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İslam ilimler tarihinde 
mekanik teknoloji 

ve mühendisliğe dair bilgi 
ve uygulamaları konu alan 

ilim dalı. 
_j 

Arapça hile (hüner, tedbir, çare, yön
tem) kelimesinin çağulu olan hiyel, ilim
ler tarihinde genellikle "makine bilgisi" 
veya "mekanik teknolojisi" anlamında kul
lanılmıştır. Far abi, İJ;şa'ü '1- 'uWm (İlim
lerin Sayımı) adlı eserinde hiyeli riyazi 
ilimierin pratiğe yönelik bir şubesi olarak 
gösterir. Onun açısından bu ilim dalı, ma
tematik verilerle fiziğin gerçekleri arasın
daki uygunluğu gösteren işlemlere veya 
bu uygunluk esasına göre çalışan aletle
re dair pratik bir disiplindir. Dolayısıyla 
aritmetik, geometri, optik, astronomi, 
müzik, ağırlıklar ilmi gibi riyazi ilim dal
larının her birine ait işlem, uygulama ve 
aletler hiyel kapsamına girer. Mesela ce
bir işlemleri aritmetiğin, inşaat mühen
disliği geometrinin, rasat işlemi ve alet
leri astronominin, müzik uygulama ve 
aletleri müziğin, mercek ve aynalar op
tiğin, hidrolik kaplarla çeşitli kaldıraçlar 
ağırlıklar ilminin hiyele ilişkin pratik alan
larında incelenir. Kısaca hiyel ilmi Fara
bi'ye göre, riyazi ilimierin her birine ait 
zihni ve mekanik "tedbir"leri inceleyen 
ve sonuçta mühendisin faaliyet alanını 
belirleyen teknik sanatlardır (İlimlerin 
Sayımı, s. 88-104). Buna karşılık yine X. 
yüzyılda hiyelden bahseden ilk kaynaklar
dan Harizmi'nin Mefatil;u'l- 'ulUm'unda 
bu disiplin çok daha dar sınırlar içinde 
tanımlanmaktadır. Harizmi hiyeli ağırlık
ların kaldırılması için gerekli olan kaldı
raçların. mancınık gibi savaş aletlerinin, 
hidrolik makineleri nin, su cenderelerinin 
ve otomatların yapımına hasretmekte
dir. Onun bu yaklaşımı, hiyel adı kullanı
larak yazılan eserlerin muhtevalarına da 
.uygun düşmektedir. Ayrıca Harizmi, Fa
rabi'nin aksine bu ilmin onun sadece arit
metik, geometri, astronomi ve müzikten 
ibaret gördüğü riyaii ilimlerden tama
men müstakil, ayrı bir disiplin olduğunu 
vurgulamaktadır. Harizmi'nin eseri o de
virdeki hiyel terminolojisi hakkında da il
gi çekici bilgiler verir (Mefatlf:ıu '1-'ulum, s. 
269-274). İbnü'n-Nedim ise İslam dünya
sında yetişmiş mekanik bilginlerini ma
tematikçiler ve astronomlarla birlikte an
makta ve ilk sıraya bu üç alanda da uz
man olan Beni Musa ailesini yerleştirmek
tedir (el-Fihrist, s. 330-331). 

İslam dünyasında mekanik teknolojisi 
hakkındaki çalışmalar Helenistik dönem
de yazılan eserlerden yararianınısa da, 
kısa sürede onları aşmıştır. Grekçe'den 
Arapça'ya çevrilen eserlerin en ünlüleri, 
Bizanslı Philon'un Arapça'sı Kitdbü'l-lfi
yeli'r-rul;aniyye ve mecani]fu'l-ma' 
adıyla bilinen Pneumatica'sı ile (Sezgin, 
V, 149) iskenderiyeli Heran'un Arapça'sı 
Kitabü 'l-I;Iiyeli'r -rul;dniyye olarak bi
linen Pneumatica'sı (a .g.e., V, 154) ve 
Kusta b. Luka'nın Arapça tercümesiyle 
Kitabü Ret'i'l- eş]ftil (Kitô.bü Ret'i'l-eş
ya'i'ş-şa]file) diye bilinen Mechanica'
sıdır. Ayrıca Archimedes'e nisbet edilen 
su saatleriyle ilgili Kitabü Arşimides ii 
'ameli benkamat (Hill, Arabic Water
clocks, s. I, 15-34) adlı risale de etkili ol
muştur. Yalnız Arapça çevirisi bulunan 
Philon'un Pneumatica'sı, aerostatik ve 
hidrostatiğin ilkelerini esas alarak otoma
tik kaplar ve otomatların mekaniği ni ko
nu edinir. Onu takip eden Heran ise yine 
sadece Arapça'sı mevcut olan Mechani
ca'sında aynı ilkelere dayanan daha kar
maşık makineleri tasvir etmiştir. 

İslam dünyasında makineler hakkında 
bilinen en eski telif eser Beni Musa kün
yesiyle tanınan Muhammed, Ahmed ve 
Hasan adlı üç kardeş tarafından IX. yüz
yılda Kitabü'l-J;Iiyel başlığı altında yazıl

mıştır. Tercüme faaliyetlerindeki rolleriy
le de meşhur olan bu kardeşler matema
tikçi, astronom ve fizikçi oldukları için 
mekanik teknolojisinin gerektirdiği teo
rik temele de sahip bulunuyorlardı. Hu
neyn b. İshak ve Sabit b. Kurre gibi bilgin
Ierin bu alandaki çevirilerinden de fayda
lanıldığı anlaşılan Kitabü'l-J;Iiyel'de 100 
kadar mekanik aracın tasviri yapılmıştır. 
Bunların seksenden fazlası otomatik kap
la rdan. geri kalanı ise otomatik fıskıye
Ier. yakttı ve fitili otomatik devreye giren 
Iambalar, havası zehirli kuyularda çalışan
lar için gaz maskeleri, havayı temizleyen 
körükler ve su çekmeye yarayan tulumba 
gibi aletlerden oluşmaktadır. Bu otoma
tik kaplardan yirmi kadarı Philon ve He
ron'dan alınmışsa da diğerleri orijinaldir 
ve tercüme edilen Grekçe eserlerdekiler
den köklü farklılıklar arzetmektedir. Ki
tapta dikkati çeken en önemli unsur oto
matik kontrol mekanizmalarıdır. Hava ve 
su basıncındaki en küçük değişmeleri bile 
teknolojiye dönüştüren yaklaşımıyla bu 
eser faydalandığı Grek metinlerini hayli 
aşmıştır (Ahmad Y. al-Hasan- D. R. Hill, 
s. 60-62). Kitabın son olarak Atilla Bir ta
rafından The Book "Ki tab al-l;iyal" of 
Banü Müsii b. Şiikir, Interpreted in 



Sense of Modem System and Control 
Engineering (istanbul 1990) adıyla ter
cüme ve tahlili yapılmıştır (diğer neşirler 
için bk. DİA, V, 451 ). 

X. yüzyıl mühendisliği hakkında bilgi 
veren tek kaynak Harizml'nin Mefati

J:ıu '1-'ulılm'udur. Xl. yüzyılda ise bu ko
nuda yazılmış en önemli eser, Endülüs'te 
ibn Halef el-Muradl tarafından kaleme 
alınan Kitdbü'l-Esrar ii netd'ici'l-efkfır 
adlı risaledir. Bu çalışmada tanıtılan araç
ların çoğunluğunu su saatleri, ilk beşini 
de su çarklarıyla çalışan otomatlar teşkil 
etmektedir. Bu otomatların en dikkat 
çeken özellikleri, gücün iletilmesi için son 
derece karmaşık bir dişli çarklar siste
mine sahip olmalarıdır (Ahmad Y. al-Ha
san- D. R. Hill, s. 62-63; Hill, Arabic Wa
ter-clocks, s. 36-46). Aralıklı çalışmayı 
sağlayacak şekilde tasarlanan bu dişli sis
temine Avrupa'da XIV. yüzyıla kadar rast
Ianmamaktadır. Fahreddin ibnü's-Saatl'
nin 600 (1203) yılında tamamladığı Ki
tdbü 'Ameli's-sa'a ve '1- 'am el bihfı adlı 
eseri de ilk defa su saatlerinin mükem
mel bir tasvirini vermesi açısından önem
lidir. Eser, müellifin babası Muhammed 
es-Saati' nin Nu reddin Mahmud Zengl için 
Dımaşk'ta yaptığı saati konu edinmekte
dir. 4.23 -2.78 m. ebadındaki bu saati Mu
hammed es-Saati'nin ölümünden sonra 
kimse onaramayınca oğlu onu tekrar ça
lıştırmış ve hakkında bu kitabı yazmıştır 
(a.g.e., s. 69-88). 

ibnü's-Saatl'nin çalışmasından iki yıl 
sonra i smail b. Rezzaz ei-Cezerl tarafın
dan kaleme alınan Kitfıb ii ma'rifeti'l
J:ıiyeli'l-hendesiyye (el-Cami' beyne'I
'iimi ve'l-'ameli'n-nafi' fi şına' ati'l-/:ıiyel) 

adlı kitap, islam klasik çağının mekanik 
teknolojisi alanında yazılmış en önemli 
eseridir. Cezerl kitabını bir mukaddime 
ve altı bölüm halinde düzenlemiş, özel
likle mukaddimede hiyel disiplinine te
mel yaklaşımını ortaya koyup bu ilim dalı 

hakkında kıymetli tesbitler yaparak il
ginç yorumlar getirmiştir. Mukaddime
den müellifin o güne ulaşan hiyellitera
türünü titizlikle incelediği, dikkatini me
kanik ilmine ait temel ilke ve problemler 
üzerinde yoğunlaştırdığı ve sonuçta var
dığı uzmanlık seviyesini kendi orüinal dü
şünceleriyle ilerietmeye çalıştığı öğrenil
mektedir. Ona göre selefierinin çoğu bil
gilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı 
bulamamıştır. Halbuki uygulama alanına 
kanmayan teknik bilgilerin doğruluğu 
veya yanlışlığı hakkında bir şey söylemek 
mümkün değildir. Bundan dolayı Cezerl, 
gerek kendinden önceki birikimi derleyip 

sistemleştirme gerekse uygulama im
kanlarını araştırma konusunda büyük 
çaba sarfetmiş ve Hısnıkeyfa Artuklu 
Sultanı Nasırüddin Mahmud'un teşvik 

ve himayesiyle alanında tek olduğunu 
düşündüğü eserini telif etmiştir. Ese
rin bölümleri ana hatlarıyla şu konular
dan oluşmaktadır: "Benkam" denilen su 
saatleri, otomatik kaplar, insan ve hay
van şeklindeki makineler, fasılalı çalışan 
fıskıyelerle otomatik müzik aletleri, çeşit
li tulumbalar, muhtelif hizmetlerde kul
lanılan makineler ve şifreli kilitler. Kitapta 
tanıtılan otomatik makinelerde genellik
le hidro-mekanik güçten faydalanıldığı 
ve şamandıralarla palangalar arasındaki 
karşılıklı etkileşimden hareketle ilgi çekici 
otomatik kontrol mekanizmaları gelişti

rildiği görülmektedir. Eserdeki en önem
li hususlardan biri de Cezerl'nin makine
lerin çalışma prensiplerini anlatırken ken
di bulduğu birtakım sembolleri kullanma
sıdır. Kitapta tanıtılan makinelerden ba
zıları günümüzde tariflerine uygun biçim
de imal edilmiş ve başarıyla çalıştınimış
tır (kitap hakkında bibliyografik bilgi için 
bk. CEZERİ, İsmail b. Rezzaz). 

Alaeddin ei-Kirmanl'nin Fatih Sultan 
Mehmed'e ithaf ettiği Bedfıyi'u '1- 'am el 
ii şanfıyi'i'l-J:ıiyel (Bodleian Library, nr. 
!872) adlı eserden sonra bu konuda ya
pılmış bir başka önemli çalışma da ünlü 
Osmanlı astronomu Takıyyüddin er-Ra
sıd'ın Vezir Şehid Ali Paşa'ya 959 (1552) 
yılında sunduğu et-Turu]fu 's-seniyye fi'l
fılfıti'r-n1J:ıfıniyye 'dir (Kandilli Rasatha
nesi Ktp., nr. 96, müellif hattı). içinde elli 
iki şekil ve yedi minyatür bulunan eserde 
su sacıtleri, ağırlıkların kaldırılmasıyla il
gili aletler, yüksek yerlere su çıkarmanın 
yolları vb. konular ele alınmış olup bunla
rın içinde en dikkat çekeni altı silindirli bir 
monoblok su pompasıdır (Ahmad Y. al
Hasan- D. R. Hill, s. 49-52). 

Hiyel disiplininin islam dünyasında da
ha çok makine mühendisliği olarak kabul 
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edilmesi, onun matematik ve rnekanikle 
kurduğu yakın ilişki sebebiyledir. Nitekim 
Farabi bu ilmi matematik ilkelerinin alet 
ve makinelerle uygulanması şeklinde kav
ramış, Cezerl de kitabının adından anla
şılacağı üzere "h iye! sanatı"nı hen des! ka
rakterde görmüştür. Aynı şekilde Taşköp
rizade de Farabi'nin hiyel disiplini içinde 
mütalaa ettiği bilgi ve uygulama alanla
rını riyazl ilimlerden olan geometri, astro
nomi ve bir ölçüde aritmetiğin alt şube
leri içinde saymakta ve ilgili literatürü bu
na uygun biçimde vermektedir. Ona gö
re bina yapımı, yakıcı aynalar düzeneği, 
ağırlıkların kaldırılması, su çıkarma tek
nikleri, savaş gereçleri, su saatleri, hava 
basıncıyla işleyen araçlar vb. geometrinin: 
rasat aletleri, saatler, gölge ölçüm araç
ları vb. astronominin; cebir işlemleri, sa
vaş stratejisine özgü hesaplamalar, mü
zik aletleri vb. de aritmetik ve müziğin alt 
dalları arasındadır ( Miftaf:ıu 's-sa'ade, ı, 

375-399). 

Hiyel Farabi'nin kastettiği genel anla
mıyla değerlendirildiğinde ortaya islam 
ilimler tarihindeki birçok önemli eserin 
başarısı çıkmaktadır. Bugün ilim alemin
ce Avrupa mekanik teknolojisinin makine 
elemanı, makine yapım tekniği, kontrol 
mekanizmaları ve kendi kendini denge
leyen sistemler konusunda müslümanla
ra çok şey borçlu olduğu kabul edilmek
tedir. Ancak hiyel ilmine ait eserler bilin
diği kadarıyla Latince'ye çevrilmediği için 
bu bilgilerin Avrupa'ya yayılışı yazılı mal
zemelerin intikaliyle açıklanamamakta

dır. Herhalde zanaatkarlar arası ilişkiler, 
Avrupalı seyyahların raporları, hıristiyan

ların özellikle Endülüs'te parlak bir mede
niyet kurmuş olan müslümanların meka
nik teknolojisine ait gözlemleri bu intikali 
sağlamıştır. Kastilya-Leon Kralı X. Aifon
so'nun emriyle 1277'de Arapça astrono
mi risalelerinden derlenerek ispanyolca'
ya çevrilen Libros del saber de astrono
mia gibi eserlerin mevcudiyeti, müslü
man mühendislerin ürünlerinin Avrupa'
ya hızla yayılışını tek başına açıklamaya 
yetmemektedir. Bu kitapta beş adet sa
at tasviri yer almakta ve özellikle bir tane
si müslüman mekanik teknolojisine dair 
birikimi ana hatlarıyla yansıtması bakı
mından büyük önem taşımaktadır. Bu bi
rikimin dayanağını teşkil eden ve saatler 
dışında da birçok makinenin yapılmasını 
mümkün kılan mekanikilkeler islam dün
yasında Xl. yüzyıldan beri biliniyor ve uy
gulanıyordu; Avrupa'da ise ancak XVI. 
yüzyıldan itibaren tanınmaya başladı ve 
XVIII. yüzyıla kadar uygulandı (Hill, "Mec
hanical Technology", s. 270-273). 
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man, "Sekiz Yüzyıl Önce Otomatik Makina Ya
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sy. 77, Ankara 1974, s. ı-6; a.mlf., "İlk Türk 
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HİzANE-i AMiRE 
(bk. HAZİNE) . 

HizANETÜ'l-EDEB 
( '"="~YI 4.if_;> ) 

İbn Hicce'nin 
(ö. 837/1434) 

el-B~di1yye adlı 
kendi eserine yazdığı şerh 

(bk. İBN HİCCE). 

HizANETÜ'l-EDEB 
( 'ı:J,.)Yf 4.i !_;> ) 

Abdülkadir ei-Bağdadi' nin 
(ö .. 109~/1682) 

el-Kfiliye şerhinde 
örnek olarak kullamlan şiirleri 

açıkladığı eseri. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Tam adı Ijizfınetü'l-edeb ve lübbü lü
bfıbi lisani'l-'Arab'dır. el-Ijizane diye 
de bilinen eser. Radi ei-Esterabadl tara
fından İbnü'I-Hacib' in el-Katiye'sine ya
zılan şerhte örnek (şah id) olarak kullanılan 
şiirleri şerhetmek amacıyla kaleme alın
mıştır. Osmanlı sultanlarından IV. Meh-

180 

med'e ithaf edilen kitabın sonunda belir
tildiğine göre Bağdadl eserini 1073 yılı Şa

ban ayının başında (Mart 1663 ortaları) Mı
sır'dayazmaya başlamış ve 22 Cemaziye
tahir 1 079' da (27 Kasım 1668) bitirmiştir. 

Ancak müellifin · kitabı yazmadan önce ih
tiyaç duyduğu kaynakları belirlemesi, ay
rıca el-Kfıfiye şerhindeki beyitlerle hadis
lerin kaynaklarını tesbit eden ve şairterin 
isimlerini içeren müstakil çalışmalar yap
ması ( ŞM, IV, 139-141) onun uzun bir ha
zırlık dönemi geçird i ğini göstermekte
dir. 

Bağdadl eserin mukaddimesinde lugat, 
nahiv ve sarf ilimlerinde şiir veya sözleri 
şahid olarak kullanılabilecek kişiler, kita
bını yazarken faydalandığı kaynakla r ve 
Radi ei-Esterabadl'nin biyografisi hakkın
da bilgi verdikten sonra onun şahid ola
rak kullandığı 957 beyti şerhetmektediL 
Ijizanetü'l-edeb her ne kadar bu şiirler
deki gramerle ilgili meselelerio izahı mak
sadıyla yazılmışsa da müellif konuyla ilgili 
diğer beyitlerle sadece bir mısraı kayde
dilmiş örneklerin ait olduğu beyitleri bu
lup göstermiş, bu arada örnek beytin da
ha iyi anlaşılması için içinde yer aldığı man
zumenin tamamını veya birkaç beytini de 
zikretmiştir. Ayrıca örnek beyitlerle ilgili 
lugat, sarf, nahiv, i'rab ve mana açıklama
ları yanında örnek gösterilen kısım (ma
hall-i şah id) hakkında daha önce ileri sürü
len farklı görüşlerin değerlendirmesini 

yapmıştı r. Söz konusu şiirin nazmediliş 
sebebi ve şairiyle ilgili bilgi de veren Bağ
dadl tefsir, hadis, kıraat. edebiyat ve dil 
hakkındaki çeşitli konuları ele almıştır. Za
man zaman ahbar, ensab ve eyyamü'I
Arab'a da yer vermiş, şiirlerde geçen yer 
ve kişi adlarının doğru okunuşunu tesbit 
etmiştir. Müellif, el-Ijizane'den sonra 
yazdığı Ifdşiye 'ala Şer]J.i Bfınet Su'ad 
li'bni Hişam adlı eserinde Ijizanetü'l
edeb'e atıfta bulunduğundan onun bu 
iki eseri birbirini tamamlayıcı mahiyet
tedir. 

Abdülkadir ei-Bağdadl'nin Ijizanetü'l
edeb'de kullandığı malzemeyi tenkit süz
gecinden geçirdikten sonra alması ve na
dir bulunan m etiniere yer vermesi eserin 
ilmi değerini arttırmıştır. Faydalandığı 

kaynaklara örnek olarak girişte zikrettiği 
308 eserle birlikte sayısı 692'ye ulaşan 
(XIII, 5-119) kaynakları arasında halen 
nüshası mevcut olmayanlar da bulunmak
t a olup Bağdadl yaptığı nakillerle okuyu
cuyu bu eserler ve muhtevaları hakkında 
bilgilendirmiştir. Bu özellikleriyle Bağda
di'nin ismini ebedlleştiren Ijizanetü '1-
edeb Arap dili, edebiyatı ve tarihi alanın-

da çalışanlar için her zaman başvurulan 

güvenilir bir ansiklopedik kaynak olmuş
tur. 

Ijizanetü'l-edeb ilk defa 1299'da 
(1882) Bulak'ta, kenarında Bedreddin ei
Aynl'nin el-Ma]faşıdü'n-na]J.viyye ii 
şer]J.i şevahidi şun1]J.i'l-Elfiyye (eş-Şe

vahidü 'l-kübra) adlı eseriyle birlikte dört 
cilt halinde yayımlanm ıştır. Daha sonra 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamld ta
rafından yalnız iki cildi yayımlanan ( Kahi
re 1347/1928) kitabın ilmlneşrini, son iki 
cildi fihrist olmak üzere on üç cilt halin
de Abdüsselam Muhammed Harün ger
çekleştirmiştir (Kahire ı 387-1406/!967-
1 986) . J. Guidi'nin el-Ijizane'deki şiirler 
üzerine yaptığı bir çalışma yanında ("Su 
po eti citati nell' opera H.", Atti Acad. 
Lincei, lll, Roma 1887, s. 273-292)Abdü
laz1z ei-Meymenl'nin de eserde zikredilen 
ve iktibasta bulunulan kitapların fihristiy
le ilgili İ]flidü '1-Ijizfıne adlı bir çalışması 
yayımlanmıştır (Lahor 1927). 
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HizANETÜ'l-EKMEL 
( JW'Yf 4.i f_;> ) 

Ebu Abdullah Yusuf b. Ali 
b . Muhammed ei-Cürcani'ye 

(ö. 522/1 128'den sonra) 
nisbet edilen 

Hanefi fıkhına dair eser. 

ı 

_j 

Mukaddimesinde 522 yılı kurban bay
ramında (Aralık 1128) telifine başlandığı 
belirtilen eserin müellifi hakkında bilgi ve
rilmemiş , bu sebeple kitap farklı kişilere 

nisbet edilmiştir. Kureşi ve İbn Kutlubo
ğa gibi ilk Hanefi tabakat yazarları , altı 

cilt olduğunu belirttikleri eserin müellifi 
olarak Ebü Abdullah Yüsuf b. Ali b. Mu-


