
kendisiTaif üzerine yürürken bir birliği 
Evtas'a, bir birliği de Nahle'ye sevketti. 
Bunlardan ikincisi , kaçanların dağlara çık
maları üzerine takipten vazgeçerek geri 
döndü. EbG Amir ei-Eş'arl kumandasın
daki diğer birlik Evtas'ta Hevazinliler'le 
yaptığı savaşı kazandı: ancak EbG Amir 
şehid düştü . Kumandayı alan EbG MGsa 
ei-Eş'arl, ele geçirdiği esirlerle ganimet
Ieri Hz. Peygamber'in talimatı gereği Ci '
rane'ye getirdi. Taifi kuşatan Resuluilah 
ise haram ayların yaklaşması ve diğer ba
zı sebeplerle bir ay kadar sonra kuşatma
yı kaldırarak ganimetierin toplandığı Ci'
rane'ye geldi. Hz. Peygamber'in gelişinin 
ardından esir ve ganimetler beytülmal 
hissesi olarak beşte biri ayrıldıktan son
ra ashaba paylaştırıldı ve müellefe-i ku
IGba daha fazla pay verildi. Bu sırada bir 
Hevazin heyeti kabilenin İslamiyet'i kabul 
ettiğini bildirerek mallarını ve esirlerini 
geri istedi. Esirler arasında bulunan şair 
Züheyr b. Surad ei-Cüşeml'nin okuduğu 
bağışlanmalarını dileyen şiiri de beğenen 
ResGiullah. Malik b. Avf' ı kabileye am il ta
yin edip esirleri veya mallarını tercih et
melerini söyledi: onların esirleri tercih et
meleri üzerine de esir, kadın ve çocukla
rın geri verilmesini emretti. Ashabın bü
yük çoğunluğu buna razı oldu: karşı çı
kanlar da ResGl-i Ekrem tarafından , ele 
geçirilecek ilk ganimetten her esire kar
şılık altı hisse verileceği söylenerek ikna 
edildi. Esirler arasında Hz. Peygamber'in 
sütkardeşi Şeyma da vardı. ResGl-i Ekrem 
onu çeşitli hediyelerle kabilesine gönder
di. Bazı kaynaklara göreganimet olarak 
alınan 24.000 deve ile 40.000 koyun ve 
4000 ukıyye gümüş de geri verildi (Ali el
Karl, I, 144; ayrıca bk. Cİ 'AANE; ESiR). 
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194 (81 O) yılında Küfe'nin güneyin
de eski bir Araml şehri olan Hlre'de doğ
du. Ailesi İbad adıyla bilinen hıristiyan 
Arap kabilesine mensup olduğundan İba
dl n is besiyle anılmıştır. Babası İshak ecza
cılıkla meşguldü. Baba mesleği Huneyn'i 
çocuk yaşta etkileyerek tıp ilmine yönlen
dirdi. 

Doğduğu yerde hıristiyan din eğitimi 
alan Huneyn on iki yaşlarında iken Bağ
dat'a gitti. Burada CündişapGr menşeli 
hekim İbn Maseveyh'in öğrencisi oldu. 
Ancak Huneyn'in soru sormayı ve tartış
mayı seven tabiatı hocasını rahatsız edi
yordu. Esasen Bağdat'ta faaliyet göste
ren CündişapGr menşeli hekimler. genel
likle ha l kı tüccar olan Hi reliler 'in tıpla 
meşgul olmasını hoş karş ılamıyorlardı . 

Huneyn ders esnasındaki ısrarlı soruları
na devam edince İbn Maseveyh onu ders 
halkasından çıkardı. Bu gurur kırıcı olay 
Huneyn'i dönemin tıp ve felsefe dili olan 
Grekçe'yi öğrenmeye sevketti. Bu dili ne
rede ve kimden okuduğu bilinmemekle 
beraber önceleri Bağdat'ta İbnü'I-Hasl 
adlı bir kişiden ders aldığı , daha sonra da 
İskenderiye'ye ve Bizans'a gittiği anla
şılmaktadır (ibnü ' I-Kıftl, s. 173; ibn EbO 
Usaybia, s. 258, 292) . Bu arada Arapça bil
gisini ilerietmek üzere Basra'ya giden Hu
neyn devrin ünlü dil alimlerinden fayda
landı. Onun Fars bölgesine gidip Halil b. 
Ahmed'den gramer okuduğu yolundaki 
bilgiler (ibn Cülcül , s. 68-69; bk. ibn EbO 
Usaybia, s. 262) doğru değildir. Zira Hal'il 
b. Ahmed Huneyn'in doğumundan önce 
vefat etmiştir. Huneyn Grekçe ve Arap
ça bilgisini ilerletmiş. görgüsünü arttır
mış. temel kaynakları toplamış genç bir 
alim ve tabip olarak Bağdat' a döndü. 
Onun bu süre içinde Farsça da öğrendiği
ne. hatta Farsça'dan tercümeler yaptığı
na dair bilgiler de (ibn EbO Usaybia, s. 
259) mesnetsizdir: zira eserleri arasında 
hiçbir Farsça kitabın adı geçmemektedir. 
Farsça tıp terimlerine hakimiyeti. bu dili 
bilmeyen diğer Arap hekimlerinin de va
kıf olduğu CündişapGr tıp terminolojisini 
tanımasıyla ilgilidir. 
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Huneyn, Bağdat'ta ilk tercümelerini 
Abbasi Halifesi Me'mGn'un özel hekimi 
Cibrall b . BuhtişG'un isteğiyle yaptığı 
zaman henüz on yedi yaşındaydı ve Call
nGs'tan Fi'l-Kuva 't-tabi'iyye ve Fi Eş

nati'l-J:ıummeyat adlarıyla yaptığı iki 
tercüme (Risaletü Huneyn b. İs/:ıak, s. 
154, 157) Cibrail'i hayran bırakmıştı. Bu 
gelişmelerden sonra yeniden İbn Mase
veyh'in öğrencisi olan Huneyn, Cibrail'in 
aracılığıyla Beytülhikme'ye mütercim ola
rak kabul edildi. Böylece yoğun bir tercü
me dönemi başlamış oldu. Gerek Beytül
hikme gerekse ilmi gelişmeleri yakından 
takip eden seçkin kişiler için çok sayıda 
eseri Grekçe'den Süryanice ve Arapça'ya 
çevirdi. Halife Me'mGn'un himayesiyamri
da Beni Musa kardeşlerin kitap temin et
mek için Bizans'a gönderdiği heyet ara
sında Huneyn de vardı. Mu'tasım -Billah, 
Vasi~-Billah ve Mütevekkii-Alellah'ın hiz
metinde de bulunan Huneyn tercüme fa
aliyetinin yanı sıra Mütevekkil'in özel he
kimliğini yaptı. Rivayete göre halife bir 
düşmanı için zehir hazırlamasını isteyin
ce Huneyn dini inanç ve mesleki ahlakı
nın böyle bir şeye izin vermediğini söyle
yerek teklifi reddetmiş. bunun üzerine 
hapse atı lmıştı. Halifenin ısrarlı taleple
rin i hapiste iken de reddedince Mütevek
kil'in güvenini kazanmış ve hapisten çı
karılarak onun özel hekimliğine tayin 
edilmişti (ibn EbO Usaybia, s. 261 ). 

Mütevekkii-Aiellah devri (847-861). Hu
neyn'in şöhretinin zirvesine ulaştığı ve bu 
yüzden kıskanç meslektaşlarının çeşitli 
komplolarına maruz kaldığı bir dönem
dir. Huneyn, NestGri dindaşları arasından 
çıkan bu hekimlerin kendi aleyhindeki 
tertiplerini Fima eşabehu mine'l-mi 
J:ıan ve'ş-şeda'id adlı eserinde anlatmış
tır. Bu eserde belirtildiğine göre BuhtlşG' 
b. Cibrail adlı hekim. hileye başvurarak 
halifenin huzurunda bir ikonun üzerine 
t ükürmesini sağ ladığı Huneyn'in "ikonok
last" (ikon kıncı) olarak suçlanmasına yol 
açmış ve bunun sonucunda Huneyn, Bağ
dat NestGrileri'nin dini lideri olan Thedo
sios tarafından aforoz edilmiştir. Müte
vekkil de hıristiyanl değerlere saygısızlık 
gösterdiği için olsa gerek Huneyn'i hapse 
attırarak onu mevkiinden uzaklaştırmış 
ve daha önemlisi kütüphanesinden mah
rum etmiştir. Ancak altı ay sonra halifenin 
hastalanması üzerine tedavi için çağrıla

rak hapisten çıkarılmış . mevki ve itibarı 
iade edilmiş. BuhtişG' ise sürgüne gön
derilmiştir. Bu olay herhalde başhekimli
ğin BuhtlşG' ailesinin elinden alınarak Hu
neyn'e verilmesiyle ilgilidir: fakat Huneyn 
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b. İshak'ın ikonoklastik eğilimleri hakkın
da da bazı ipuçları içermektedir (OSB, XV, 
231; Cooperson, Vll/2 11 997]. s. 237-239, 
248). Huneyn, Mütevekkil-Alellah'tan son
raki dört halife döneminde de yüksek 
mevkilerde bulunmuş, ancak halifeler ar
tık ilmi ve felsefi meselelere fazla ilgi gös
termediğİnden son otuz yılında eskisi ka
dar verimli olamamıştır. 

Huneyn b. İshak bir mide rahatsızlığın
dan öldü. Onun Mütevekkil döneminde 
vuku bulan aforoz edilme olayının üzün
tGsünden öldüğü veya zehir içerek intihar 
ettiği yolundaki rivayetler (ibn CülcüL s. 
70; ibnü'I-Kıftl. s. 172) doğru değildir. 

Başarılı mütercimliğinin yanında Hu
neyn b. İshak mesleğini ciddiye alan bir 
hekim olarak da saygın bir mevkiye sahip
tir. Kıskançlıkları sebebiyle onunla alay 
eden, tıp kitaplarını tercüme etmekten 
başka hüneri olmadığı halde hekimlik 
tasladığını ve bu şekilde büyük paralar 
kazandığını ileri sürenler bulunmasına 
rağmen (ibn EbO Usaybia, s. 265) Hu
neyn'in yazdığı eserlerle tıp eğitimine 
önemli katkılar sağladığı tesbit edilmiş
tir. Mesela onun tıp ilmine giriş mahiye
tindeki Kitdbü'l-Mesd,il fi't-tıb adlı ese
ri birçok hekim tarafından şerhedilmiş. 
Ortaçağ boyunca İslam dünyasında, La
tince tercümeleri vasıtasıyla da Batı'da 
tıp eğitiminde ders kitabı olarak o kutuı
m uştur. Huneyn b. İshak'ın tıpta ilgili bel
li başlı görüşleri de bu eserde yer almıştır. 

Ona göre tıp ilmi nazari ve amel1 olmak 
üzere ikiye ayrılır. İnsan bedeni tıp açısın
dan üç ayrı durumda bulunabilir: Sağlıklı. 
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hasta veya nötr. Sağlıklı oluş bedeni fonk
siyonların tabii, hastalık ise tabiat dışı ol
duğu durumdur. Nötr oluş ne mutlak 
sağlık ne de mutlak hastalık durumudur. 
Bu üç hal bedeni şartlar, sebepler ve be
lirtilerle ilgilidir. Hastalık yahut sağlığa 
yol açan sebepler tabii olan ve olmayanlar 
şeklinde ikiye ayrılır. Tabii sebepler sağlı
ğı temin edip hasta bedeni iyileştirir: ta
biat dışı sebepler ise ya patolojiktir yahut 
nötr duruma yol açar. Sağlık ve hastalık
ta ortak olan zorunlu sebepler şunlardır: 
Hava, yiyecek ve içecekler, uyku ve uya
nıklık, boşattım (istifrağ ve ihtikan). hare
ket ve sükQn, psikolojik teessürler(DSB, 
XV, 240). 

Huneyn b. İshak' ın tercüme ettiği tıp 
kitapları, eski Yunan tıbbının Arapça (ve 
Süryanlce) konuşulan bütün ilmi havza
larda ulaşılabilir olmasını sağladığı gibi 
Arapça tıp terminolojisinin gelişmesine 
de yardımcı olmuştur. Günümüze ulaşan 
Risdletü l:funeyn b. İs]J_dl} ila 'Ali b. 
Ya]J_yd ii ~ikri md türcime min kütübi 
Cdlinus bi-'ilmihi ve ba'zi md I em yü
tercem adlı eseri sayesinde onun tercü
me faaliyeti hakkında ilk elden bilgilere 
sahip olunmaktadır. Huneyn, ayrıntılı bir 
Cal1n0s (Galen) bibliyografyası niteliğinde
ki bu kitabında Cal1n0s'un eserleriyle il
gili olarak her birinin muhtevasını·. yazı

lış amacını. hangi dile kimin için tercüme 
edildiğini ve kendisiyle talebelerinin bu 
tercümeterin gerçekleştirilmesindeki ro
lünü belirtmektedir. Risalede Cal1n0s'a 
ait 129 eser tanıtılmakta olup Huneyn'in 
bunlardan doksan beşini Süryanlce'ye, 

Huneyn 
. b. İshak'ın 

Kitiibü'L-
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otuz dokuzunu Arapça'ya çevirdiği an
laşılmaktadır. Bu eserlerden bir kısmı her 
iki dile de çevrilmiştir. Risale ayrıca, Hu
neyn'in araştırma teknikleri ve tercüme 
yöntemi bakımından günümüz standart
larına uygun biçimde çalıştığını ortaya 
koymaktadır. Daha önce yapılmış Sürya
nlce tercümeterin bazısını yetersiz bula
rak ıslah eden Huneyn, ıslah edilemeye
cek kadar kötü olan bir kısım eseri yeni
den tercüme etmiştir. Onun modern tek
nikleri hatırlatan ilgi çekici asıl yöntemi. 
bir tenkitli neşir çalışmasının ardından 
bazı tercümelerini mükemmelleştirme
sidir. Mesela henüz on yedi yaşında iken 
Cibraii b. BuhtlşQ' için yapmış olduğu Fi 
Eşndfi'l-]J_ummeydt adlı eserin tercüme
si orüinal yazmadaki kopukluklar yüzün
den onu tatmin etmemiş. daha sonra el
de ettiği iyi durumdaki nüshalardan ya
rarlanarak eseri yeniden tercüme etmiş
tir. Aynı şekilde Fi'l-Kuva't-tabi'iyye 
adlı eserin kendisine ait ilk Süryanlce ter
cümesini daha sonra tashih etmiş, eseri 
ayrıca Arapça'ya çevirmiş. bu arada ilk 
yaptığı tercümeterin kusurları hakkında 
okuyucularını uyarmıştır (Risatetü l:fu
neyn b. İsf:ı§.k, s. 154, 157; OSB, XV, 235-
236). 

Önceleri kendi hattıyla kaleme aldığı 
tercümelerini daha sonra Ahvel ve Ezrak 
adlı iki müstensihe yazdıran Huneyn'den 
İbn Ebu Usaybia dönemine intik<ıl eden 
yazmalar aşırı derecede hacimli, büyük 
kOfi harflerle istinsah edilmiş kitaplar ha
lindeydi. İbn Ebu Usaybia eserlerin geniş 
hacimli olmasını kitaplara ağırlığınca pa
ra ödenmesine bağlamaktadır ('Uyünü'L
enbfl, s. 270-271 ). 

Huneyn'in tercüme ekolünü oluşturan 
öteki simalar oğlu İshak b. Huneyn, yeğe
ni Hubeyş b. Hasan el-A'sem, Isa b. Yah
ya ve İstefan b. Basil'dir. Huneyn'in diğer 
oğ lu bir pratisyen hekim olarak kalmış, 
tercümeyle meşgul olmamıştır. 

Tıbba dair çok sayıda eseri bulunmak
la birlikte Huneyn b. İshak metafizik,je
ofizik, meteoroloji, zooloji, lengüistik ve 
hıristiyan teolojisine dair eserler de kale
me almıştır. Mes'Cıdl onun bir Tevrat mü
terciini olduğunu kaydetmektedir (et-Ten
blh, s. 112). Batı'da Johannitus adıyla ta
nınan Huneyn b. İshak, İslam dünyasında 
ilmin gelişmesine hizmet etmiş olan çok 
yönlü bir ilim ve fikir adamıdır. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Kitdbü'l
Mesd,il fi't-tıb li'l-müte'allimin. Cal1-
nCıs'un Ars Parva'sı gibi soru -cevap tar
zında kaleme alınmıştır. Esere İbn Sina, 
Ebü'l-Kasım Abdurrahman b. Ali b. Ebu 



Sadık en-Nisaburl. Yahya b. Said ei-Anta
kl ve İbnü'n-Nefis tarafından şerhler ya
zılmıştır. Latince'ye Constantinus Africa
nus veya Marcus von Toledo tarafından 
çevrilmiş olan eserin Batı kütüphanelerin
de Isagoge Johannitii, Isagoge_)n ar
tem parvam Galeni, Ysagoge Johan
nicii ad Tegni Galieni ve Liber Intro
ductorius in medicinarn başlıklarını ta
şıyan çeşitli Latince yazmaları mevcuttur 
(Sezgin, lll, 250-251 ). Eser Muhammed Ali 
Reyyan, Celal Mahmud Musa ve Mürsl 
Muhammed Arab tarafından tahkik edi
lerek neşredilmiştir {Kahire 1978). Paul 
Ghalioungui bu neşre dayanarak eseri 
Questions on Medicine for Scholars 
adıyla İngilizce'ye çevirmiştir {Kahire 
1980). 2. Kitô.bü'l-'Aşr ma~ülô.t fi'l-'ayn . 
Göz hekimliğine dair olan eserin. otuz yıl 
içinde yazılan on makalenin daha sonra 
müellif tarafından bir araya getirilmesiy
le oluştuğu anlaşılmaktadır. Bir göz heki
mi olan Alman şarkiyatçısı Max Meyerhof 
eseri İngilizce tercümesi ve bir girişle bir
likte yayımiarnıştır {Kahire 1928). Eserin 
ilk Latince tercümesi Constantinus Afri
canus tarafından Liber de Oc ulis adıy
la { Omnia Opera Ysaac içinde, Lugduni 
1515). ikincisi Demetrios tarafından Ga
lani de oc ulis Liber a Demetrio trans
latus adıyla {Galeni Opera Omnia için
de, Venedik 1541, 1625) yapılmıştır. 3. el
Mesô.'il fi'l- 'ay n. Üç makaleden oluşan 
ve soru- cevap tarzında yazılan eser göz 
hekimliği üzerine 217 meseleyi ele almak
ta ve Kitô.bü'l-'Aşr ma~alô.t fi'l-'ayn'
dan bazı iktibasları içermektedir. Eser P. 
Sbath ve M. Meyerhof tarafından Fran
sızca tercümesiyle birlikte neşredilmiştir 
{Le Livre des questions sur l'oeil de fjo
nai'n lbn lsl)aq, Kahire 1938). 4. ŞerJ:ıu 
Kitô.bey Cô.linus ilô. GW~on fi't-te'etti 
li-şifô.'i'l-emrô.i. Callnus'un İskenderiye'
deki tıp öğrencileri tarafından okunan 
altı kitabından dördüncüsüyle ilgili bir 
şerh olup iki uzun makaleden oluşmakta
dır. Eser Muhammed Selim Salim tarafın
dan yayımlanmıştır {Kahire 1982). S. Ri
sô.letü lfuneyn b. İsJ:ıô.~ ilô. 'Ali b. YaJ:ı
yô. ii ?,ikri mô. türcime min kütübi Ca
linus bi-'ilmihi ve ba'ii mô. I em yü ter
cem. Dönemin tercüme faaliyetine dair 
ilk elden bilgiler ihtiva etmesi bakımın
dan önemli olan eser, Huneyn b. İ shak ve 
tercüme okuluyla ilgili olarakHunain 
Ibn Işhaq und seine Schule (Leiden 
191 3) adıyla ilk ilmi araştırınayı yapan G. 
Bergstrasser tarafından neşredilip Al
manca'ya çevrilmiştir {Hunain Ibn Isl)aq 

über die syrischen und arabischen Galen
übersetzungen, Leipzig 1925). Meyerhof 
bu neşre dayanarak eseri tahlil eden bir 
inceleme yayımiarnıştır {IS/S, VI II 11 9261, 

_s. 685-724). Abdurrahman Bedevl, Dirô.
sô.t ve nuşuş fi'l-felsefe ve'l-'u](im 'in
de'l-'Arab içinde eseri ikinci defa neşret
miştir {Beyrut 1981 ). 6. Fi'çl-l)av'i ve J:ıa
~i~atihi. Müellifin Aristo'ya dayanarak 
geliştirdiği. ışığın cisim olmayıp araz ol
duğuna dair on üç delili ihtiva etmekte
dir. Luvls Şeyho'nun yayımladığı eser {el
Meşrıl):, ll 1 Beyrut 18991. s. I I 05-1113) kla
sik kaynaklarda zikredilmemektedir. 7. 

Risô.le ii J:ııfzi'l-esnô.n ve istişlô.J:ıihô.. 
Necat Zekeriyya Yusuf ve Zekeriyya Yu
suf tarafından yayımlanmıştır {Bağdat 
1973) 8. Kitô.bü '1-Mev1ı1din . Eseri Jo
seph Habbi neşretmiştir (Bağdat 1978). 
9. Cevô.mi'u lfuneyn b. İşhô.~ fi'l-ô.şô.
ri'l- 'ulviyye li-Aristotô.lis. Hans Daiber 
tarafından Almanca tercümesiyle birlik
te yayımlanan eseri {E in Kompendium der 
Aristotelischen Meteorologie in der Fas
sung des fjunain lbn lsJ:ıaq, Oxford 1975) 
daha sonra Joseph Habbi ve Abdurrah
man Hikmet Neclb de neşretmiştir {Bağ
dat 1976). 10. Nevô.dirü'l-felô.sife (Neva
diru elfa?i'l-felasifeti' l-J:ıükema' ve ada
bü '1-mu'allimlne'l-l):udema'). Adô.bü'l-fe
lô.sife adıyla da bilinen eser bir hikemi
yat mecmuasıdır. A. Loewenthal, eserin 
Sefer Müsre ha-Pilösöfim adlı bir İbra
nice tercümesiyle {Frankfurt 1896) ken
disinin yaptığı bir Almanca tercümesini 
ayrı ayrı yayımlamış {Berlin 1896), Abdur
rahman Bedevi de eserin Muhammed b. 
Ali b. İbrahim b. Ahmed Muhammed ei
Ensarl tarafından yapılan bir özetini neş
retmiştir {Küveyt 1406/1985). 11. Fimô. 
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eşô.behu mine'l-miJ:ıan ve'ş-şedô.'id 

mine'Jle?,ine nô.şabuhü '1- 'adô.ve min 
eşrô.ri etıbbô.'i zamô.nihi'l-meşhurin. 

Huneyn b. İshak'ın, mesleki kıskançlıkla 
kendisine düşmanlık besleyen Nesturl he
kimlerin hilelerini anlattığı otobiyografik 
eseri olup bazı bölümleri İbn Ebu Usaybia 
sayesinde günümüze ulaşmıştır ('Uyü
nü 'l-enba', s. 264-270) . Michael Cooper
son, bu otobiyografınin Huneyn b. İshak'a 
aidiyeti konusundaki tereddütleri değer
lendiren bir makalesinde eseri tanıtmıştır 
{Edebiyat: The Journal of Middle Eastern 
Literatures, Vll/2 IAmsterdam 19971. s. 
235-249). 12. Kitô.b ilô. 'Ali b . YaJ:ıya el
Müneccim, cevabü kitô.bihi fima de'ô.
hü ileyhi min dini'l-İslô.m. Müellifin, ar
kadaşı Ali b. Yahya'nın kendisini İslam'a 
davet eden mektubuna cevabıdır. Eser 
Ali b. Yahya. Huneyn b. İshak ve Kusta b. 
Luka arasındaki yazışmaların toplu neşri 
içinde yayımlanmıştır. Arapça m etinierin 
tenkitli neşri Halil Semlr, Fransızca tercü
meleri Paul Nwyia tarafından yapılmıştır 
{U ne correspondance islamo-chretienne 
entre lbn al-Munağğim, fjunayn lbn IsJ:ıa_q 
et Qusta lbn Lüqa içinde, Turnhout- Bre
pols 1981 ). 13. Risô.le ii keyfiyyeti idra
ki'd-diyô.ne. Huneyn b. İshak'ın teolojik 
eserlerindendir. Bir makaleden ibaret olan 
eseri ilk defa Luv'is Şeyho Fransızca ter
cümesiyle birlikte neşretmiş {"Un traite 
in ed it de I:Ionein", Orientalische Studien 
Theadar Nöldeke zum Siebzigsten Gebur
tstag [2. Marz 1906] gewidmetiçinde, Gi
eszen 1906, s. 283-290). eser daha sonra 
P. Sbath tarafından yayımianmış { Vingt 
traites philosophiques et apologetiques 
içinde, Kahire 1929, s. 181- 185), bu iki neş
ri ve üç yazma nüshayı esas alan son ilmi 

Huneyn 

b. lshak'ın 

Risaletü 
/funeyn 
b. isf:ıii/f: 

ila 'Atr 
b. Ya/:ıya 

fi ?ikri 
ma türcime 
min kütübi 

Callnüs 
bi-'ilmihi 

ve bacti 
ma lem 

y ütercem adlı 
eserinin 

ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 
nr. 3631/1) 
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neşrini ise Semir Halil gerçekleştirmiştir 
(el-Meşrıl)., LXXI/2 [Beyrut 19971. s. 345-
363). 14. Ma]fale fi'l-acal. Müellifin bir 
başka teolojik eseridir. Ebu İshak Mü'te
menüddevle İbrahim b. Assal adlı bir mü
ellifin Mecmu'u uşuli'd-din ve mes
mu'u maJ:ışuli'l-ya]fin adıyla 1267-1268 
yıllarında derlediği bir mecmuada "Fi key
fıyyeti 'l-i'ti~act fi'I-a"rnal ve'I-acaı 'ala meı
hebi'n-Naşraniyye" başlığıyla yer alan ri
salenin tahkikli neşri Semir Halil tarafın

. dan yapılmıştır (a.g.e., LXV/1-2 1 Beyrut 
ı 991 ı. s. 403-425) . 

B) Tercümeleri . 1. Kitabü Ta'biri'r-rü'
ya . Aslı Efesli Artemidoros'a ait olan eser 
bir girişle birlikte Thvfık Fehd tarafından 
yayımianmış (Artemidore d'Ephese, Le 
livre des songes, traduit du grec en arabe 
par Hunayn b. lsf:ıaq, Dımaşk I 964). di
ğer bir neşri Abdülmün'im el-Hifni tara
fından gerçekieştirilmiştir (Ka h i re ı 4 I I 1 
ı 99 ı) . 2. Kitabü Calinus ila Tasaran 
fi'n-nabz li'l-müte'allimin. Calinus'un 
Teuthras adlı bir kişiye ith af ederek yaz
dığı eserin tercümesi olup Muhammed 
Selim Salim tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire ı 985). 3. Kitabü Calinus fi'l-us
tu]fussat 'ala re'yi Ebu]frat. Bu eseri de 
Muhammed Selim Salim neşretmiştir 
(Kahire ı980) . 4 . Fi Fıra]fi'Hıb. Aslıyine 

Calinus·a ait olan bu eser de Muhammed 
Selim Salim tarafından yayımlanmıştır 

(Kahire ı 978). s. Tefsiru Elemfidurus li
Kitabi Aristotalis fi'l-a§ari'l- 'ulviyye. 
Aristo'nun Meteorologica'sının dört ma
kalesine İskenderiyeli Olympiodros (VI. 
yüzyıl) tarafından yapılan şerhin tercü
mesidir. Grekçe aslı kayıp olan tercümeyi 
Abdurrahman Bedevi neşretmiştir (Şü
rüf:ı 'ala Aris to mefl).üde fi'l- Yünaniyye 
ve resa'il ul]ra içinde. Beyrut ı 97 ı, s. 82-
1 90) . 6. Ma]fdle fi'z-zaman Wl-İsken 
der el-Afrudisi (a.g.e., s. ı9-24) . 7. Ce
vami'u Kitabi Timavus fi'l- 'ilmi'Ha
bi'i li-Calinus. Ef!atun'un Timaios'unun 
Calinus tarafından yapılan özetinin tercü
mesidir. İlk neşri P. Kraus tarafından ya
pılan eserin (London ı 95 ı) daha sıhhatli 
bir neşrini Abdurrahman Bedevi gerçek
leştirmiştir (Eflatün {i'l-islam içinde. Bey
rut ı 980, s. 85- ı ı 9). Fahreddin Olguner 
eseri, bir yazma nüshasına (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 24 I O, vr. I h_ I 9•) daya
narak Türkçe tercümesiyle birlikte tıpkı
basım olarak neşretmiştir (Batı ve İslam 

Dünyasında Eflatun 'un Timaios'u, Kon
ya 1990). 8. Kışşatü Selô.man ve ebsal. 
Hermanus b. Hirakl es-Sufistıki adlı bir 
kralın sembolik hikayesi olan ve Herme
tik .özellikler taşıyan metnin yazarı bilin-
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memektedir. Eser, İbn Sina'nın Tis'u re
sa'il fi'l-J:ıikme ve't-tabi'iyyat'ı içinde 
yayımlanmıştır (İ stanbul 1298, s. I I ı
ı 3 ı). Henry Corbin, İbn Sina'ya ait Seld
man ve ebsal adlı eseri tanıtırken Hu
neyn'e ait eserin adı geçen Hermetik ver
siyonunu da özetle aktarmış ve incele
miştir (Auicenna and the Visionary Reci
tal, s. 208-223). Metnin Türkçe tercümesi 
Şerefettin Yaltkaya tarafından yapılmış
tır (İbn Sina, Şahsiyeti ve Eserleri Hakkın

da Tedkikleriçinde, istanbul 1937). 

Huneyn b. İshak'ın günümüze intikal 
eden diğer bazı eserleri de şunlardır: Ki
tô.bü '1-Ag;r,iye, Alatü'l-gı<ja' ve tedbi
ruhu ve emrü'd-deva'i'l-müshil, Kitô.b 
ii evcô'i'l-mi'de, Risale fi'd-dagdaga, 
Risôle ii tedbiri's-şıJ:ıJ:ıa fi'l-mat'am 
ve '1-meşreb, Risaletü 'n-nikô.J:ı, Kitabü 
Cevami'i Calinus ii esrari'n-nisa', Ki
tabü'l-Kerme, Ma]fale ii <ji]fi'n-nefes, 
Malsal e fi 'ş-şar', Ma]sdle fi'l-ô.cô.l, Ki
tab ii tedbiri's-sevdô.'iyyin, Mesô.'ilü 
Ebu]frô.t fi'l-mevlUdin li-§emô.niyeti eş
h ür (Sezgin, lll , 25 3-255: Huneyn b. İs
hak' ın eserleri hakkında ayrıntılı bibl. için 
b k. DSB, XV, 233-234, 242-249; kapsamlı 
bir bibl. için ayrıca bk. Ahmed ed-Düb
yan,l, ıı7-174) . 
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Meyerhof. "New Light on I:Iunain ıbn Isl,ıiiq 
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Iii HASAN KATİPOÖLU - İLHAN KUTLUER 

ı 
HUNEYS b. HUzME 

-, 

(~l..b- ı)-! ~ ) 

Ebu Huzafe (Ebü'l-Ahnes) Huneys 
b. Huzafe b. Kays 
el-Kureşi es-Sehmi 

(ö. 3/624) 

Sahabi. 
L _j 

Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır . 
İsminin Hubeyş veya Hısn şeklinde kayde
dilmesi yanlıştır (İbn Hacer, I, 457; IV. 273) . 
Tanınmış sahabi Abdullah b. Huzafe'nin 
kardeşi olan Huneys ResOiullah'ın Darü
Ierkam'a girmesinden önce müslüman ol
du. İkinci Habeşistan hicretine katıldı; bir 
müddet sonra bazı muhacirler gibi o da 
Mekke'ye geri döndü ve Hz. ömer'in kızı 
Hafsa ile evlendi. 

Huneys b. Huzafe Hafsa ile birlikte Me
dine'ye hicret etti; daha sonra Hz. ömer 
Medine'ye hicret edince onu karşıladı. En
sar ile muhacirler arasında yapılan kar
deşlik anlaşmasında (muahat*) Hz. Pey
gamber Huneys'i Ebu Abs ile kardeş ilan 
etti. ResOl-i Ekrem'in Hafsa ile Uhud Gaz
vesi'nden önce evlenmesi (İbn Sa'd, Vlll, 
83; Belazüri, I, 422), Bedir Gazvesi'ne ka
tılan Huneys'in Uhud Gazvesi'ne de katıl
dığı (İbn Abdülber, I, 438; ibnü'I-Esir, ll, 
147; İbn Hacer, el-İşabe, ı. 456) şeklin
deki bilgilerin doğru olmadığını göster
mektedir. Bedir Gazvesi'nden dönerkeo 
yolda hastalanan Huneys b. Huzafe 3. 

yılın Muharrem ayında (Temmuz 624) 
Medine'de vefat etti; cenaze namazını 
ResOluilah kıldırdı ve Baki' Mezarlığı'n
da Osman b. Maz'un'un yanına defne
dildi. 
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