
ratılışından ve peygamberlikten, birinci 
nüsahta peygamberler ve on iki imam
dan. ikincisinde islam öncesi ve islami 
dönemdeki hükümdarlardan, üçüncüsün
de ise Safevfler'den bahsedilir. Pişdadi
ler. Keyanfler ve Sasanfler'le ilgili bölüm
ler ingilizce çevirileriyle birlikte Epito
me of the Ancient History of Persia 
adıyla W. Ouseley tarafından Londra'da 
( 1799), Altın Orda ile ilgili bölüm ise Rus
ça tercümesiyle birlikte Sbornik mate
rialev adı altında Leningrad'da ( 194 1) 
neşredilmiştir. Eserin tamamı Hasan-ı 
Neraki tarafından Tahran'da yayımlan
mıştır ( 1342 hş) 
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Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed 
b. Seyyid el-Gafiki 

(ö. 560/1165) 

Endülüslü botanik alimi, 
hekim ve eczacı. 
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Muhtemelen 494 ( 11 00) yılında Kur
tuba (Cordoba) yakınlarındaki Gafik Ka
lesi'nde doğmuştur. Hayatı hakkında faz
la bilgi yoktur. Devlet büyüklerinin hiz
metine girmediği ve mütevazi bir hayat 
yaşadığı anlaşılan Gafiki'nin basit ilaç
lar alanında iddialı olduğu görülmekte
dir. Ona göre Ebü Bekir er-Razf'den ken
di dönemine kadar bu alanda eser ve
renlerin hemen hepsi büyük yanılgılara 
düşmüşler ve kaynaklara inme yerine 
birbirlerinden bilgi aktarma yolunu be-

nimsedikleri için de bu hatalarını sür
dürmüşlerdir. ibn Ebü Usaybia onun, ya
şadığı dönemde basit ilaçların isim ve 
özellikleriyle yararlarını en iyi bilen alim 
olduğunu söyler ['Uyünü'/-enba' , s. 500) 

Bir hekim olarak da gittiği her hastayı 
şifaya kavuşturup rahatlattığı ifade edil
mektedir (i b n Fazlullah ei -Ömeri, IX, 3 I 3). 

Bazı araştırmacıların Gafiki'yi hemşeh
risi, el-Mürşid fi'l- kürıl'ün müellifi ta
bip Muhammed b. Kassüm ei-Gafiki ile 
karıştırdıkları görülmektedir. Bunlardan 
G. Sarton, sözü edilen kitabı Ahmed b. 
Muhammed ei-Gafiki'ye ait olarak gös
terirken (!ntroduction, ll / I. s. 424) F. Wüs
tenfeld de adı geçen müellifin Gafiki'
nin babası olabileceğini ileri sürmekte
dir ( Geschichte der Arabischen Aerzte, s. 
98) VI. (XII.) yüzyılda yaşadığı bilinen Ga
fiki'nin klasik kaynaklarda geçmeyen 
ölüm tarihi, Wüstenfeld ve onu takip 
eden bazı çağdaş araştırmacılar tarafın
dan 560 ( 1165) olarak kaydedilmektedir. 

Eserleri. Gafiki'yi üne kavuşturan ese
ri el-Edviyetü'l-müfrede (el-Cami' fi't
tlb {i'l-eduiyeti'l-müfrede) adını taşımak

tadır. Müellif eserinin mukaddimesinde 
önceleri, cahiller tarafından istismar ve
silesi yapılır veya art niyetli kıskanç kim
selerin eleştirisine uğrar endişesiyle ese
rinin istinsah edilerek çoğaltılmasını is
temediğini, fakat sonradan dostlarının 
ricası üzerine bunu kabul ettiğini belirt
mekte, daha sonra da uyguladığı yön
tem hakkında bilgi vermektedir. Yaptı
ğı açıklamaya göre böyle bir eseri kale
me almasının başlıca iki amacı vardır. 
Birincisi, Dioskorides ve Galen'den iti
baren XII. yüzyıla kadar basit ilaçlar ala
nında yazan hekim, eczacı ve botanikçi
lerin görüşlerinin esaslı bir özetini vere
rek ilaçlar konusunda okuyucuyu aydın
latmak, ikincisi de o güne kadar kay
naklarda meçhul kalmış ilaçlar hakkın
da gerekli açıklamalarda bulunmaktır. 

Gafikrnin 

ei-Cami' {i't-tıb 
{i'i-eduiyeti'i 
mü{rede adlı 
eserinde 

kimyonun 

iki çeşidini 

gösteren resim 

(Mcgill University 

The Osler 

Library of 

Medicine, nr. 7508) 

GAFiKl, Ahmed b. Muhammed 

Müellifin meçhul kalmış dediği ilaçlar, 
adları literatürde Arapça 'nın dışındaki 

bir dille yazılmış olanlardır. 

Gafiki eserini ebced alfabesine göre 
düzenleyerek her harfi bir bab halinde 
sunmuş ve herbabıda "Kısm fi'l -kelam 
ale'l-edviyye" ve "Kısm ff şerhi'l-esma"' 
başlıkları altında iki bölüme ayırıp bi
rincide bütün ayrıntılarıyla basit ilaçlar, 
ikincide ise çeşitli dillerdeki karşılıkları 
üzerine açıklamalar yapmıştır. Tamamı 
ele geçmemiş olan kitabın "elif"ten "zay" 
harfine kadar olan ilk yedi babında. 312'
si birinci kısma ve 1 546'sı ikinci kısma 
ait olmak üzere 1858 maddenin yer al
ması eserin muhtevası hakkında bir fi
kir vermektedir. Ayrıca Gafiki. altmışa 
yakın müellifin çalışmasına gönderme
ler yaparak bu alandaki birikiminin ne 
kadar zengin olduğunu ortaya koymuş
tur. Batılı müelliflerden en çok başvur
duğu Dioskorides ile Galen, müslüman
lardan ise Ebü Hanife ed-Dfneveri ile Ebu 
Bekir er-Razf'dir. Daha önceki müellif
lerde rastlanmayan bu çok verimli yön
temi, Gafiki'nin çağdaşı Sicilyalı idrisi'
nin de el-Cdmt li-sıfati eştdti'n-nebdt 
adlı eserinde uyguladığı görülmekte, an
cak bu iki alimin birbirlerinin çalışmala
rından haberdar olduklarına dair elde 
herhangi bir karine bulunmamaktadır. 
Gafiki'nin tahlil ve tenkide dayalı çalış
masının diğer bir özelliği de başka kay
naklarda yer almayan Endülüs bölgesi
nin tıbbi bitkilerini tanıtmış olmasıdır. 
Eser ayrıca bol resimlidir ve resimlerin 
başka kitaplardan kopya edilmediği an
laşılmaktadır. 

el-Edviyetü'l-müfrede hakkında Ebü'I
Abbas ibnü'r-ROmiyye [ö 1239) tarafın
dan yanlışlarını ortaya koymak üzere et
Tenbih cal d agldti'l- Giifiki adlı bir eser 
kaleme alınmış olmasına rağmen büyük 
bir üne kavuşmasında ondan yapılan ih
tisarların da payı vardır. Halen mevcut 
iki ayrı ihtisarın biri ibnü'l- ibrf'ye aittir 
ve Müntel]abü Kitabi Cdmici'l-müfre
dat li-Ahmed b. Muhammed el-Gii
fil}i adını taşımaktadır; ibnü'l- ibri son
radan bunu Süryanfce'ye de çevirmiştir. 
Diğeri ise ne zaman ve nerede yaşadığı 
bilinmeyen Ahmed b. Ali b. ibrahim b. 
Ebü Cumhüri adlı bir müellife aittir. Bu 
ihtisarlardan ilkinin "elif"ten "vav" har
fine (ebced alfabesinin alt ı ncı harfi) kadar 
olan ve altı babdan oluşan kısmı ingiliz
ce tercümesiyle birlikte George Sobhy 
ve Max Meyerhof tarafından dört fasi
kül halinde yayımlanmıştır (Kahire 1932, 

ı 933, ı 938, 1940) Gafiki'nin çağdaş ilim 
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alemine tanıtılmasında bu çalışmanın 

büyük rolü olmuştur. Ayrıca eseri 1258'
de Johannis Magister G. Filius'un Latin
ce'ye tercüme ettiği de bilinmektedir. 

1938 yılına kadar kayıp olduğu sanı
lan el -Edviyetü '1- müfrede 'ye ait bilgi
ler, ibnü'I-Baytar'ın (ö 1248) el-Camt 
li -müfredati'l- edviye ve'l- ag?iye ad
lı eserinde Gafiki'den yaptığı büyük öl
çüdeki nakillerle İbnü'l-ibrf'nin yukarıda 
adı geçen ihtisarına dayanmaktaydı. Da
ha sonra kitabın Montreal'de McGill Üni
versitesi'nde (The Osler Library of Medici
ne, nr. 7508), Kahire islam Sanatları Mü
zesi'nde ve Rabat'ta ei-Hizanetü' l-am
me'de (nr. K 155) üç ayrı nüshası bulun
muştur. Bunlardan ilk iki yazma "elif"
"kaf", sonuncusu ise "elif"- "zay" harfle
rini kapsamaktadır. Meyerhof, Montreal 
nüshası ile buna dayandığı anlaşılan Ka
hire nüshasını karşılaştırarak değerlen
dirmiş (bk. bibl.). daha sonra İbrahim b. 
Murad adlı bir araştırmacı yazdığı bir 
makalede el-Edviyetü '1 -müfrede 'yi ve 
bunun üzerine yapılan çalışmaları ta
nıtmış ve eserin mukaddimesiyle "Ba
bü'l-elif"in tenkitli neşrini yapmıştır (bk. 
bi bl.). 

Gafiki 'nin bu eserden başka Risôle 
fi'l-hummeyôt ve'l-evram ve Risôle ii 
det'İ·ı-maiarri'l-külliyye Ii'l- ebda
ni'l-insaniyye adlı iki eserinin daha bu
lunduğu bilinmektedir (Bodleian Library, 
nr. I, 632 / 2-3). 
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Kurtuba'ya bağlı Bitruş (Pedroche) Ka-_ 
lesi yakınındaki bugün Guijo denilen, ta
rihte yetiştirdiği hekimlerle ünlü Gafik 
beldesinden olduğu sanılmaktadır (Him
yeri, s. 426-427). ibn Eslem ei-Gafiki di
ye de anılır. F. Wüstenfeld'in Gafiki'yi, 
meşhur eczacı ve tabip Ahmed b. Mu
hammed ei-Gafiki'nin babası olarak gös
termesi (EJ2 ling.J. ll , 995) mesnetsizdir. 
Endülüs tari~ine dair kaynaklar, Gafik'
ten yetişen birçok alim ve hekime yer 
verdikleri halde ibn Eslem ei-Gafiki'den 
hiç söz etmezler. Hakkındaki yetersiz 
bilgilerden dolayı tıp tarihçilerinden L. 
Leclerc ve J. Hirschberg onun VI. (XII.) 
yüzyılda yaşcımış olacağını söylemişler 

(bk. Hasan Ali Hasan, 1/ 5-6, s. 140). Hat
tabi de onların bu görüşünü benimse
miştir (et·Tıb ve'l-etıbba' , I, 25, 64). Fa
kat Gafiki üz~rine doktora tezi hazırla
yan Hasan Ali Hasan, çağdaşı ve kendisi 
gibi bir göz hekimi olan İbn Ebu Usay
bia'nın 643 (1245) yılında tamamladığı 
ünlü eserinde ona yer vermemesinden 
hareketle Gafiki'nin VII. (XIII.) yüzyılın 

ikinci yarısında yaşamış olabileceği so
nucuna varmıştır (el-Baf:ıiş, I/ 5-6, s. 140). 

Ne var ki ibnü'I-Ebbar ei-Kuzai (ö. 658/ 

1260), Lisanüddin ibnü'I-Hatib ei-Gırna
ti (ö. 776/ 1374) ve Ahmed b. Muham
med ei-Mak~ari (ö . 1041 / 1631) gibi ta
rihçiler başta olmak üzere Gafiki'den 
sonra yaşayan ilim adamlarının eserle
rinde de onunla ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanmaz. polayısıyla Gafiki 'yi ancak 
kendi kitabı vasıtasıyla tanımak müm
kündür. Onun zamanımıza kadar gelen 
tek eseri, göz hastalıkları konusunda 
yazdığı el-Mürşid fi'l-küJ:ıl'dür (Escu
rial, nr. 835) . Eserin 991 (1583) istinsah 
tarihli yazma~ının mukaddimesinden edi
nilen bilgiye göre Gafiki tahsilini Kurtu
ta'da yapmış, tıp bilgisini Huneyn b. is
hak, Ali b. Isa ei -Kehhal, Arnmar b. Ali 
el- Mevsıli, Zerravi ve ibn Sina gibi meş
hur hekimlerin eserlerini okuyarak ve 
uzun yıllar çalıştığı Kurtuba'daki kendi 

tecrübeleriyle elde etmiştir. Kitabını. za
manında göz hastalıklarıyla ilgili teorik 
ve pratik bilgileri içeren bir kaynak bu
lamadığı için yazdığım söyler. 

292 yaprak, ilk ve son sayfaları eksik 
olan el -Mürşid fi'l-küJıl altı bölüm
den (makale) oluşmakta, her bölüm muh
telif bablara, bunlar da "fasıl" ve "ders" 
başlıklarıyla alt bölümlere ayrılmakta

dır. Birinci bölüm Hipokrat'ın hekimle
re tavsiyeleri ve tıbbın önemiyle başla
yıp tıpta teori ve pratiğin yerine dikkat 
çektikten sonra gözün anatomisi, sağ
lığı, hastalıklarının tedavisi ve cerrahi
si hakkında bilgi vererek sona ermek
te, ikinci bölümde de gözün parçaları, 

sinir ve damarları, bunların yapıları ve 
görme olayının nasıl meydana geldiği 

anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm genel 
tıp konuları hakkında bilgi içermekte
dir. Dördüncü bölüm genel olarak has
talıklar. sebepleri ve birbiriyle olan iliş

kileriyle genel göz hastalıkianna ayrıl

mıştır. Beşinci bölümde yedi sınıfa ayrı
lan göz ilaçları , bunların hazırlanışı ile 
göz için zararlı ve faydalı renklerden, 
altıncı bölümde de sadece göz hastalık
larından bahsedilmektedir. Bu bölümde 
müellif, önemli göz hastalıklarıyla , ço
cuklarda görülen göz hastalıklarından, 
gözün tabakaianna göre yetmiş yedi çe
şit hastalıktan ve bunların ilaçlarından 
söz etmekte, son olarak da yirmi beş 
adet göz cerrahisi aletini şekilleriyle bir
likte tanıtmaktadır. 

Gafiki ve eserini ilk defa ilim alemine 
tanıtan F. Wüstenfeld ve L. Leclerc ol
muştur. Ardından J. Hirschberg, yardım
cıianna eserin baş ve son kısımlarını ter
cüme ettirdi. Bu konuda daha geniş ve 
değerli bir çalışmayı Max Meyerhof yap
tı. Eserin büyük bir bölümünü, özellikle 
asıl göz hekimliğiyle ilgili altıncı maka
Iesini Mahmud Sıdki'nin yardımıyla Pran
sızca'ya çevirip bunu ispanya'da yapılan 
XIV. Uluslararası Göz Tıbbı Konferansı 

münasebetiyle ve Kuzey ispanya ilaç La
boratuvarları'nın (CUSI) isteği üzerine 
eserin tamamının bir özetiyle birlikte 
yayımiadı (L'ophtalmologie de fvloham
mad al-Ghafiqf, Bareelona I 933) . Daha 
sonra Cezayirli hekim Said eş - Şeybani, 

göz tıbbına dair İtalya'da verdiği bir kon
feransta Gafiki hakkında önemli bilgiler 
sundu. Son olarak Hasan Ali Hasan, Mad
rid Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ispan
yolca olarak hazırladığı doktora tezinin 
özetini '"fıbbü'l - 'uyun 'inde'! - 'Arab: ibn 
Eslem ei-Gafi~ " başlığıyla Arapça bir 
makale olarak yayımiadı (el-Baf:ıiş, 1/5-6, 


