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beyza 1409/1989). 21. Kitdbü's-Si.J:ırve'ş
şi'r. Kasideler antolojisi olup Manuel Con
tinente Ferrer tarafından ispanyolca çe
virisiyle birlikte yayımlanmıştır (Ellibro 
de La magia y de la poesia [Kitab al-Sihr 
wa-1-s'ir], Madrid 1981). 22. Ceyşü't-tev
şi]J.. Endülüslü şairlerin müveşşahların
dan oluşan bir antoloji olup bir bölümü 
Hilal Nacl ve Muhammed Mazur tarafın
dan neşredilmiştir (Tunus 1967). Fiştali 
bu esere Mededü'l-Ceyş adıyla bir zeyil 
yazmıştır. 23. Ravzatü 't-ta'rif bi'l-J:ıub
bi'ş-şerii. İbnü'I-Hatib tasawufa dair bu 
eserini, Sultan Gani-Billah'ın emriyle İbn 
Ebu Hacele'nin Divanü 'ş-şababe'sine 
reddiye olarak kaleme almış. kitaptaki 
bazı ifadeler müellifin zındıklıkla suçlan
masına sebep olmuştur (nşr. Abdülkadir 
Ahmed Ata, Kah i re 1968; nşr. Muhammed 
ei-Kettani, HI, Darülbeyza- Beyrut 1970). 
24. Kitabü Mü§le't-tari]fa ii ?;emmi'I
ve§i]fa. Müellif bu risalede, evrakın özel 
noterlerce (müvessi~) para karşılığında ya
zılmasına ve tasdikedilmesine karşı çı
karak bu işin devlet memurları tarafın
dan yapılması ve ücretlerinin hazineden 
ödenmesi gerekliliği üzerinde durmuş
tur. Yedi bölümden oluşan risale Abdül
hafiz Mansur ( el-Meşrı~. LX111/ ı [ Beyrut 
1969[. s. 47-66; ayrıca MMMA, XII [1966[. 
s. 110-132) ve Abdülmecld et-Türki(Ara
bica [Leiden 1969[. s. 156-319;1:\açtaya şe
~a{iyye min tarll;i'l-garbi'l-islamr, Beyrut 
1988, s. 251-387) tarafından yayımlanmış
tır. İbnü ' I-Hatib'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserlerinden bazıları şunlardır: 'A'i
dü'ş-şıla, Tarietü'l- 'aşr ii tôril)i devle
ti beni Naşr, Bustônü'd-düvel, İstin

·zalü'I-lutfi'l-mevcud ii esrari'I-vücud 
(mevcud), Risale ii tekvini'l-cenin, el-
Yusufi fi't-tıb. 
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İBNÜ'l-HAWAM 
(ı" ı ;:;.ı ı \,)-! 1) 

Ebu Ali İmadüdd1n (Cemalüddln) 
Abdullah b. Muhammed ei-Hawam 

b. Abdirrezzak ei-Harbüvl el-Bağdadi 
(ö. 724/1324) 

Matematik alimi. 
_j 

643 (1245) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu; isfahfınl, Harizml ve Şafii 
nisbeleriyle de anılır. Naslrüddin-i Tusi'
den akliilimler okuduğu bilinmekteyse de 
kaynaklarda bunun nerede ve nasıl ger
çekleştiğine dair bilgi yoktur. Çokyönlü 
bir tahsil gördüğü "feylesuf, hakim, hfı
sib, tablb, edib ve mütekellim" gibi un
vanlarından anlaşılmaktadır. Tahsilini ta
mamladıktan sonra Bağdat'ta Darü'z-ze
heb Medresesi'nde Şafii fıkhı okuttu; ay
rıca bu müessesenin tıp bölümünü yö
netti ve ribat şeyhliğini yaptı. Öğretim 
faaliyetleri sırasında Kemaleddin el-Fari
si ve tab ip izzeddin el-Erbil1 gibi birçok 
öğrenci yetiştirdi; bu arada İlhanlı devlet 
adamları Alaeddin Ata M elik ve Şemsed
din Cüveynl kardeşlerin çocuklarına da 
hocalık yaptı. Daha sonra İsfahan'a gide
rek Şemseddin Cüveynl'nin oğlu BaMed
din Muhammed'in hizmetine girdi ve ona 
ithaf ettiği el-Feva'idü'l-Baha'iyye ii'I
]fava'idi'l-J:ıisabiyye adlı eserini Şaban 
675 (Ocak 1277) tarihinde kaleme aldı. 
Son olarak Muharrem 71S'te (Nisan 1315) 
Bağdat'ta Sultaniye Medresesi'nde öğ
retim görevi üstlendiği kaydedilmekte
dir. İbnü'I-Hawam , hamisi vezir ve tarihçi 
Reşldüddin Fazlullah-ı Hemedanl'nin iı
hanlı Hükümdan Ebu Said Bahadır Han 
tarafından öldürülmesinden ( 718/1318) 
sonra onun tefsirine yazdığı bir takrizden 
dolayı küfürle itharn edildi, ancak mahke
mede kelime-i şehfıdet getirmesi üzerine 
serbest bırakıldı ve daha sonra Bağdat'
ta vefat etti. 

Kaynaklarda güzel ahlak sahibi, hoşgö
rülü, adil ve bilgili bir kimse olarak tanıtı
lan İbnü'I-Hawam, İlhanlı Devleti'nin ileri 
gelenleriyle kurduğu özel ilişkiler sonu
cunda varlıklı bir insan olmuş ve elindeki 
imkanları hayır işlerinde kullanmıştır. Da
rü'z-zeheb Vakfı Mütevelli Heyeti'nin baş
kanlığını yürüttüğü, medrese binasının 
iman, gelirlerinin düzenlenmesi ve yöne
timinin ıslahı için çaba harcadığı bilin
mektedir; ayrıca buraya birçok kitap ba
ğışlamış ve öğrencilerine burs sağlamış
tır. öte yandan bir külliye yaptır ar ak bü
tün personelini tayin etmiş ve masrafla-



rın karşılanması için vakıf gelirleri bağla
mıştır. 

ibnü'l-Hawam'ın islam ilimler tarihin
de en çok iz bıraktığı alan matematiktir. 
Nitekim onun el-Feva'idü'l-Baha'iyye 
adlı matematiğe dair eseri, kendisinden 
sonra öğrencisi Kemaleddin el-Farisi ve 
daha sonra imactüddin el-Kaşi gibi ma

tematik alimlerince şerhedilmiş ve etkisi 
Osmanlı matematiği üzerinde de devam 
etmiştir. ibnü'l-Hawam bu eserinde, Ge
rasalı Nicomachos'tan islam dünyasına 
intikal edetı Pisagorcu sayı kavramını esas 
almış ve hesap türleri içinde "hesab-ı he
vai" üzerinde yoğunlaşmıştır. Cebir ala
nında ise Kereci geleneğini sürdürdüğü 
görülmektedir, Ancak onun. eserini daha 
ziyade dönemindeki matematik birikimi
ni, "hesab-ı H indi" hariç olmak üzere orta 
seviye ve hacimde yansıtan bir ders kita
bı olarak tasarladığı kitabına yazdığı ön
sözden anlaşılmaktadır. Yine bu önsözde. 
~serde hesap kurallarına dair hem anali
tik hem geometrik ispatlara yer verilece
ği belirtitmekle birlikte geometrik ispata 
hiç temas edilmemiştir. Cebirle ilgili bö
lümde geometrik ispatların el-Baha'iy
ye'ye yazılacak bir şerhte ele alınacağı 
söylenmişse de ibnü'l-Hawam'ın böyle bir 
şerh yazdığına dair günümüze herhangi 
bir bilgi ulaşmamıştır. ibnü'I-Hawam'ın 
orüinal yönü. bu eserinin son bölümünde
ki otuz üç adet çözümsüz ce bir problemi
ni ele alırken ortaya çıkmaktadır. Bir ma
tematikçinin çözemediği, fakat çözümsüz 
olduğunu da ispatlayamadığı problem
lere öteki meslektaşlarına havale etmek 
üzere eserinde yer vermesi tesbit edile
bildiği kadarıyla ilk defa ibnü'I-Hawam'
da görülmektedir. Benzeri bir yaklaşıma 
çok daha sonra Bahaeddin Arnili'nin ( ö. 

ı 031 / 1622) IjulQşatü'l-J;isab adlı eserin
de rastlanmaktadır. 

Bu otuz üç cebir problemini ibnü'l-Hav
vam'ın öğrencisi Kemaleddin ei-Farisi yaz
dığı şerhte aktarmış. ancak bunları çöz
meye veya çözümsüz olduklarını ispat et
meye çalışmamıştır. imactüddin ei-Kaşi 
d€ şerhinde problemierin dördüncüsünü 

çözmeye teşebbüs etmiş ve okuyucusuna 
bu problemlerle ilgili müstakil bir eser 
yazacağım vaad etmiştir. Fakat böyle bir 
eser yazıp yazmadığı konusunda bilgi yok
tur. ibnü'l-Hawam'ın ölümünden yaklaşık 
iki yüzyıl sonra Sultan ll. Bayezid'e sunu
lan müellifi meçhul İrşadü 't-tullab ila 
'ilmi'l-J;isab adlı eserde de el-Baha'iy
ye'de bulunmamakla birlikte ibnü'I-Hav
vam'a nisbet edilen bir çözümsüz prob
lem yer almaktadır. 

ibnü'l-Hawam'ın eserine öğrencisi Ke
maleddin ei-Farisi ve imadüddin el-Kaşi 
tarafından yazılan şerhler onun matema

tik alanındaki etkisini XVIII. yüzyıla kadar 
taşımıştır. Bu durum. esere ve her iki ün
lü şerhine ait nüshaların yahut bu eser
Iere çeşitli dönemlerde yapılmış atıfların 
çokluğundan anlaşılmaktadır. Mesela Se

merkant matematik-astranemi okulu
nun kurucusu ve en önemli temsilcisi olan 
Gıyaseddin Cemşid ei-Kaşi'nin hem ib
nü'l-Hawam'ın eserini hem de iki şerhini 
incelediği bilinmektedir. Molla Lutfide ( ö. 

900/ 1494-95) Risale fi's-seb'i'ş-şidad'ın
da Farisi şerhine atıfta bulunmaktadır. 
Bu şerhin Taşköprizacte'nin (ö. 968/1561) 

Miftal;u 's-sa' ade adlı eserinde "'ilmü 
t:ıisabi'l-heva1" bölümünde zikredilmesi. 
XVII. yüzyıl öncesi dönemde Osmanlı ma
tematik eğitiminde ibnü'I-Hawam 'ın ese-
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rini n ve ona Farisi'nin yazdığı şerh in önem
li bir yer tuttuğunu göstermektedir. 

ibnü'l-Hawam'ın matematikteki etki
sinin XVIII-XIX. yüzyıllarda Türkiye'de sür- · 
düğüne dair işaretler mevcuttur. Mesela 
Ca bizade Halil Faiz ( ö. ı 124/ ı 712), Cem şi d 
el-Kaşi'nin Miftal;u '1-J;isab adlı eserinin 
cebir bölümünün Türkçe tercümesin
de Farisi'nin şerhine atıfta bulunmak
tadır. Yine Kuyucaklızade Mehmed Atıf 
Efendi (ö. 1263/1847) ll. Mahmud'a sun
duğu. Bahaeddin Arnili'nin Ijulaşatü'l
l;isab adlı eserinin tercüme ve şerhinde 

Farisi şerhinden iktibaslar yapmıştır (b k. 
bi bl.) . Ayrıca gerekel-Baha'iyye'nin ge
rekse iki ünlü şerhinin yazma nüshaları
na istanbul kütüphanelerinde daha yo
ğun şekilde rastlanması ibnü'I-Hawam'ın 
Osmanlı matematiği üzerindeki etkisini 
göstermektedir. 

ibnü 'I-Hawam'ın el-Feva' idü 'l-BahfJ.'iyye fi 'l-~ava~di 'l-/:ıisabiyye adlı eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp. , Hasan 

Hüsnü Paşa , nr. 1292/ 2, vr. 83'·84' ) 
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iBNÜ'I-HAWAM 

Eserleri. 1. Na]jzu re'yi'n-nasiJ;in ve 
ibtalü temessükihim bi-ayati'l-Kur'an. 
Klasik ve modern kaynaklarda adı geçme
yen eserin bir nüshasının Şükrl Faysal adlı 
bir ilim adamının özel kütüphanesinde 
bulunduğunu yalnız Zirikil kaydetmekte
dir. z. Risaletü '1-firase. Tasawuti bir ça
lışma olup kaynaklarda yine adından söz 
edilmeyen eser Hüseyin Ali Mahfı1z tara
fından on altı sayfa olarakyayımlanmıştır 

(Tahran 1954). 3. Malfiile ii 'ilmi'l-al_ıld]f. 
Felsefi ahlak alanında yazılmış olan bu 
eser de kaynaklarda yer almamıştır. Tes
bit edilebilen tek nüshası Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (llL Ah
med, m 1361/8). 4. Mu]faddime fi't-tıb 
(Kitabü 't-Te?kireti's-Sa'diyye fi '1-lj:avanf
ni'Hıbbiyye, el-Külliyye) . Eseri ilk defa 
Safedl, daha sonra da Brockelmann. Ah
med lsa ve Zirikil kaydetmiştir (Süleyma
niye Ktp., Laleli, nr. 1625; Musul, nr. 33. 
ı 52/6) . s. Fuşul 'ala fehmi'l-ma]faleti'l
'aşira min Kitabi Ö]flidis. Fuat Sezgin 
tarafından Risale ti fehmi'l-Ma]fiileti'l
'aşira el-müte'alli]ja min Kitabi Ö]fli
dis, D. A. King ve Ramazan Şeşen tarafın
dan Şerf:ıu '1-Ma]fiileti'l-'aşira min Ki
tdbi'l-Ö]flidis olarak verilen eserin ismi, 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha
larında (Fatih, nr. 340 I/6; Carullah Efen
di, nr. 2060/9) yukarıda kaydedildiği şe
kilde olup Öklid'in Elementerinin irras
yonel sayıların geometrik incelemesine 
dair X. makalesi için yapılmış bir açıkla

madır. 6. er-Risaletü'ş-şemsiyye fi'l-]fa
va'idi'l-J:ıisabiyye. Klasik kaynaklarda adı 
geçmeyen bu eserden ilk defa Brockel
mann söz etmiş ve Paris Bibliotheque Na
tionale'de (nr. 2470) bir nüshasının kayıtlı 
bulunduğunu belirtmiştir. el-Feva'idü'l
Baha'iyye'nin farklı bir versiyonu ve on
dan daha muhtasar olan bu eserin bir 
nüshası da Kastamonu İl Halk Kütüpha
nesi'ndedir (nr. 2506/1 ). 7. el-Feva'idü'l
Bahd'iyye fi'l-]fava'idi'l-J:ıisabiyye . İb
nü 'l-Hawam'ın klasik kaynaklarda zikre
dilen tek eseridir. İlk defa Safedi'nin el
Kava'idü'l-Bahd'iyye fi'l-J:ıisab şeklin
de sözünü ettiği eserin dünya kütüpha
nelerinde yirmi beşten fazla nüshası mev
cuttur (mesela bk. Süleymaniye Ktp., La
leli . nr. 2715/1. vr. Jb-62b; Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 1292/2) . er-Risaletü'l-Baha'iy
ye adıyla tanınan eser. Bahaeddin Arni
ll'nin aynı adla da anılan ljulaşatü'l-J:ıi
sab'ı ile zaman zaman karıştı rılmıştı r 

(bk HULASATÜ'I-HİSAB). 
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İBNÜ'I-HAWAS 
c_,.. ı.;.:..ı ı W'! ' ı 

Ali b. Ni'me 
(ö. 460/1068) 

Sicilya'da hüküm süren 
son müslüma n emlrlerden . 

_j 

Müslümanların Sicilya'daki hakimiyet
lerinin son döneminde, Kelbl emirlerin 
sonuncusu Hasan es-Samsam'ın ( 1040-

ı 053) Palermo'dan çıkarı !ışından sonra 

adanın bir bölümünde bağımsızlığını ilan 
eden kumandanlardan biridir. Kelbl ida
resinin sona ermesinden adanın Norman
lar'ın eline geçmesine kadar süren dö
nemde Sicilya elde ettikleri bölgelerde 
bağımsızlıklarını ilan eden emirler arasın

da paylaşıldı. Endülüs gibi Sicilya da çok 
küçük emirliklere bölündü. Sicilya'yı pay
laşan bu emirler çok geçmeden iktidar 
mücadelesine başladı lar. 

İbnü'I-Hawas , 1040-1052 yılları arasın
daki bu karışıklıklar ve parçalanmalar sı
rasında Kasryane (Castrogiovanni). Circent 
(Girgenti) ve Kasrülcedld ' i (Castronova) 
hakimiyeti altına aldı. Eniştesi İbnü'I-Mek
latl de Kataniye'ye (Catane) hakim oldu. İ b
nü'I-Meklatl, kısa bir müddet sonra ada
nın doğu sahilindeki Siraküsa (Syracuse) 
şehrinin emlri İbnü's-Sümne tarafından 
öldürüldü. İ bnü's-Sümne onun dul kalan 
ve İbnü'I-Hawas'ın kız kardeşi olan eşiy
le evlendi. Bir süre sonra İbnü 'I-Hawas 
ile İbnü's-Sümne arasında ihtilat çıktı. 
İbnü's-Sümne'nin sarhoş olduğu bir sıra
da İbnü'I-Hawas'ın kız kardeşini öldür
meye kalkması yüzünden çıktığı belirti
len bu ihtilafın ardından iki taraf Kasrya
ne yakınında savaşa tutuştular. Hakibini 
yenen İbnü'I-Hawas Sicilya'nın büyük bir 
kısmına hakim oldu ve adayı Normanlar'a 
karşı savunan tek müslüman emir haline 
geldi. İbnü's-Sümne ise ona karşı Nor
manlar'dan yardım istedi. Sicilya'yı işgal 

için bunu fırsat bilen Norman Hükümdan 
Roger d'Hauteville 1061 yılının Şubat ayı 
sonundan itibaren saldırılarını başlattı. 

Önceleri Normanlar'ın h ücumlarını püs
kürtmeyi başaran İbnü'I-Hawas, Roger'in 
yeni saldırılar düzenleyerek Sicilya 'nın ba
zı bölgelerini ele geçirmesi üzerine bir ka
leye sığınmak zorunda kaldı. Fırsat bu
lanların adadan ayrılarak Kuzey Afrika'ya 
sığındığı o günlerde Sicilyalı bazı müslü
manlar, İfrlkıye Emlri Muiz b. Badls ez
Zirl'den adadaki müslümanları kurtarma
sı ve emirler arasındaki ihtilafları hallet
mesi konusunda yardım istediler. Muiz 
b. Badls'in 1 061 yılında gönderdiği donan
ma Kavsara (Pautellaria) adası yakınların
da tırtınaya tutularak büyük kayıp verdi. 
Felaketle sonuçlanan bu yardım teşebbü
sünun ardından bu defa babasının yerine 
geçen Temlm b. Muiz adaya oğulları Ey
yü b ve Ali'nin idaresinde bir donanma 
gönderdi (ı 062). EyyOb. İbnü'l-Hawas'ın 
yardımıyla Circent dahil geniş bir bölge
de hakimiyet kurmayı başardı. EyyOb ile 
İbnü'l-Hawas'ın arası açılıncaya kadar Si
cilya müslümanları rahat bir dönem ya
şadılar. İbnü 'I-Hawas 460'ta (1 068) Ey-


