
GAFiKi, Ahmed b. Muhammed 

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, 



GAFLET 

s. 132-182); daha sonra da Gafıki'nin ese- ı 

rinin tahkikli neşrini yaptı (el-Mürşid fi 
tıbbi'/- 'ayn li'l-Gafikf, Beyrut 1 987) 

GAFLET 
( :U..ioll) 

ı bir insanın işlediği günahtan tövbe et
mesi gerektiğinden gafıl olması o güna
hı işlemesinden daha kötüdür. Kalbin 
gaflet içinde bulunmamasını isteyen Da-Gafikl'nin eseri, Batılı araştırmacılar 

tarafından o devrin Doğu ve Batı İslam 
medeniyetlerinde tanınan bütün oftal
moloji bilgilerinin bir özeti olarak kabul 
edilir. Ancak Endülüs'te kaleme alınan 
göz tababetiyle ilgili en dikkate değer 
eseri teşkil etmesine rağmen orijinali
teden yoksun, geniş bir derleme mahi
yetinde olduğu da ileri sürülmüştür (E/2, 

ll , 995). Fakat müslüman hekimlerin göz 
tıbbı üzerine yazdıkları bütün eserler he
nüz karşılaştırmalı biçimde ele alınma
dığından bu konuda söylenenlerin ger
çeği tam anlamıyla yansıtması mümkün 
değildir. el-Mürşid fi'l- külJ.l'ün, işledi
ği genel tıp konularının yanında asıl te
masını oluşturan göz tababetine yaptı
ğı hizmeti çeşitli açılardan değerlendir
mek gerekir. Her şeyden önce Gafiki'nin, 
göz patolojisinin genel patolojiyle olan 
bağlantısını tesbitte modern tıbba ön
cülük ettiği söylenebilir. 

Gafiki, çocuklarda rastlanan göz has
talıklarını ayrı bir bölümde incelemesi, 
ilaçların terkibindeki maddelerin ölçüle
rine ve göz sağlığı için en başta sağlıklı 
bestenıneye dikkat çekmesi, tedavi me
totlarına birçok alternatif getirmesi ve 
göz cerrahisi aletlerinin gelişmesine yap
tığı katkı ile göz hekimliğine büyük hiz
metlerde bulunmuştur; kitabı, bu ko
nuda İslam dünyasında yapılmış çalış
maların en önemlilerinden biri ve en ge
nişidir. 
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Dünya veya ahiret hayatı için 
ger~kli olan bir şeyin 

önemini kavrayamama halini ifade eden 
ahlak ve tasawuf terimi. 
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Sözlükte "t13rketmek, önemsememek" 
anlamında masdar ve " dalgınlık, dikkat
sizlik, yanılma, ihmal" manasında isim 
olan gaflet kelimesi, "bir şeyin gereklili
ği ortada iken bunun idrak edilememe
si" (Ebü'l-Beka. s. 206). "nefsin kendi ar-
zusuna uyması, zamanın boş geçirilme
si" (et-Ta'rifa~ "gaflet" md .). "yeterince 
uyanık ve dikkatli davranılmadığı için 
insana arız olan yanılgı hali" (Ragıb el
İsfahani, el-Müfreda~ "gfl" md.) şeklinde 
tarif edilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de maddi ve manevi 
menfaatlerini bilen insanlara "zakir" ve 
"ehl-i zikir", bundan habersiz olanlara 
da "gafll" denilmiştir. Gaflet "unutma 
ve yanılma" manasını da taşımakla bir
likte aslında bu iki kavramdan farklıdır 
(Ebü'l-Beka. s. 206; et-Ta'rifat, "nisyan" 
md.). Bir şeyi bile bile terketmek gaflet, 
bilmeden ter~etmek unutmaktır. Kur'an, 
hayvanlardan daha aşağı seviyede bulu
nan ve kalplı;ıri mühürlü olanları gafil 
diye niteler (!21-A'raf 71 ı 79) ve mürnin
lerden gafil olmamalarını isteyerek (el
A'raf 7 / 205) Allah'ın ayetlerinden gafil 
olanların cehennemlik olduklarını bildi
rir (el-A'raf 71 146; Yünus 10/ 7-8) Gaf-
!et içinde bu l ı .. ınanlar ahirette pişmanlık 
duyacaklardır (el-Enbiya 2 ı 1 97). Gaflet 
kelimesi Kur'pn'da "habersiz olma" ma
nasında da kullanılmıştır (Yüsuf ı 2/ 3; 
Kaf 50/22) ve Allah'ın gafil (olup biten
lerden habersiz) olmadığı hususuna sık 
sık dikkat çekilmiştir (mesela el-Baka
ra 2/ 74, 85 , 140, ı44 , ı49) . Hadislerde 
de insanların Allah'tan, onun zikrinden 
ve ayetlerindı;ın gafil olmamaları isten
miş, gafıl kalple yapılan duanın kabul 
edilmeyeceği belirtilmiştir (Müsned, II. 
177 ; el-Muuatta', "Şalat", 8 ; Tirmizi, "Da'a
vat", 65). 

Zahid ve sqfller gaflet konusu üzerin
de önemle durmuşlardır. İbn Ebü'l-Ha-
vari gafleti "en büyük musibet ve kas
vet" olarak tanımlar. Ona göre en derin 
uyku gaflet uykusudur. Gaflet olmasay
dı insan nef~inin arzularına kul olmaz
dı. Cüneyd-i Bağdadi, Allah'tan gafil ol
manın ateşe girmekten daha zor oldu
ğunu söyler. Ebü Ca'fer Sinan'a göre, 

rani'ye göre gafleti kalpten kovmanın 
tek yolu Allah korkusudur. İbn Mesrük 
ise gafletle cehalet arasında bir ilgi ku
rarak cehaletin gaflete yol açtığını söy
ler. Ebü Bekir eş-Şibli'nin gaflete düş

mernek için zaman zaman vücudunu kır
baçladığı rivayet edilir. Kaynaklarda, Ebü 
Hafs el-Haddad'ın Allah'ı gaflet üzere 
iken zikretmediği, Bayezid-i Bistami'nin 
ise ölürken Allah'ı hep gafletle zikretti
ğini söylediği kaydedilmiştir. 

Süfller gafleti ikiye ayırır ve bazı hal
lerde gafletin gerekli olduğuna inanır
lar. İbn Ebü'l- Verd'e göre gafletin biri 
rahmet, diğeri felaket olan şekli vardır. 
Rahmet olan gaflet kulluğun gereğini 
yerine getirmeye engel olmaz. İkincisi 
ise günaha giren kişiyi kulluk yapmak
tan alıkoyar. Sürekli olarak celal ve ce
mal tecellilerini temaşa etmeye güç ye
tiremeyen aşık ve sıddikların bazan gaf
lete ihtiyaç duydukları da olur. Nitekim 
Ebü Hafs el-Haddad aşıkların ancak gaf
lette sükün bulacaklarını söylemiş, Ebü 
Hamza el-Bağdadi de, "Gaflet olmasay
dı Allah'ın zikrinin verdiği hazdan sıd

diklar ölürlerdi" diyerek Haddad'ı teyit 
etmiştir. Mutarrif b. Abdullah'a göre Al
lah'ın sıddikların kalbine gaflet vermesi 
rahmetinin eseridir. Eğer kendisini ta
nıdıkları kadar onlara korku verseydi 
hayatlarını sürdürmeleri güç olurdu. Re
bi' b. Abdurrahman, Allah gaflete düşü

rerek ölümü unutturduğu için insanla
rın dünyayı imar edebildikleri görüşün
deydi. 

Zaman zaman insanların şarkı ve tür
kü söylemelerine, oynayıp eğlenmeleri
ne ve dinlenmelerine imkan veren geçi
ci gaflet halleri zahir ulemasınca genel
likle günah sayılmamıştır. Süfilerin teh
likeli buldukları ibadet dışındaki gaflet 
değil insana ibadeti ve kulluğu unuttu
ran veya kalp huzuruyla dini görevleri 
yerine getirmesine engel olan gaflettir. 
Ebü Talib el -Mekki ve Gazzali gibi mu
tasawıflar gafletle Kur'an okumanın sa
kıncalarını geniş olarak açıklamışlardır. 

Gafilleri uyarmak için Tenbihü'l-gü 
fil, Tenbihü'l- gütilin ve !~ü?ü'l- gütilin 
gibi adlarla çeşitli eserler kaleme alın

mıştır (Keşfü'z-?unan, 1, 487; TiaJ:ıu 'l-mek· 

nan, ı. ı 59, 326). Bunların en meşhuru 
Ebü'l- Leys es-Semerkandi'nin Tenbi
hü '1- gütilin adlı eseridir. 
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