda yaşayan 
bir Osmanlı hekimi. 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
maktadır. Babasının adı Murad'dır. Bazı 

kaynaklarda Yıldırım Bayezid devrinde 
( 1389-1403) yaşadığı. Hoca Tabib diye anıl
dığı ve Bursa Yıldırım Darüşşifası 'nda 
hastalara baktığı yazılı ise de bu bilgi
ler kesin değildir. 

İshak b. M ura d, 792 ( 1390) yılında Ge
rede'de Arkut dağında Türkçe olarak 
yazdığı tıp kitabı ile meşhurdur. Eserin 
özgün bir adı yoktur; genellikle nüsha
ları Hacı Paşa'nın Müntehabü'ş-Şifô'sı 

ile birlikte istinsah edilerek tek kitap 
halinde kullanıldığından adı bazı kütüp
hane kayıtlarına yanlış olarak Münteha
bü'ş-Şifô şeklinde geçmiştir. Bir kısım 
nüshaıarında ismi Havôssü '1- edviye bi
çiminde görülen eser hakkında yapılan 
araştırmalarda, önsözde müellif ismin
den sonra eser adının verilmesi beklenen 
yerde, "edviye-i müfrede"yi toplayan bir 
eser olduğunu ifade eden cümledeki bu 
terkip kitaba ad olarak kabul edilmek
tedir (Canpolat ıı9731. s. 25). Fakat Sar
ton'un, Havôssü'1- edviye yanında han
gi nüshaya dayandığını belirtıneden kay
dettiği Hu1ôsatü't- tıb adı (Introduction, 
lll 1 2, s. 1726) eserin muhtevasına daha 
uygundur. 

İshak b. Murad eserini yazarken Hi
pokrat. Galen, Zikorizos ve Ebü Bekir 
er-Razf gibi eski hekimlerden ve genel
likle İbn Sina'nın e1-~aniln ti't-tıb ile 
İsmail b. Hasan ei-Cürcanf'nin ~al]ire-i 

ljôrizmşôhi adlı eserlerinden faydalan
mış, derlediği bilgilere kendi tecrübele
rini de ilave etmiştir. İlaç terkipleri ki
tabından çok bir tıp kitabı olan eser iki 
bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Birin
ci bölümde Türkçe, Arapça ve Farsça ola
rak yazılan ilaç ve bitki isimleri alfabe
tik sırayla verilmekte ve ilaçların kulla
nılış şekilleri hakkında açıklamalar yapıl
maktadır. Bu bölümün sonuna ayrı bir 
kısım halinde baş, göz, kulak ve burun 
gibi organlarla ilgili ağrılara karşı yazı
lacak reçeteler eklenmiştir. İkinci bölüm 
tıp pratiğine dair bilgileri ihtiva eden 
dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kı

sım başla, ikinci kısım göğüs boşluğu 
ve üçüncü kısım karın boşluğundaki or
ganlarla ilgili hastalıklardan, dördüncü 
kısım da harici hastalıklardan söz eder. 
Bu bölümün sonunda . beş fasıldan iba
ret bir ek vardır. 

Hulôsatü't-tıbb ' ın (Edviye -i Müfrede) 
Türkiye'de ve Türkiye dışındaki çeşitli 

kütüphanelerde yazma nüshaları mev
cuttur (mesela bk. Millet Ktp ., Ali Emiri, 
Tıp, nr. 109 ; Zile ilçe Halk Ktp. , nr. 3097; 
TSMK, Revan Köşkü , nr. ı693/ 2, vr. 86b
ıı2• lsonu eksik!; Süleymaniye Ktp , Per
tevniyal Sultan, nr. 744 / 2; Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Ktp ., Haraççıoğlu. 
nr. 1134/ ı ; iü Ktp, 1Y, nr . 495; Malatya 
il Halk Ktp ., nr . ı ı 96/ ı ; Gotha Ktp lbk 
Pertsch, s. 991 ; Paris, Bibliotheque natio
nale, MS, Turcs, AF. 170/ 2) . 

İshak b. Murad'ın, bu kitaptan başka 
İbn Cezle'nin (ö. 493 / ı ıooı Talf.vimü'1-
ebdôn adlı eserinden yaptığı bir tercü
mesinin de bulunduğu kaydedilmekte
dir (Osmanlı Müellifleri, III , 203) 
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~ AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR 

GERİCİLİK 

(bk. İRTiCA). 

GERMANUS, Julius 
el- Hac Abdülkerlm 

Julius (Gyula) Germanus 
(1884-1979) 

Mühtedi Macar şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

6 Kasım 1884'te Macaristan'ın başşeh
ri Budapeşte'de bir yahudi ailesinin ço
cuğu olarak dünyaya geldi. üstün dil öğ
renme yeteneği sayesinde Macarca'nın 
yanı sıra Yunanca, Latince, Almanca, in
gilizce, italyanca, Fransızca, Arapça, Fars
ça, Türkçe, Urduca. Tatarca, Çerkezce 
gibi birçok dili öğrendi. Germanus'un 

Julius 
German us 

Doğu ve islam'la ilgisi, Macaristan Kral
lığı'na komşu Osmanlı topraklarına. Bal
kanla( a ve Bosna'ya lise öğrencilik yıl
larında yaptığı tatil gezilerinde müslü
manlar ve Türkler'le yakın temasıyla baş
ladı. Bu ilgi. daha sonra gittiği Suctapeş

te Üniversitesi'nde kendilerinden Arap
ça ve Türkçe dersleri aldığı ünlü Macar 
şarkiyatçıları Arminius Vambery ile lgnaz 
Goldziher'in teşvikleriyle daha da arttı. 

Germanus'un şarkiyat araştırmaları ala
nında bağlı olduğu anlayış, Avrupa'da is
lam araştırmalarının kurucusu Goldzi
her'den ziyade onun da hacası olan. özel
likle Orta Asya seyahatleriyle tanınan 
Vambery'den gelmektedir. Sadece Ger
manus'u değil bütün öğrencilerini ve 
çağdaş şarkiyatçıları etkilemiş olan Vam
bery'nin bu yönteminde, gezip görerek 
ilk elden sağlanan bilgilere. gözlem ve 
tecrübelere dayanan, tenkitçi, felsefi ve 
filolojik yaklaşım hakimdir. Germanus'un 
Türk ve Arap medeniyetlerine dair ka
leme aldığı eser ve yazılarında bu tesi
rin izlerini açıkça görmek mümkündür. 
Nitekim bu amaçla Mısır. Arabistan, Tür
kiye, Hindistan. Suriye, Irak, Fas gibi 
islam dünyasının önemli merkezlerine 
uzun seyahatler yapmış : bunların sonu
cunda İslam dini, islam milletleri, kül
tür. medeniyet ve edebiyatiarına dair 
elde ettiği engin birikimini aktardığı ki
tap, makale ve konferansları, sadece is
lam dünyasında değil Macaristan'da ve 
bütün Avrupa'da geniş kitlelerde ilgi 
uyandırmıştır. 

Budapeşte Üniversitesi'nden sonra Al
manya'da Leipzig Üniversitesi'nde Arap 
dili ve edebiyatı derslerine devam etti. 
1905'te gittiği istanbul Darülfünunu'n
da Türk dili ve edebiyatma dair bilgisini 
derinleştirerek bu alanda uzmaniaşma
sının yanı sıra Arapça ve Farsça'sını da 
ilerietme imkanı buldu. İlk yazıları ve 
eserleri Türk dili ve edebiyatı. Türk kül
tür ve medeniyetiyle Macarca ve İng iliz
ce dil eğitimi konularına dair olan Ger
manus'un daha sonra kaleme aldığı. ha
yatının sonuna kadar devam eden yazı 
ve eserleri Arap dili, Arap şiir ve edebi
yatı. islam kültür ve medeniyeti alanla
rında yoğunlaştı. 1907'de Evlija Czele
bi a XVII. szazadbeli törökorszagi cze
hekröl (Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne 
göre XVII. yüzyılda Türkiye'deki esnaf lon
caları) adlı teziyle doktor unvanını aldı. 
Seyahatname'de bazı abartılar yanın

da bir kısım rakamların güvenilir olma
dığından söz etmesine rağmen eserin iyi 
bir doküman değerine sahip bulundu
ğunu da belirten Gerrı:ıanus bu çalışma-

GERMANUS, Julius 

sıyla 1908'de bir ödül kazandı. Bu ödül
den elde ettiği para ile Londra'ya gitme 
imkanı bularak 1909-1911 yılları ara
sında British Museum'un şarkiyat bölü
münde. özellikle eski Türkçe metinler 
üzerinde araştırmalar yaptı. 1912 'de 
Macaristan'a döndü ve Budapeşte Üni
versitesi'ne bağlı Academie orientale' 
de Doğu dilleri (Arapça, Türkçe, Farsça ), 
islam kültür ve medeniyeti tarihi. İslam 
milletleri tarihi. İ slam düşünce tarihi 
dersleri vermek üzere öğretim üyeliği
ne tayin edildi. Bu görevi 1921 yılına ka
dar devam etti. Bu sırada Balkanlar'a 
ve Türkiye'ye birçok araştırma gezisi ya
pan Germanus 1921 'de, Budapeşte'de 
yeni kurulan İktisat Fakültesi 'ne bağ 
lı Şarkiyat Enstitüsü'nde ders vermeye 
başla dı. 

1929'da, Nobel barış ödülü sahibi. ün
lü şair Rabindranath Tagore'dan aldığı 
davet üzerine gittiği Hindistan'da yeni 
kurulan Bengal Santiniketan Üniversite
si'nde İslam tarihi dersleri vermeye baş
ladı. 1933 yılına kadar Yeni Delhi. Lahor 
ve Haydarabad üniversiteleri gibi Hindis
tan'ın birçok merkezinde derslerini ve 
konferanslarını sürdüren Germanus, bu 
sırada Türk edebiyatı ve İslam kültürü
ne dair Lecture on Popular Turkish Li
terature (Lahore I 93 I). The Role of Turks 
in Islam, Turku -i Islam Khidmat (Auran
gabad 1932), Modern Movements in Is
lam (Kalküta I 932) gibi bazı eserlerini 
neşretti. Yine bu devrede hayatının en 
önemli dönüm noktasını yaşayan Ger
manus kendi ifadesine göre Hz. Peygam
ber'i rüyasında gördü ve Yeni Delhi Ulu
camii'nde Müslümanlığını ilan ederek 
Abdülkerim adını aldı. 

1934 yılında İslam'ı öz kaynaklarından 
incelemek amacıyla Kahire'ye giderek 
Ezher Üniversitesi hocalarından aldığı 
derslerle Arap dili ve İ slamiyet hakkın
daki bilgilerini derinleştirdi. Ertesi yıl 

hacca gitti. 1939'da tekrar Mısı r'a , ora
dan da hac için Mekke'ye geçti. Ardın

dan birkaç defa daha hacca giden Ger
manus el-Hac Abdülkerim adıyla tanın
maya başladı. Daha sonra her yıl kış 

mevsimlerinde gittiği Kahire'de Mec
mau' I- lugati'l- Arabiyye'nin oturumları
na katıldı. 

Hac yolculukları ve çeşitli İslam ülke
lerine yaptığı araştı rma gezileriyle İslam 
milletleri, islam kültür ve medeniyeti 
hakkındaki tesbitlerini zenginl eştiren 

Germanus. seyahatlerinin canlı ve ilginç 
sonuçlarını Allah Akbar, A Felhold Fa
ko fen ye ben (HiıaJ 'in solgun ı şığında) ve 
Kelet fr!mye fel e (Şark'ın ışıklarına doğru) 


