
vanın yenilmesi yasak olduğu gibi put
lara kurban edilen. boğulan. hastalıktan 
ölen veya başka hayvanlarca yahut yırtıcı 
kuşlarca öldürülenlerin yenilmesi. kan ve 
iç yağı, yenilmesi yasak olan hayvanların 
leşlerine dokunmak da yasaktır. Temiz 
olmayan hayvanların leşlerine dokunan, 
onları taşıyan akşama kadar murdardır. 

Yahudilik'te kanlı takdimeler dini ya
şayışta büyük bir yer tutmaktadır. Boğa. 
öküz. inek, koç. koyun. teke ve keçi baş
lıca kurban hayvanlarıdır. Ayrıca az da ol
sa güvercin ve kumru takdimi de söz ko
nusudur (bk. KURBAN) . Diğer taraftan 
hayvanlardan ilk doğanlar Rabb'indir ve 
kurban edilir (Sayı lar. 3/1 3; 8/17). Cumar
tesi hayvan çalıştırılmayacaktır (Tes niye, 
5/4) . Hayvanlarla cinsi ilişki kesinlikle ya
saktır; erkek veya kadın olsun o insan da 
hayvan da mutlaka öldürülecektir (Levi
liler, 20/15- 16) 

İsrailoğulları. hayvanlarla ilgili eski 
inançlarını Ahd-i Atik'te de devam ettir
diler ve bazı hayvaniara çeşitli sembolik 
değerler verdiler. Bu tür hayvanların ba
şında yılan gelmektedir. Yılan bütün kır 
hayvanlarının en hilekarı olarak tanıtıl
mış (Tekvin. 3/1 ı ve lanetlenmiştir ('(ek
vin, 3/14) . Yılan genelde kötülük ve teh
likenin simgesidir (Tesniye, 32/33; Mez
murlar, 58/4; işaya, I 4/29; Yeremya, 8/1 7); 
şeytan da Hawa'yı kandırırken onu kul
lanmıştır (Korintoslular'a ikinci Mektup, 
ı I /3 ). İsrailoğulları Rabb'e ve Hz. Musa'
ya karşı gelince Rab yakıcı yılanlarla on
ları cezalandırmış. ölmemeleri için Hz. 
Musa Rabb'in emriyle tunç bir yılan yap
mış (Sayı lar, 2 1/6-9), ancak bu tunç yılan 
İsrailoğulları tarafından bir tapınma ob
jesi haline getirilince Yahuda Kralı Hizki
ya onu parçalamıştır (IL Krallar, ı 8/4). 

Karta! çevikliğin (IL Samuel, 1/23 ), as
lan ise güç ve cesaretin sembolüdür (IL 
Samuel, 1/23; I 7/1 O; Süleymanın Mesel
leri , 28/1 ). Boğa da güç ve kudret sembo
lü olarak kabul edilmekte (Sayılar, 23/ 22 ; 
Tesniye, 33/1 7; Mezmurlar, 22/12), uluhiy
yeti temsil için seçilmektedir. Hz. Musa 
Sina'da iken kavmi buzağı yapıp ona tap
m ış (Çıkış, 32/4), on kabilenin ayrılışında 
da kral Yeroboam, Sethel ve Dan'da yap
tığı mabediere birer boğa heykeli dike
rek bu tapınınayı yeniden tesis etmiştir 
(L Krallar, 12/28-29) . 

Diğer taraftan Ahd-i Atik'te Hezekiel ve 
Daniel'in rüyalarında gördükleri sembo
lik hayvanlardan bahsedilmektedir (He
zekiel, 1/4-14; Daniel, 7/1-8). GerekAhd-i 
Atik'te (Sayı! ar, 24/8-9; Hezekiel , I 7/3- I 2; 
ı 9/2-3; Meseller, 6/6-8), gerekse Talmud 

ve Midraş'ta hayvanları konu edinen ah
laki kıssa ve örnekler vardır. Talmud'da 
ayrıca hayvanların haklarının korunma
sıyla ilgili çeşitli kurallar da bulunmakta
dır; Kabala ise hayvanları sembolik ma
hiyette kullanır. 

Ahd-i Atik'in aksine Ahd-i Cedid'de hay
vanlarla ilgili hükümler yoktur. Şeriatı ip
tal e değil ikmale geldiğini bildiren Hz. 
isa'nın (Matta. 5/1 7) Musa şeriatma göre 
yaşadığı ve kurallarına uyduğu. bu çer
çevede hayvanlarla ilgili yasaklara da ria
yet ettiği aşikardır. Fakat Pavlus'un. "Bi
lirim ve Rab isa'da kaniim ki hiçbir şey 
kendiliğinden murdar değildir, ancak bir 
şeyi murdar sayan kimseye murdardır" 
(Romalılar'a Mektup, 14/14, 20) şeklinde
ki yorumu, Hz. İsa'nın. "Ağza giren şey 
insanı kirletmez. fakat ağızdan çıkan şey
dir ki insanı kirletir" (Matta, I 5/ 1 1; Mar
kos, 7/1 5) sözündeki hükmüyle birleşin
ce Hıristiyanlık'ta hayvanlarla ilgili sınır
lamalar da ortadan kalkmıştır. Ayrıca 
Pavlus'un. "Kasaplar çarşısında satılan 
her şeyi yiyin" sözü de (Korintoslular'a 
Birinci Mektup, 10/2 5, 27) hayvanlarla il
gili hükümlerin ilgası anlamına gelmek
tedir. Sadece putlara kurban edilen ve bo
ğulmuş hayvanın yenilme yasağı devam 
etmektedir (Resullerin işleri, I 5/29). 

Putperestliğe karşı tavrı dolayısıyla 

hayvaniara bu yönde anlamlar yüklenme
sine izin vermeyen Hıristiyanlık'ta hay
van figürleri sadece sembolik motif ola
rak kullanılmıştır. Bunların çoğu da muh
tevaları ve anlamları değiştirilmeksizin 
yahudi veya Helenistik kültürlerden ikti
bas edilmiştir. Nitekim Ahd-i Cedid'de ba
zı hayvanların sembolik değerleri vurgu
lanmıştır; mesela yılan kötülüğün sem
bolü sayılmakta (Matta , 23/33; Korintos
lular'a ikinci Mektup, 1 1/3; Vahiy, 12/9-
15; 20/2), koyun inanan insanı (Yuhanna, 
ı 0/7) ve saflığı (Matta, ı 0/16), güvercin 
de saflık ve inayeti simgelemektedir 
(Matta, 3/ 16; ı 0/ ı 6). Öte yandan Yuhan
na'nın vahyinde çok geniş bir hayvan 
sembolizmi vardır (Vahiy, 4/6-9, 5/6-14; 
6/1-6; ı 3/ ı- ı 7; ı 7/3- ı 7 ı. 
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li] KüRŞAT DEMİRCİ 

II. İSlAM KÜLTÜRÜNDE HAYVAN 

A) İlimler Tarihi. İslam bilim ve kültü
rü, canlı cansız bütün varlık alanıyla ilgili 
her çeşit bilgi türünü araştırmaya konu 
yapması bakımından en zengin kültürler 
arasında yer almıştır. Bu birikimin oluş
masında birçok etken söz konusudur. 
Bunların başında, İslam'ın çok çeşitli hay
van türlerinin yaşadığı geniş bir coğraf
yaya yayılması ve özellikle göçebe haya
tın gereği olarak bu zengin hayvan varlı
ğıyla yakın ilişki içinde bulunması gelmek
tedir. İslam dininin kurban. zekat gibi 
ibadet şekillerinde ve hayvani ürünlerle 
avcılık için koyduğu hükümlerde hayvan
Iara geniş yer vermesi, ayrıca Kur'an'da 
ve hadislerde daha başka sebeplerle hay
vanlardan çok söz edilmesi bu etkenler 
arasında sayı lmaktadır. Bunlardan baş
ka. İslam coğrafyasının Endülüs'ten Hin
distan'a kadar genişlemesi sonucunda 
birbirinden çok farklı olan Mezopotam
ya, Grek, Mısır ve Hint kültürlerindeki 
hayvanlar alemine ait yazılı ve sözlü bil
gilerin İslam kültürüne aktarılması da bu 
konuda büyük önem taşımaktadır. Bu 
kadar farklı kaynaklardan süzülüp gelen 
bilgileri daha sonra kendi özel araştır

malarıyla birleştiren müslümanlar zoo
loji ve veterinerlik gibi hayvanların ana
tomilerini, çeşitli özelliklerini ve hastalık
larını inceleyen bilimlerden eczacılık ve 
attarlık gibi onlardan taydalanma yolla
rını konu edinen bilimiere ve sanayie, var
lık mertebeleri açısından insana yakın
lıkları dolayısıyla da duygu ve düşüncele
rinin ifadesinde gerçek veya sembol ola
rak kullanıldıkları güzel sanatlara ve ede
biyata kadar çeşitli alanlarda hayvanları 
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konu alan çok sayıda eser yazmışlardır. 

Bu eserlerde türüne göre sadece hayvan
Iara ait fizyolojik ve anatomik bilgilerle 
yetinilmemiş. aynı zamanda onlarla in
san, tabiat ve Tanrı arasındaki ilişkiler 
de söz konusu edilmiştir. Böylece müslü
manlar, hayvanlar alemi hakkında daha 
önce benzerine rastlanmayan bir kültür 
birikimi oluşturmuşlardır. 

Hayvan kelimesi teri m olarak tekil kul
lanıldığında hayvan kavramını veya bir 
hayvan, herhangi bir hayvan gibi hayvan 
türlerinden birini, çoğul kullanıldığında 
ise ya dar kapsamda bütün hayvanları 
yani hayvanlar alemini, ya da daha geniş 
kapsamda bitkiler hariç insanların da da
hil oldUğu bütün canlıları ifade eder. in
san bu son anlama dahil edildiği için kla
sik İslam düşüncesinde "konuşan 1 düşü
nen canlı" ( el-hayeva nü ' n-natık) şeklinde 

de tarif edilmiştir. Bu özel kullanım dışın
da kelimenin , en geniş terim kapsamın
da insan ve cinlerin de içinde yer aldığı 
bütün canlıları. dar kapsamda ise sade
ce karada ve denizdeki canlılarla kuşları 
ifade ettiği görülür. Nitekim Seyyid Şerif 
el-Cürcani'ye göre hayvan büyüyen. his
seden, irade ile hareket eden cisimdir 
(et-Ta'rffat, " l)ayevan" md.). 

Arapça'daki kelimelerin üçte birine ya
kınını hayvan isimleriyle onlarla ilgili keli
me ve deyimler oluşturur ; bunların ll. 
(VIII .) yüzyıldan itibaren insan hayatın
daki önemlerinden dolayı özellikle deve. 
at ve sığır gibi evcil hayvanlar hakkında 
yazılan monografik Iugat risalelerinde, 
ardından da genel sözlüklerde yer alma
ya başladığı görülür. İbn Side'nin ( ö. 458/ 
I 066) bu monografilerdeki bilgileri ko
nularına göre topladığı el-Mul].aşşaş ad
lı hacimli sözlüğü hayvaniara yer veren 
(VI, I 35: VIII . I 86) çalışmaların en eskile
rindendir. Arapça'da bazı hayvan türleri-
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nin çok zengin isimleri vardır. Bunun se
bebi, sözlükleri derleyenlerin eski devir
Ierden beri çeşitli lehçelerde bir hayvan 
türü için verilen farklı isimlerin tamamı

nı bir araya getirmeleri ve insanların o 
hayvana gelişim evrelerine, cinsiyetine, 
rengine ve fizyolojik özelliklerine göre 
farklı isimler vermiş olmalarıdır. Bunun 
yanı sıra hayvan türlerine ait isimlerin 
sayısı aşağıdaki hallerde de farklılık ar
zeder: 1. Sözlüklerde ve zoolojiye dair 
eserlerde hayvanlar. türlerini (şube) be
lirten tekil veya çoğul yapıdaki dişi! ya
hut eri! kelimelerle adlandırılır; naam 
(eril -tekil , çoğul u en'am "sığır ve da var'' ). 
behime (diş il-tekil , çoğulu behaim "dört 
ayaklı kara ve tatlı su hayvanları"), se
rnek (eril - tekil . çoğulu esmak , simak 
"balıklar" ) gibi. 2. Eğer eş anlamlı keli
meler veya belirlenmesi zor türleri n isim
leri dışarıda bırakılacak olursa vahşi hay
vanların çoğunun dişi! 1 erii-tekil bir keli
me ile adlandırıldıkları görülür; "karta!" 
anlamındaki ukab ( diş i!) ve "tavus" anla
mındaki t aus (eri!) gibi. 3. Sürü halinde 
yaşayan vahşi hayvanlar için bir topluluk 
ismi, bir de her iki cinsi ifade eden bir 
teklik ismi kullanılır : nemi (karınca iar), 
nemle (bir karınca) gibi. Fakat bu durum
da tekillik eki alan kelime dişi! bir isim 
olduğu izlenimini bırakır; hamam (güver
cinier). harname ( [dişi] bir güvercin) gibi. 
Cinsiyet farkının ayırt edildiği vahşi veya 
evcil hayvanlar için de iki isim kullanılır. 
Eğer her ikisi de aynı kökten geliyorsa 
eri! isim hem türe hem erkeğe has kılın 

mıştır ; kelb (köpek). kelbe (dişi köpek) gi
bi. Eğer farklı köklerden geliyariarsa dişi 
hayvan için kullanılan kelime de erildir ve 
genellikle hem dişiyi hem türü ifade 
eder; mesela "dişi sırtlan" anlamındaki 

dabu' (d iş i! ) ve erkek sırtlan anlamındaki 
zih (eri! ) gibi. 4. Bazı hayvan türleri için 

--------·~· ------ ~ 

IX. yüzyıla ait 
Kili1bü 'z. 

Zerde~a fi 
ma'ri(eti'/- l)ayl 
a dl ı eserde 
at anat omosiyle 

ilgili res imli 
Iki sayfa 

(iÜ Ktp., AY, 
4689, vr . 21•, 27') 

üç isim kullanılır: Bir topluluk ismi, cin
siyete bakılmadan kullanılan bir teklik 
ismi ve sürü halinde yaşayan hayvanların 
erkeğini ifade eden özel bir isim; neam 
(deve kuşları), neame (cinsiyeti belirtilme
yen herhangi bir deve kuş u), zalim (er
kek deve kuşu) ; himar (eşek) , himare ve 
etan (diş i eşek) gibi. Bu örneklerden hi
mare ikinci derecede dişi! bir kelimedir 
ve İbranice'deki hamôr veya at ôn gibi 
her iki cins için ortak kullanılan bir teklik 
ismi değildir. 5. Bedeviler'e yakın hayvan
Iara dört ayrı isim verilmiştir: Bir tür is
mi, cinsiyete bakilmadan kullanılan bir 
teklik ismi. dişi ve erkek için birer tekil 
isim; ibil (develer). bair (deve sürüsünden 
bir deve), naka (dişi deve) , cemel (erkek 
deve) gibi. Tür, cins ve topluluk hayvan 
isimleri yapı ve şekil itibariyle eri! olsalar 
da anlam itibariyle çağulu (cemaat) tem
sil ettiklerinden dişi! sayılırlar (M. Ahmed 
Kasım , s. I 5): çünkü akıllı varlıkların dı
şındaki çoğullar dişi! muamelesi görür. 
Ayrıca bu nevi hayvan isimlerinin tekili. 
genellikle teklik "ta"sı (taü'l-vahde) veya 
nisbet "ya" sı ile yapılır ve cinsiyet söz ko
nusu olmadan erkek için de dişi için de 
kullanılır. 

Sözlük ve zoolojiye dair eserlerde bulu
nan çok sayıdaki hayvan ismi arasında 
özel ve mecazi anlam taşıyan kelimelerin 
yanında , insanlar için kullanılan künyele
re benzer biçimde yapılmış üm hubeyn 
(bukaiemun), ibn ava (çakal ), ebu ya'küb 

· (kendir serçesi). ebü'l-yakzan (horoz), bin
t ü'I-verdan (hamam böceği ) gibi örneklere 
de rastlanmaktadır. Bu tür künyeler çe
şitli lehçelerde çağlar boyu kullanılmış ve 
çok defa gerçek isimlerin yerini almıştır. 
Fakat bu durum o hayvanların kişileştiril
mesi demek değildir; çünkü söz konusu 
adiandırma bitkilere de yapılmıştır. Bu 
künyeler daha ziyade bazı hayvanların 
çirkinliğini gizlemeyi, bazılarının da se
vimliliğini vurgulamayı amaçlayan hüsn-i 
ta'birler olarak değerlendirilmelidir. Öte 
yandan Araplar'da Esed, Kureyş , Kilab 
gibi birçok kabile adı da hayvan isimle
rinden alınmıştır. Ayrıca İslam öncesi dö
n emierden beri birçok hayvan, belirgin 
özelliğinden dolayı insanların benzer va
sıflarıyla mukayese edildiği atasözlerine 
konu olmuştur ; cesarette aslan, kinde 
deve. açlıkta kurt ve köpek, göz keskin
liğinde kartal, ahmaklıkta devekuşu ve 
toygar gibi. ll ve lll. (VIII ve IX.) yüzyıllar
da Nadr b. Şümeyl, Asmai, EbCı Abdullah 
İbnü'l-A'rabi, EbCı Ubeyd Kasım b. Sellam 
ve Ebu Hatim es-Sicistani gibi Basra ve 
KCıfe dilcilerinin tamamı hayvan isimleri-



ni içeren sözlükler meydana getirmişler
dir. Bu müelliflerin daha çok hayvanların 
nesepleriyle ve adlandırılmalarıyla ilgili 
konularda çalıştıkları görülür (Sezgin, 
lll. 363-367). 

Kur'an'da ve hadislerde. özellikle be
devllerin hayatında önemli yeri olan evcil 
ve vahşi hayvanlarla kuş ve haşeratın ad
larına sıkça rastlanır. Bu hayvanlar söz
lük ve zoolojik eserlerde olduğu gibi ya 
eri! veya dişi! topluluk 1 teklik isimleriyle 
(ibi! : ei-Gaşiye 88/17). ya erii-tekil veya 
dişi! isimleriyle (kelb: ei-A'rilf 7/176; nemi , 
nemle: en-Nemi 27/18) ya da tekil veya 
çoğul şeklindeki şube ve tür isimleriyle 
(naam. en'am: ei-Maide 5/95, en'am: ei
En'am 6/142; behlme, en'am: el-Hac 22/ 
28; tayr: ei -Bakara 2/260) zikredilmiştir. 
Ayrıca altısı doğrudan, biri dalaylı olmak 
üzere yedi sürenin adı da topluluk, teklik 
ve şube ismi şeklinde hayvan adı taşı
maktadır : Bakara (inek). En'am (s ı ğır-da

var). Nahl (bal arısı). Nemi (karınca). Anke
bGt (örümcek), Fil (fi l) ve Kureyş (köpek 
balığı). Ancak sonuncu süre Kureyş kabi
lesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. 
Çok sayıda hadiste de hayvaniara iyi mu
amele edilmesi gerektiği, zararlılarının 
hangi durumlarda itlaf edileceği, eti he
la! veya haram olanlar. kurbanlıkların na
sıl kesileceği, meytenin (ölü hayvan) hük
mü ve zekat gibi konular çerçevesinde 
sık sık hayvanlardan söz edilmiştir. Kur
'an'da ve hadislerde hayvanların çokça 
zikredilmesinin sebepleri şöyle açıklana
bilir: a) Diğer mah!Qklar gibi hayvanların 
da Allah tarafından yaratıldığını hatırlat
mak: onların yaratılışındaki hikmet üze
rinde insanları düşünmeye sevketmek: 
gıda, binek ve taşıt ihtiyacını karşılama
ları. servet ve ziynet değeri taşımaları ba
kımından belirli hayvan türlerinin insa
nın istifadesine sunulduğuna işaret et
mek: bu nimetiere karşılık olarak şük
retmenin bir kulluk görevi olduğunu vur
gulamak (Al-i imran 3/14; ei-En'am 6/ 
38; en-Nahl 16/ 5-8, 66, 69, 80; ei-Mü'mi
nGn 23/21-22; en-Nur 24/45; Yasin 36/ 
71; ei-Mü'min 40/79; eş-Şura 42/ ll ; ez
Zuhruf 43/12-14; e\-Mü lk 67/ 19; ei-Gaşi
ye 88/17). b) insanın hayvanlardan fayda
lanması konusundaki usulleri hukuki açı
dan düzenlemek, yenilmesi helal ve ha
ram olan hayvanları belirlemek(ei-Baka
ra 2/168-173; ei-Maide 5/3-7, 96-97; ei
En'am 6/145-146; ei-A'rilf 7/156-157: en
Nahl 16/ 115-116). c) Hayvanları kurban 
ve zekat konusu yaparak insanın onlar 
aracılığıyla da Allah'a yaklaşmasını sağ
lamak (Meryem 19/3 1; el-Enbiya 21/73 ; 

ei-Kevser ı 08/2). d) Cahiliye Arapları'nın 
-dolayısıyla da diğer kavimlerin- Beliyye, 
istimtar ve Bereket gibi farklı adlarla anı
lan o devirlerdeki hayvan kültlerini ve 
putlara hayvan sunma adetlerini ortadan 
kaldırarak hayvanların sadece Allah adı
na kurban edilebileceği inancını yerleş
tirmek ve kurbanlık hayvan türü sayısını 
en aza indirmek (ei-Maide 5/1 02-l 03; ei
En'am 6/138-139). e) Hayvanların hakla
rına riayet etmeyi öğretmek (bk. hadis 
külliyatındaki bed,ü ' l-bal~ . ~eba,i~. şayd, 

büyü' vb. bablar) . 

İslam tarihinde ilk yüzyıllardan itiba
ren hızlı bir şekilde gelişen bilimlerden 
biri de ilm-i hayevandır. Müslüman alim
ler. mensup oldukları milletierin hayvan
lar hakkındaki birikimlerini çeşitli kültür
lerden. özellikle de Grek ve Doğu Heleniz
mi kültürlerinden tercüme yoluyla elde 
ettikleri akli ve tecrübl bilgilerle birleşti
rerek bir bakıma Ortaçağ'da modern zo
olojinin öncüsü olmuşlardır. Bu alimler. 
hayvanların sadece fizyolojik yapılarıyla 
değil psikolojik yapı ve karakterleri. ya
şantıları, kendi alemleri içerisindeki sos
yal davranışları. insanla olan münasebet
leri. ona verdikleri fayda ve zararlar, kül
türdeki yer ve değeriyle de ilgilenmişler
dir: dolayısıyla hayvanları sadece ilmü'l
hayevan çerçevesinde ele almayıp baş
ta tıp, eczacılık (fennü"s-saydele). veteri
nerlik (ilmü'l-baytara). ziraatçılık (ilmü'l-fi
laha 1 ilmü'z-ziraa). kuşçuluk (ilmü'l-beyze
re). kozmoloji (ilmü'l-mükevvenat) ve hatta 
parfümcülük(el-ıtare) olmak üzere çeşitli 
alanlarda incelemişler. böylece onların 
bütün yönleri hakkında zengin ve çok 
yönlü eserler kaleme almışlardır. Bu eser
leri , konuları ve yazılış yöntemleri bakı
mından zoografik ve zoolojik olmak üze
re iki kısma ayırmak mümkündür. Ancak 
bu kesin bir ayırım değildir: çünkü çok 
defa ikinci türe girenler birinci türdeki
leri de içermektedir. İslam bilim tarihin
de lll. (IX.) yüzyıldan itibaren ortaya çı
kan ilm-i hayevan (ilmü'l-hayevan) tabiriy
le daha çok hayvanların anatamisini in
celeyen zooloji bilimi kastedilmekle birlik
te genelde her iki türden çalışmalar da 
kapsamına alınmaktadır. 

Zoografik Eserler. Genel olarak hayvan
ların, özel olarak bir hayvan türünün isim
lerini derleyip dil bilgisi açısından incele
yen, yaşayışiarını ve morfolojik özellikle
riyle karakterlerini araştıran. onlarla ilgi
li adet ve inançları , hikayeleri , atasözle
rini, haklarında yazılmış şiirleri toplayan 
ve insanlara verdikleri fayda ve zararları 
anlatan eserlerdir. Bunlarda hayvanların 
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doğrudan biyolojik. anatomik ve fizyolo
jik yönleriyle ilgili akli ve tecrübl araştır
malara dayanılarak elde edilmiş bilgiler 
yok denecek kadar azdır. Bu tür eserler 
en çok İslam 'ın ilk devirlerin de, daha ziya
de 11-111. (VIII-IX.) yüzyıllarda kaleme alın
mıştır. Müellifleri genellikle dil alimleri 
olan bu kitaplara hayvanlar hakkında ha
zırlanmış ansiklopedik sözlükler gözüyle 
de bakılabilir : başlıcaları şunlardır: Ma'
mer b. Müsenna'nın (ö. 211/826) deve, 
at. şahin, güvercin, akrep ve sürüngen
leri konu alan bir dizi risalesi (Sezgin, lll, 
364): bilhassa atlarla ve Araplar'ın at kül
türüyle ilgili olan Kitdbü'1-Ijayl'i (Hay
darabad 1358) meşhurdur. Ayrıca bazı 
kaynaklarda Ma'mer b. Müsenna'nın at
lar hakkında elli bölümlük bir eserinin da
ha bulunduğu kaydedilmektedir (Demi
ri, 1, tercüme edenin önsözü); fakat böy
le bir kitaba henüz rastlanmamıştır. 

Asmal nisbesiyle meşhur EbQ Said Ab
dülmelik b. Kureyb'in ( ö. 216/83 1) atla
rın yaşayışını , tür ve ırklarını. isimlerini, 
üstün cinslerini . yürüyüşleriyle koşmala
rını. renklerini , maharetlerini ve zaafla
rını inceleyen Kitabü'1-Ijay1 adlı eseri A. 
Haffner tarafından neşredilmiştir (Wien 
1895 ). Asmal'nin öteki eserlerinden Ki
tdbü '1- VuJ:ıuş, vahşi hayvanların isim ve 
morfolojik yapılarını konu almaktadır 
(nşr. R. Geyer. Wien 1888); Geyer'in kul
lanmadığı bir başka yazma nüsha da Bib
liotheque Nationale'de bulunmaktadır 
(fonds Arabe, 1, 3939, nr. 2). Kitabü'ş-Şa' 
ise Asmal'nin davar hakkındaki eseridir 
(nşr. A. Haffner, Beyrut 1895; Wien 1896). 
Müellifin develerle ilgili Kitô.bü '1-İbil'i 
de Texte zur arabischen Lexikograp
hie adıyla yine A. Haffner tarafından neş
redilmiştir (Leipzig 1905). Ebu Ubeyd Ka
sım b. Sellam el-Herevl'nin (ö. 224/838) 
Kitô.bü 'n-Ne'am adlı çalışmasına (nşr. 
M. Bouyges. Melanges de la Faculte Ori
entale de Beyrouth, 1908, 111/1, s. 1-144) 
yazarın Garibü '1-muşannef adlı eseri
nin bir kısmı olarak da bakılmaktadır 
(Sezgin, lll. 367). 

EbQ Abdullah İbnü 'I-A'rabl'nin (ö. 23 1/ 
846) Kitdbü Esma'i l]ay1i'1-'Arab ve 
fürsanihim adlı eseri. Arapça'daki at 
isimlerini bir araya toplayan hem Cahili
ye hem İslami dönem için önemli bir kay
naktır (nşr. G. Levi Della Vida. Leiden 
1928 ); onun Kitô.bü'f;-Zü'ab'ı ise kurt
larla ilgilidir. İbnü'I-Kelbl lakabıyla meş
hur Hişam b. Muhammed ei-Kelbl de (ö. 
204/819) bu çerçevede eser vermiş bir 
alimdir: atların isimlerini toplayan Kitô.
bü '1-Ijayl'i önce Levi Della Vi da (Leiden 
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1928), daha sonra Ahmed Zeki tarafın
dan neşredilmiştir (Kahire 1977). 

Yukarıda başlıcaları sayılan eserlerden 
faydalanılarak daha sonraki devirlerde de 
çok sayıda kitap kaleme alınmıştır. Bun
ların lll. (IX.) yüzyıldan itibaren konuları 
açısından son derece özelleştikleri ve me
sela bazan sadece belirli bir hayvan türü
nün isimlerini toplamayı dahi amaç edin
dikleri görülür; İbn Haleveyh'in SOO aslan 
ismini topladığı Esmfı 'ü'l-esed'i ile 200 
yılan ismini topladığı Esmfı'u'l-J:ıayye'si 
ve Ebu Sehl Muhammed b. Ali b. Muham
med ei-Herevi'nin 600 aslan ismini top
ladığı Esmfı'ü'l-esed ' i gibi. 

Zoolojik Eserler. Zoografik çalışmala
ra paralel olarak bilimsel değeri haiz bir
çok zoolojik eser vücuda getirilmiştir. Gü
nümüzde dahi değerini yitirmemiş olan 
bu eserlerin çoğu ve en önemlileri, İslam 
zooloji tarihinin altın devri sayılan 11 -IV. 
(VIII-X.) yüzyıllar arasında kaleme alınmış

tır. " İimü'l-hayevan" denilince öncelikle 
kastedilen zooloji, akli ve tecrübi yöntem
lerle hayvanların morfolojik, anatomik ve 
fizyolojik yapılarını inceleme, sınıflarını 
tesbit etme (taksonomi) ve yaşayış tarz
larını, kendi aralarında ve insanlara karşı 
gösterdikleri davranışları araştırma ko
nularını içermektedir. Katib Çelebi zoolo
jiyi, "Hayvan türlerinin ayıncı özellikleri
ni, onların karakteristik davranışlarını, 
fayda ve zararlarını inceleyen bir bilimdir. 
Konusu karada ve suda yürüyen. yüzen. 
sürünen, uçan ve benzeri hayvan cinsle
ridir. Bu bilimin gayesi hayvanların teda
vi edilmesi ve onlardan faydalanılması. 
zararlarından kaçınılması, hal ve davra
nışiarına vakıf olunmasıdır" şeklinde ta
rif etmektedir (Keşfü'?-?Unün, I, 695). 
Müslüman alimler nazarında ilm-i haye
van terimi bugünkü zooloji ile veteriner
lik, kuşçuluk ve biyoloji gibi bilimleri de 
içerecek şekilde kullanılmıştır. Veteriner
lik ve kuşçul u k İslam bilim tarihinde ayrı 
birer bilim dalı halinde gelişmiştir. Bu
nunla birlikte zooloji çalışmalarına sade
ce bu bilim dallarında değil hayvansal 
kökenli ilaç elde etmek için eczacılık ve 
tıpta, parfüm elde etmek için attarlıkta. 
kainatın oluşumunu ve varlık türlerini 
incelerken de kozmolojide başvurulmuş. 
böylece hayvanlar doğrudan veya dotay
lı olarak çok geniş bir alanda araştırıl
mıştır. 

ilm-i hayevan, konusu ve yöntemleri 
açısından akli ve tabii bilimlerin bir dalı 
olarak görülmüş. bu bakımdan Farabi'
den itibaren ilimierin tasnifi konusunda 
eser veren bilginierin sınıflandırmaların-
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da her zaman tabii veya fiziki ilimler içe
risinde gösterilmiştir (if:ışa'ü'L-'ulüm, s. 
99; ibn Sina, Aksamü'L-'ulümi'L-'akliyye, 
s. ll O). İhvan - ı Safa tarafından tabii ilim
lerin sekizinci risalesi hayvaniara ayrıl

mıştır (Resa'il, II, ı 78-377). Harizmi'nin 
Meffıtil:zu '1-'ulı1m adlı eserinde zooloji 
yabancı ilimler (uiQmü'l-acem) kısmında 
yer almış ve "el-ilmü't-tabii"nin bir şube

si olarak tanımlanmıştır (s . ı 54). Buna 
karşılık daha sonraki dönemlerde yazılan 
bazı eserlerdeki ilim sınıflamalarında, 
mesela Gazzali'nin İJ:ıyfı'ü 'uW.mi'd-din'i 
ile İbn Haldün'un Mul:mddime'sinde zo
olojiye hiç yer verilmemiştir. Bu durum, 
VI. (XII.) yüzyıldan itibaren müslümanla
rın ilm-i hayevana olan ilgilerinin yavaş 
yavaş azaldığını göstermektedir. 

İslam toplumunda hayvanlar hakkın
daki bilimsel incelemelerin başlamasına. 
daha önceki kültürlerde bu alanda yazı
lan eserlerin Arapça'ya çevrilmesinin bü
yük ölçüde etkisi olmuştur. Bu münase
betle müslüman alimler, diğer ilmi ve fel
sefi konular gibi hayvanlar konusunda da 
biri Hermetik, diğeri Grek-Helenistik ol
mak üzere başlıca iki geleneğin bulundu
ğunu öğrenmişlerdi. Mezopotamya me
deniyetinin felsefi ve ilmi bir ürünü olan 
Şii- İsmaili geleneğin Hz. İdris ile aynileş
tirdiği tanrı Hermes Trimegistos'un il
hamlarına dayandırılan Hermesçiliği, 

başta Grek ve Mısır olmak üzere bütün 
Akdeniz kültürlerinde etkili olduğu için 
her yönüyle aydınlatabilmek kolay değil
dir. Bununla birlikte bazı temel unsurları 
çeşitli kültürlerde aynı şekilde tekrar edi
lerek geldiğinden bu geleneğin günümü
ze ulaşan bazı uzantılarını tesbit etmek 
mümkündür. Zooloji dahil bilimin çeşitli 
dalları ile felsefede yazarı veya derteyeni 
kesin olarak bilinmediği için bir Grek ve
ya müslüman alimine mal edilen birçok 
eser vardır ki bunlar aslında Hermetik ge
leneğe aittir. Müslüman alimler Herme
tik geleneği, ya doğrudan İslam öncesi 
Sami gelenekten yazılı veya sözlü olarak 
ya da Grek geleneğindeki tesirlerini yan
sıtan eserlerin Arapça'ya tercümesinden 
öğrenmişlerdir. Zooloji konusunda Her
ınetik geleneği yansıtan eserlerin başın
da, lll. (IX.) yüzyılda doğrudan Arapça ka
leme alınan fakat yazarı belli olmayan Ki
tfıbü Serfı'iri'l-{ıali]fa ve 'ilmi't-tabi'a 
ile (Marshall, Oxford, nr. 566) meşhur En
dülüslü alim Mecriti'ye atfedilen ve Ki
tfıbü İstamfıtisa, Kitfıbü '1-Maditisa ve
ya Kitfıbü '1-Üstuvvfıtfıs ( Bibliotheque 
Nationale, nr. 2577) gibi farklı adlarla da 
bilinen Kitfıbü Tabfı 'i 'i'l-J:ıayevfıni'l-

mütel:zarrike gelir (Bibliotheque Natio
nale, nr. 2302; Marshall, Oxford, nr. 566). 

Bu ve benzeri eserlerden esinlenerek ka
leme alınan ve Aristo'ya atfedilen Kitfı
bü Kısmeti'l- 'fılem ve Kitfıbü Nu' uti'l
J:ıayevfın, 'fYanalı Apollionios'a atfedilen 
Kitfıbü Smi'l-{ıali]fa ve Hipokrat'a at
fedilen Kitô.bü Tabô.'i'i'l-J:ıayevfın adlı 

eserler de Hermetik geleneği yansıtan 
diğer örneklerdir (Sezgin, lll. 349, 351, 

354). 

Müslüman alimler. zooloji konusunda 
Grek bilginlerinin kaleme aldıkları eser
lerin bazılarını Arapça'ya yapılmış tercü
melerinden. bazılarını da haklarında bil
gi veren bu gibi kaynaklardan tanımış

lardır. Bunların başında, Aristo'nun Arap
ça'ya Yahya İbnü'I-Bıtrik tarafından Ki
tfıbü'l-Ijayevfın adıyla on dokuz maka
lelik bir tek kitap halinde tercüme edilen 
Historia animalium (hayvanların tarihi), 
De partibus animalium (hayvanların or
gan ları) ve De generatione animalium 
(hayvanla rı n o l uşumu) adlı eserleri gelir. Ca
hiz gibi birçok müslüman filozof ve bilgin 
bu sistematik eserden yalnızca istifade 
etmekle kalmamış. yanlış buldukları ta
raflarını da eleştirmiştir. Eser daha mü
kemmel biçimde Ebu Ali İbn Zür'a tara
fından da Arapça'ya çevrilmiştir; ayrıca 
Ebü'l-Ferec İbnü't-Tayyib eseri şerhet
miştir. İbn Sina ise Aristo'nun bu üç ese
rini eş-Şifô.'da incelemiştir (aş . bk.). Müs
lüman alimierin tanıdığı diğer bir eser 
Hipokrat. Hermes ve Demokritos'a atfe
dilen Kitô.bü Menô.fi'i'l-J:ıayevfın'dır. 
Magnesialı Theomnestos'a ait olduğu sa
nılan ve Kitô.bü 'l-Baytara denilen vete
rinerlik hakkındaki bir risale de müslü
manların bildiği başka bir eserdir. Bun
lara Düzmece Büyük İskender'den Kitô.
bü '1-Cevô.rii:z ve'l-'ulı1mi'l-bezdere, 
Laodicealı Polemon'dan Kitfıbü '1-Fira
se ve Apsyrtus'tan Kitô.bü 'l-Filfıl:za ad
larıyla çevrilen üç eser de eklenebilir 
(Sezgin, III, 352-353, 377) . Başta Cahiz. 
Kindi. Farabi, İhvan-ı Safa ve Demiri ol
mak üzere zooloji konusunda eser kale
me alan birçok alim. Hermetik ve Grek
Helenistİk gelenekiere ait bu ve benzeri 
eseriere atıflarda bulunmuş; bu konuda 
gerek kendi fikirlerini desteklemek ge
rekse onlardaki bazı görüşleri tenkit et
mek için yer yer nakiller yapmıştır. 

İslam zooloji tarihi. müslüman milletie
rin kendi öz gelenekleriyle yukarıda isim
leri sayılan yabancı kaynaklardan tevarüs 
edilen bilgilerle birleşerek ll. (VIII.) yüzyıl
dan itibaren varlık kazanmaya başlamış
tır. Bu yüzyılda ve daha sonraki yüzyıllar-



da doğrudan veya dalaylı olarak zoolojiy
le ilgili sayısız eser vücuda getirilmişti r. 

Bunlardan birçoğu günümüze ulaştığ ı 

halde bazıları kaybolmuştur. 11-VI. (VII I 
XII.) yüzyıllar arası. islam zooloji tarihinin 
en önemli eserlerinin ortaya konulduğu 
dönemdir. Tarih itibariyle bunların başın
da aslı bulunmayan, fakat sonraki eser
lerde yer alan nakiller vasıtasıyla tanınan 
ünlü kimya bilgini Cabir b. Hayyan' ın (ö. 

200/8 ı 5) Kitô.bü'1-Jjayevô.n adlı risalesi 
gelir. Filozof Ya'küb b. ishak ei-Kindi de 
bal arılarının türleri hakkında Risô.1e ii 
envô.'i 'n-na{ı1 ve kerô.'imih, zararlı bö
cekler hakkında Risô.1e fi'1-]J.aşarô.t, hay
van cesetleriyle ilgili Risô.1e ii ecsô.di'1-
]J.ayevô.n iz;ô. fesedet, hipoloji ve veteri
nerlik üzerine Kitô.bü'1-Ijay1 ve'1-bay
tara adındaki eserleri yazmıştır (Sezgin, 
lll, 375). Fakat bu döneme ait en ünlü 
çalışma şüphesiz Cahiz'in Kitô.bü'1-Ifa
yevô.n'ıdır. Cahiz yedi ciltlik bu şahese
rinde toplam 350 kadar hayvanı tanıtmış. 
bu hayvanlar hakkında başta Aristo ol
mak üzere önceki yazarların verdikleri 
bilgileri, kendi şahsi gözlemlerini ve ayrı
ca toplad ı ğı ef sane ve halk inanışların ı 

nakletmişti r. "Edeb" tarzında kaleme 
alınan kitap zooloji tarihi açısından çok 
önemli bilgiler içermektedir. Cahiz'in bu 
eseri daha sonra yapılan bütün çalışma
lara kaynaklık etmiş ve çeşitli devirlerde 
birçok defa özetlenmiştir. Bu özetler ara
sında önemli olanlardan biri. ibn Senaül
mülk diye bilinen Hibetullah b. Ca'fer'in 
Rii.]J.u'1-]J.ayevô.n adlı kısaltmasıdır. Yer 
yer ilaveler de içeren bu kısaltına özellik
le hayvanların sosyal ve psikolojik yaşan
tıları bakımından önem arzeder. Tanın
mış başka bir kısaltına da ibnü'I-Lebbad 
lakabıyla bilinen Abdüllatif ei -Bağdadi'

nin İ{ıtişô.ru Kitô.bi'1-ljayevô.n'ıdır. 

Cahiz'in 

Kitabü'I
Hayevan adlı 
eserinden 
minyatürlü 
iki sayfa 
(Milano 

Ambrosiana K tp., 

nr. 140, R. F. D.) 

Cahiz'den sonra hayvanlar konusunda 
eser verenlerin başında, zooloji tarihi açı
sından büyük önem taşıyan Risô.1e ii 
a'zô.'i'1-]J.ayevô.n ve ef'ô.1ihô. ve ~uvve
tihô. (Taşkent, nr. ı 9ı 3, vr. 308•- 3J5b) adlı 

eseriyle Farabi gelir. ihvan-ı Safil'nın Re
sô.'il'inde de "Fi Tekvini'l-hayvanat ve es
nafiha" başlıklı uzun bir risale yer almıştır 
(ll, ı 78-377). Bu risaledeki özellikle eko
loji ve hayvan psikolojisi açısından değer 
taşıyan bir bölüm, Dispute between 
Man and the Anima1s adıyla J. Platts 
tarafından ingilizce'ye çevrilmiştir ( Lon
don 1969). ilm-i hayevan sahasında ya
zılmış sistematik eserler arasında ibn Si
na'nın eş-Şifa' adlı eserinin "et-Tabi'iy
yat" bölümünde sekizinci ve son fenni 
teşkil eden on üç makalelik "el-hayevan" 
kısmı önemli bir yere sahiptir. ibn Sina 
Michael Seat tarafından kısaltılarakAbb
reviatio Avicennae de anima1ibus 
adıyla Latince'ye de çevrilen bu çalışma

sında, Aristo'dan tercüme edilen üç ki
tabın (yk. bk.) yanı sıra CalinGs'un anato
mi kitaplarından ve Cahiz'in Kitô.bü '1-
Jjayevô.n'ından da faydalanmış. ayrıca 
kendi müşahedelerini de ekleyerek ese
rini t ecrübi veriler açı sından bir ölçüde 
zenginleştirmiştir. Bu arada ilm-i haye
vanı anatomi, fizyoloji ve embriyolojiyle 
birleştirmiş , fakat hekimliğinin etkisi al
tında insan anatomisine hayvan anato
misinden fazla yer vermiştir. ibn Sina'
nın en çok bu disiplini incelerken Aristo'
nun adını andığı ve bazı ayrıntılarda -ana
tom i bahisleri hariç- karşı çıksa da daha 
çok onun otoritesine dayandığ ı görülür. 
Ancak bu durum, eserinin Aristo'dan ya
pılmış basit bir derleme olduğu anlamı
na gelmemektedir; zira yazılışında yuka
rıda işaret edilen diğer kaynakların da 
rolü büyüktür. Öte yandan mukayeseli 
zooloji bahsinde hayvanları çeşitli açılar-
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dan tasnife tabi tutarak incelemiş ve can
lılarla ilgili tesbitierin insanı Allah'ın hik
metine götürdüğü fikrini işlemiştir (İbn 
Sina . eş-Şifa' et-Tabl'iyyat (B), İbrahim 
MedkGr'un girişi). Zooloji konusunda ya
zanlar arasında hatırlanınası gerekenler
den biri de Kitô.bü'1-Jjayevô.n adlı ese
riyle ibn Bacce, bir diğeri ise Aristo'nun 
De partibus anima1ium'u ile De gene
ralione anima1ium'una şerhler yazan 
ibn Rüşd'dür. 

Cahiz'in Kitô.bü'1-Hayevô.n 'ından son
ra islam zooloji tarihinde en önemli yeri 
hiç şüphesiz. VI. (XII.) yüzyılda yaşamış 
olan Şerefüzzaman Tahir ei-Mervezi'nin 
Kitô.bü Tabô.'N1-]J.ayevô.n'ı işgal etmek
tedir. Yanlışlıkla bazı yazma nüshaları 
(lndia Office Library, Delhi, nr. ı 949) Ki
tô.bü'1-Jjayevô.n adı altında ibn Sina'nın 
öğrencisi Şerefüzzaman Muhammed ei
IIakl'ye atfedilen eser Aristo, Demokrit. 
Hipokrat, CalinGs. Cahiz, ibn Sina ve Bi
rGni gibi birçok alimden yapılan nakiller
den başka Mervezi'nin hayvanlarla ilgili 
şahsi araştırmalarını da içerir. Yazımının 
518 (1124) yılında tamamlandığı anlaşı
lan kitap esas itibariyle iki ana kısımdan 
oluşmaktadır; birinci kısım insana ve 
özellikleriyle ırklara , ikinci kısım hayvan
Iara ayrılmıştır. Mervezi bu kısımda, ön
ceki eserlerde ismi geçmeyen birçok hay
van hakkında bilgiler vermiş ve onlardan 
farklı olarak edebi türden bilgilere hiç 
yer ayırınayıp hayvanları sadece bilimsel 
açıdan inceleme konusu yapmıştır. 

VI. (XII.) yüzyıldan itibaren islam dün
yasındaki zoolojik çalışmalar büyük ölçü
de bir duraklama ve gerileme dönemine 
girm i ştir. Şüphesiz müslüman bilginler 
hayvanlar hakkında yazmaya devam et
mişlerdir; fakat bu yüzyıldan sonra kale
me alınan eserlerde özellikle bilimsel zo
olojik araştırmalar açısından .dikkate de
ğer yeniliklere pek rastlanmamaktadır. 
Mervezi'nin kitabından sonra zooloji t a
rihi bakımından önemli sayılabilecek tek 
çalışma, Kemaleddin ed-Demiri'nin lja
yô.tü'1-]J.ayevô.n 'ıdır. 773 (1372) yılında 
tamamlanan ve üsiGp, tarz, edebi türü 
bakımından Cahiz'in Kitô.bü '1-Jjaye
vô.n 'ına benzeyen eser 1 069 hayvan hak
kında her türlü ilmi ve dini bilgiyi ver
mekte, ayrıca bunların tıbbi faydaları ile 
etlerinin helal veya haram oluşları husu
sunda gerekli hükümleri de içermekte
dir. Hayvanlar konusunda islam dünya
sında en çok okunan kitap Demiri'nin bu 
eseridir. Bu sebeple çeşitli devirlerde 
birçok kimse tarafından özetlenerek ve
ya seçmeleri yapılarak çoğaltıldığı gibi 
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Türkçe'ye ve Farsça'ya da çeşitli tercü
meleri yapılmıştır. Mesela Demarnini ( ö. 
827/1 424). ~ynü'l-l,ıayat adlı eserini yer 
yer özetleyerek ve yer yer ilaveler yapa
rak ondan meydana getirmiş. Abraham 
Ecchellensis tarafından Latince'ye çevri
Hp 1647'de Paris'te basılan SüyOtl'nin 
Dfvanü'l-l,ıayevan'ı da yine ondan kısal
tılarak yazılmıştır. idrls-i Bitllsl'nin Fars
ça çevirisinin ljavaşşü'l-l,ıayevan adını 
taşıyan bir nüshası Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Revan Köş
kü, nr. 1665); Türkçe tercümelerin başlı
casını ise Abdurrahman b. İbrahim es-Si
vas!' n in ki teşkil eder. Demiri'nin eseri bir
çok defa basılmıştır (DiA, IX, ı 53) . Ayrı
ca S. de Sacy. seçtiği parçaları Extraits 
de la grande histoire des animaux 
adıyla Fransızca'ya (Strasburg I 787). A. 
S. G. Jayakar da kitabın dörtte üçlük kıs
mını Ad-Damiri's Hayat al-Hayavö.n 
adıyla iki cilt halinde İngilizce'ye çeviriniş
tir (Bombay-London 1906-1908). 

İslam dünyasında zooloji çalışmaları bu 
tür eserlerle sınırlı değildir. Tıp. eczacılık, 
veterinerlik ve ziraat gibi bilim dallariyla 
ilgili olarak yazılan, fakat zoografik ve zo
olojik incelemeler de ihtiva eden birçok 
kitap vardır. Mesela Buhtışo· ailesinden 
EbO Said Ubeydullah b. Cibrall'in (ö. 450/ 
ı 058'den sonra) Mendti'u '1-l,ıayevan'ı 
tıp ve eczacılık alanıyla ilgili olup zoolojik 
konuları içeren bu tip çalışmaların güzel 
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Demiri'nin 
/:fayiltü 'l
f:ıayeuiln adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Halet Efendi, 
nr. 6262) 

bir örneğidir. Tabip olan müellif. yazma 
nüshalarında az çok farklı isimler taşıyan 
bu eserinde hayvan kökenli ilaçlarla ilgi
lenirken hayvanlar hakkında zengin bil
giler vermiştir. Daha sonra Gazan Han'ın 
emriyle kitap Farsça'ya çevrilmiştir. Bu 
konudaki başka önemli bir örnek de İb
nü'l-Baytar'ın (ö. 646/1248) el-Mugıii 
fi'l-edviyyati'l-müfrede adlı eseridir. 
Ziraatçılıkla ilgili benzer çalışmaların en 
önemlisi İbnü'l-Awam ' ın (ö. 58011185 !?ll 
Kitabü'l-Filal,ıa'sıdır. Eseri J. A. Banqu
eri ispanyolca çevirisiyle birlikte iki cilt 
halinde neşretmiştir (Madrid 1809). Vete-

Demiri'nin 
f:layiltü'l

/:ıayeviln adlı 

eserinin 
Idris-i 
Bitlis i 

tarafından 

l:fauilşşü'l

t:ıayeuiln 

adıyla yapılan 

tercümesinin 
ilk iki sayfası 

(TSMK, 
Revan Köşkü , 

nr. 1665) 

rinerlikle ilgili kitaplara örnek olarak da 
Ya'küb b. İshak el-Kindl'ye atfedilen ve 
bir nüshası Bağdat ei-Methafü'l-lraki'de 
kayıtlı olan (nr. ı 34) atlar ve at baytarlı
ğıyla ilgili Kitab fi'l-l].ayl ve'l-baytara 
zikredilebilir. Ansiklopedik ve kozmalajik 
çalışmalar da yer yer zooloji konularını 
içerir. Bunların ilk örneğini. İbn Kuteybe'
nin 'Uyunü '1-al]bar'ı teşkil eder. Eserde 
"hayvanların tabiatı" adı altında zooloji
ye önemli bir kısım ayrılmıştır. Bu bölüm
de hayvanlar hakkında yer alan bilgiler 
hayvan psikolojisi ve sosyolojisi bakımın
dan önem arzetmektedir. İbn Kuteybe 
ayrıca atlar. develer ve vahşi hayvanlar 
hakkında bir dizi risale kaleme almıştır 
(Sezgin, lll , 376-377). Mes'Odl'nin Müru
cü '?;-?;eheb'i, farklı toplumların hayvan
lar hakkında takındıkları tavırları öğren
me bakımından önemli bilgiler içerir. Bu 
tür eserlerin en meşhurlarından biri de 
Zekeriyya ei-Kazvini'nin 'Aca'ibü'l-mal]
JU.~ö.t ve gara'ibü'l-mevcuddt'ıdır. 661 
( 1263) yılında yazılan kitabın zooloji kıs
mında yaklaşık 130 hayvan hakkında bil
gi verilmektedir (bk. ACAİBÜ'l-MAHLÜ
KAT). Benzer bir önemli çalışma da Ham
dullah ei-Müstevfi el-Kazvlni'nin Farsça 
Nüzhetü'l-~ulub'udur. Müellifin 740 
( 1339) yılında tamamladığı kitabın zoo
loji kısmında 228 hayvanın Farsça. Arap
ça. Türkçe ve Moğolca isimleri verilmiş, 
bu hayvanların tıbbi faydaları ve başlıca 
özellikleri anlatılmıştır. Eserin zooloji kıs
mı J. Stephenson tarafından İngilizce çe
virisiyle birlikte The Zoological Seetion 
of the Nuzhatu'l-qulüb adı altında neş

redilmiştir (London 1928). 
Özellikle lll-VI. (IX-XII.) yüzyıllar arasın

da İslam dünyasında zooloji inceleme
lerinin yoğun şekilde yapılmış olmasına 



karşılık medreselerde müstakil zooloji 
eğitimi verilip verilmediği hakkında fazla 
bilgi yoktur. Ezher ve Nizarniye gibi ilk 
büyük klasik medreselerin ders program
ları az çok bilinmekte ve bunlarda zooloji 
derslerinin yer almadığı görülmektedir. 
Ancak özel müfredatlı tıp medreselerin
de ayrı bir ders olarak okutulmasadatıp 
bilimleriyle ilgili derslerde zoolojiye yer 
verilmiş olduğu söylenebilir. Zira bu ku
rumlarda hayvansal kökenli ilaç terkiple
rinin yapıldığı ve hayvanların denek ola
rak kullanıldığı bilinmektedir. Zooloji. 
genelde medrese dışında otoritelerden 
ve onların yazdıkları kitaplardan öğreni
liyordu. 

İslam dünyasında XV. yüzyıldan XIX. 
yüzyıla kadar yapılan zooloji araştırmala
rı ve hayvanlar alemi hakkında verilen bil
giler yukarıda zikredilen zoografi ve zoo
loji kitaplarına dayanmaktadır. XV. yüzyıl
dan sonra yazılan kitaplarda zooloji tari
hi açısından hemen hemen kayda değer 
hiçbir yenilik yoktur. Mesela Osmanlı ilim 
muhitinde çokça başvurulan eserler De
mlrl'nin l:faydtü'l-J:ıayevdn'ı ve tercü
melerinden ibaretti. XIX. yüzyılın birinci 
yarısından itibaren İslam dünyasında 
özellikle Anadolu. Suriye ve Mısır gibi Os
manlı muhitlerinde Batı'da gelişen mo
dern zoolojiden etkilenilmiş ve bu konu 
mektep ve medreselerin ders program
Iarına alınmıştır. 

14 Mart 1827'de İstanbul'da Tıbha
ne-i Amire'nin açılmasıyla zooloji ilk defa 
tıp, eczacılık, dişçilik ve veterinerlik gibi 
uygulamalı bilim daliarına yardımcı bir 
ders olarak okutulmaya başlanmış ve bu 
okuila Cerrahhane-i Amire'de İstefanaki 
Karateodori Efendi tarafından verilmiş
tir. Biyoloji ve tıp daliarına bağlı olmayan 
ilk bağımsız zooloji dersi ise 1900 yılında 
açılan Darülfünun-ı Şahane'nin Ulum-i Ri
yaziyye ve Tabliyye şubesinde okutulmuş
t ur. Daha önce 1838'de kurulan Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Adliyye ile 1867'de kurulan 
Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye'nin üçüncü 
sınıflarında "ilm-i hayvanat-ı tıbbiyye" 

adıyla okutulan tıbbi zooloji de bu iki oku
lun 1909'da birleştirilip Tıp Fakültesi adı 
altında Darülfünun'a bağlanması üzeri
ne bu fakültenin birinci sınıf programına 
alınmıştır. 1925-1926 ders yılında fizik
kimya- biyoloji sınıfı oluşturulmuş ve zo
oloji dersleri biri genel zooloji, diğeri pa
razitoloji diye adlandırılan tıbbi zooloji ol
mak üzere iki ders halinde okutulmuş
tur. Türkiye'de ilk tercüme zooloji ders 
kitabı Louis Figuiert'ten çevrilen İlm-i 
Hayvdndt, ilk telif zooloji kitabı da Mira-

Ebü Said 
Ubeydullah 

b. Buhtişü ' un 

Menafi'u 'l· 

f:ıayeuan adlı 

eserinden 
iki sayfa 

(New York 
The Pierpont 

Morgan 

Library, 

M. nr. 500, 
vr. 28•, 108•) 

lay Macarlı Abdullah Bey'in Fransızca yaz
dığı ve muavini Miralay Ali Raşid Bey'in 
Türkçe'ye çevirdiği Fenn-i Hayvandt-ı 
Tıbbiye'dir (ı 876). Klasik Osmanlı med
reselerinin müfredatında bulunmayan 
zooloji derslerine sadece, 1909'da kuru
lan Darülhilafeti'l-aliyye Medresesi tali 
kısmının dördüncü sınıfında ve haftada 
iki saat olmak üzere yer verilmiştir. Tıp, 
eczacılık ve veterinerlikten bağımsız zo
oloji eğitimi ise Cumhuriyet'ten sonra 
açılan fen fakülteleriyle başlamıştır. 

Diğer İslam ülkelerinde de zooloji gele
neğini modern zoolojiyle birleştirerek bu 
konuda eser veren ilim adamları bulun
maktadır. Ali Haz'In'in ljavdşşü'l-J:ıaye
vdn' ı (XVIII. yüzyıl), Ahmed Faris eş-Şid
yak'ın ŞerJ:ıu Tabd'i'i'l-J:ıayevdn'ı (Mal
ta 1841). Ferld Vecdl'nin Dd'iretü'l-ma
'ôrifi '1-]farni'l- 'işrin (I -X, Kah i re I 9 I O

l 9 ı 8) adlı ansiklopedik eserinin ilgili mad
deleriyle Emin Me'luf'un Mu'cemü'l-J:ıa
yevôn adlı ansiklopedisi (Ka h i re ı 9 3 2) 
son üç ası rda meydana getirilmiş başlıca 
eserlerdir. 

Müslüman alimierin zooloji alanında or
taya koydukları çalışmalarla ilgilenen bir
takım şarkiyatçılar, bu araştırma ve in
celemeleri ilmi olmaktan ziyade edebi bi
rer çalışma kabul etmişlerdir. Bu tür bir 
yaklaşımın yanlışlığı birkaç açıdan ele alı
nabilir. Birincisi genel olarak bilim tarihin
de, özel olarak da zooloji tarihinde ihti
sasları bulunmayan bu şarkiyatçıların ço
ğu edebiyatçıdır; dolayısıyla söz konusu 
eserlerin edebi yönlerinin ötesindeki bi-

' limsel niteliklerini değerlendirme imka
nına sahip değildirler. Bazan tek bir hay
van hakkında dahi efsanesinden hikaye
sine ve şiirine kadar her türlü bilgiyi ihti
va eden bu eserler daima edebi yönleriy
le incelenmiş ve onların ilmi olmadıkları 
sonucuna varılmıştır. İkincisi, İslam alim
leri yaşadıkları dönemin şartlarında de-
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ğil XVIII. veya daha sonraki yüzyılın şart
larında ele alınarak bu sonuca varılmak
tadır. Mesela Ch. Pellat. Cahiz'i Buffon ile 
(ö. ı 788) karşılaştırarak onun eserini sis
tematik yazmış olması halinde Aristo ile 
Buffon arasında saygın bir yer elde ede
bileceğini ileri sürmektedir (Ef21 ing.J, lll, 
3 ı 2). Halbuki Buffon, Cahiz'den sonraki 
yaklaşık 1 000 yılın bilgi birikimine sahip
tir. Ayrıca Cahiz'in Kitdbü'l-l:fayevôn'ı, 
Lamarck ve Buffon'u meşhur eden trans
formist zooloji ve biyoloji anlayışının te
meline ait öncü fikirleri de içermektedir 
(aş . bk ı üçüncüsü. İslam alimleriyle bu
günkü Batılı bilimciler arasında bulunan 
metot farkıdır. Gerçekte müslüman zoo
logların çogu hayvanlarla doğrudan ilgili 
bilgileri bizzat araştırıp toplamışlar ve 
bunları anket (şehadet). gözlem ve deney 
gibi bilimsel yöntemlere dayandırmışlar
dır ; Mesela Cahiz'in Kitôbü'l-l:fayevôn' ı

na bu açıdan bakıldığında onun bu üç 
yöntemi de kullandığı görülür ( Kitabü '1-
Hayevan, I, ı ı. 144. 208-209; lll, 54. 164-
165, 349; IV, 97, 169, 171-200; V, 142, 

248-257; VI, 54, 399; VII, 31-32, 35, 399) . 

Müslüman bilginierin hayvanlar alemiy
le ilgili çeş itli teoriler öne sürdükleri ve 
özellikle biyoloj ik evrim konu larında ön
cü fikirlere sahip oldukları bilinmektedir. 
Evrenin yaratılış veya oluş biçimini Yeni 
Eflatuncu ve Aristocu bir anlayışla ele 

· alan İslam filozofları genelde türleri n var
lıklarını koruduğunu vurgulamış ve ne 
bunların yok olacağını ne de tamamen 
yenilerinin ortaya çıkabileceğini kabul et
mişlerdir; hayvan türlerinin ortaya çıkışı
nı da gök cisimlerinin dairevi hareketle
riyle açıklamışlardır. Farabi ekolünden 
Ebu Ya'küb es-Sicistanl. söz konusu "tür
lerin sabitliği" fikrine dayanarak Cahiliye 
Arapları'nda var olan ve İslam'dan sonra 
da bazı İsmail! düşünürlerce kabul edi
len tenasüh fikrini kesin bir dille reddet-
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miştir; ona göre ne bir insan ruhu hayva
na ne de bir hayvanın ruhu başka bir hay
vana geçebilir (Keşfü'l-maf:ıcüb, s. 55, 57-
59, 61-63, 66-69). 

Bazı müslüman alimler. bütün canlıla
rın Allah tarafından yaratıldığını kabul 
etmekle birlikte yaratma biçiminin nasıl 
gerçekleşmiş olduğu konusunda farklı 
düşünmektedirler. Nazzam, talebesi 
Cahiz ve daha sonraki bir kısım bilimci 
ve düşünür, canlıların oluşumunu gök ci
simlerinin muhtem~l etkisine bağlayan 
Hermetik gelenekle eski Araplar'ın me
tamorfoz ve metampsikoz inançlarının 
da tesiriyle canlıların. özellikle de hayvan 
türlerinin oluşumunu kimyasal- biyolojik 
evrim ve transformizm teorileriyle izaha 
çalışmışlardır ki onların bu öğretileri ba
zı yönlerden Lamarkizm ve Darvinizm'e 
benzemektedir (Eisenstein. Einführung 
in die arabische Zoographie, s. I 27; Bay
rakdar. /Q, XXVII/3ı 1 983J, s. I 49-1 55). Ca
h iz hayvanların evrimini. fiziki çevre ve 
ikiimin türler üzerine yaptığı etkinin yanı 
sıra adaptasyon. tabii seleksiyon. hayat 
için kavga faktörleri ve bugünkü mutas
yon fikrine benzer bir biçimde tanımla
dığı türlerin adil olarak değişebilme ka
biliyetiyle açıklamıştır ( Kitabü '1-Jjayevan, 
1, 26-3l;Ill, 245, 279; IV, 24-26; V, 16, 35, 
85-86, I 06, 203; VI, 25-26, I 33- I 34; VII, 

77). İbn Miskeveyh ise ayrıca ara türleri 
de belirtmiş ve madenierden bitkiler ale
mine dağlarda yetişen yapraksız çok kü
çük bir bitkiye yakın türlerle, bitkilerden 
hayvanlar alemine hurma ağacıyla ve 
hayvanlardan insana da maymunla geçil
diğini söylemiştir ( el-Fevzü '1-aşgar, s: 9 I-
95). Bitki ve hayvan türlerinin suni seçim 
yoluyla evrimleşebileceğini ilk defa öne 
süren ise BirGni'dir (Wilczynski. LX ı 1959 ı. 
s. 459-466) . BirGni ayrıca ana fikri Aris
to'ya kadar giden spontane üreme ve bi
yojenez teorisini geliştirmiş ve bu görüş 
ibn 1\.ıfeyl tarafından da ljay b. Ya~~an 
adlı eseriyle sürdürülmüştür ( Bayrakdar, 
İslam'da Evrimci Yaratıltş Teorisi, s. 73-
75, 160). 

Hayvanların oluşumuyla ilgili teorik 
yaklaşımların en ilgi çekici ve cüretkar 
olanı. ünlü kimyacı Cabir b. Hayyan'ın öne 
sürdüğü insanın ve çeşitli hayvan türleri
nin laboratuvarda yapay olarak üretilebi
ı eceği iddiasıdır. Cabir. nesnelerin kirn
yevi özelliklerinin bilinmesi durumunda 
tabii süreçlerin yapay olarak taklit edile
bileceği inancındaydı. AYrıca Cabir'in ta
biatı taklit aşamasında durmayıp tabiat
ta bulunmayan canlı türlerini üretmek
ten söz ettiği de bilinmektedir_ Mizan. 
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tıp ve kimya ilmiyle birtakım tılsım ve ru
hani güçlerden destek alarak ulaşılan tec
rübi ilim aşamasına "ilmü't-tekvin" adını 
veren Cabir bu işlemlerden özellikle Ki
tabü't-Tecmi' adlı eserinde söz etmek
tedir (Mul].taru Resa'il, s. 93-94). Bunlar
dan başka konuyla ilgili klasik literatür
de hayvan psikolojisi hususunda ileri sü
rülmüş ilgi çekici ayrıntılara sık sık rast
lanmaktadır. Nefti Bei-Haj Mahmoud'un 
La psychologie des animaux chez les 
arabes (Paris ı 977) adlı eseri bu ayrıntı
lara hasrediimiş önemli bir incelemedir. 

llL (IX.) yüzyıldan itibaren müslüman
ların botanik bahçeleri gibi hayvanat bah
çeleri de kurdukları bilinen bir husustur. 
Genellikle "hayrü'l-vahş" olarak adlandı
rılan bu bahçeler, ya av ve eğlence için ya 
da bilimsel araştırma yapma amacıyla ku
rulmuşlardı. Özellikle tabiatta gözlemlen
meleri zor olan vahşi hayvanlarla süslü 
hayvan türleri buralarda toplanmıştır. 
Bunların ilki Samerra saraylarının bah
çelerinde. daha sonra da Bağdat, Basra. 
Şam gibi diğer şehirlerde düzenlenmiş
tir. Tolunoğlu Ahmed'in oğlu Humare
veyh zamanın en geniş hayvanat bahçe
sini kurdurtmuş ve her kafesin içine ayrı 
bir çeşme yaptırmıştır. Abbasiler'in en 
güçlü dönemlerinde Bağdat sarayının 
hayvanat bahçesine bütün dünyadan il
ginç hayvanlar ve avcı hayvanlar gönde
rildiği bilinmektedir. Bir ara hayvanat 
bahçeciliği o kadar yaygın hale gelmiştir 
ki sadece bir türe ait hayvanların toplan
dığı bahçeler dahi yapılmıştır; Mesela Mı
sır'da vezir Ebü'I-Fazl ibnü'I-Furat'ın yal
nız yılanları ve haşeratı topladığı bir bah
çesinin olduğu söylenmektedir (Mez. s. 
407). Bu yüzyıldan itibaren hayvanat bah
çeleri Endülüs'te de yaygınlaşmış. özel
likle ll. Abdurrahman ve lll. Abdurrah
man dönemlerinde farklı hayvan örnek
leri toplamak için Doğu islam dünyasına 
görevliler gönderilmiştir (lmaduddin, s. 
164). 
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!il MEHMET BAYRAKDAR 

B) Fıkıh_ Kur'an-ı Kerim'de ve hadis
lerde, Allah'ın insanoğluna verdiği imkan 
ve nimetierin hatırlatılmqsı ve süregelen 
bazı yanlış inançların düzeltilmesi ama
cıyla veya hayatın ve beşeri ilişkilerin ta
bii bir unsuru olarak yahut ibadetler ve 
hukuki işlemler bağlamında etlerinin ve 
kendilerinden faydalanman ın helal ya da 
haram oluşu gibi dini-fıkhi hükümlerin 
açıklanması için birçok hayvandan grup, 
cins ve tür isimleriyle sıkça söz edildiği 
görülür. Kur'an'da iyi ve temiz şeylerin 
helal, pis şeylerin haram kılındığı (ei
Maide 5/5; ei-A'raf 7/157). açıkça yasak
lananlar dışında yeryüzündeki yenilebilir 
maddelerin, bu arada hayvan etlerinin 
kural olarak helal (ei-Maide 5/1; el-En'am 
6/145; en-Nahl 16/115-1 16). meyte, kan, 
domuz eti ve Allah'tan başkası adına ke
silen (el-Bakara 2/1 73; el-En'am 6/145; en
N ahi 16/1 15). kendiliğinden ölen. boğul
muş. vurulup öldürülmüş. uçurumayu
varlanıp ölmüş veya boynuzlanıp öldürül
müş. yırtıcı hayvanlar tarafından öldürü
lüp bırakılmış. kutsanan taşlar üzerine 
kesilip kurban edilmiş hayvanların haram 


