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ibnü'I-Hebbariyye'nin Felekü 'l-me'ani adlı eserinin ilk ve >Lln sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 4157) 

irierinde ailesinin kalabalık olduğundan 
ve geçim sıkıntısından söz eden şairin ha
yata bakışının karamsar olduğu söylene
bilir. z. Netô'icü'l-titne ii na?mi Kelile 
ve Dimne. İbnü'l-Hebbariyye. İbnü'l-Mu
kaffa'ın Pehlevi dilinden Arapça'ya çevir
diği Kelile ve Dimne'yi 494 (1101) yılı ci
varında sade ve akıcı bir dille nazma çek
miştir. Şair kitabın sonunda eseri Kirman'
da on günde nazmettiğini belirtmiştir. 
Kelile ve Dimne'ye ait zamanımıza tam 
olarak intikal eden ilk manzume olan 
eser 1304 (1886) ve 1307 (1889) yılların
da Bombay'da basılmış. ayrıca Hfıri Ni'
metullah el-Esmer tarafından Lübnan'da 
( 1900) yayımlanmıştır. 3. Felekü '1-me 'a
ni. Nizamülmülk'ün katiplerinden Fele
kü'l-Meali Zahirülmülk'e (EbO Nasr Said 
ei-KaşanT) takdim edilen kitap, on iki bö
lümden meydana gelmiş manzum ve 
mensur fıkralar içeren bir çeşit antoloji
dir (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 4157). 
4. Kitabü'ş-ŞadıJ:ı ve'l-bdgım. Kelile ve 
Dimne türünde ahlaki hikayelerden olu
şan eser Arap edebiyatında fabl türünde 
ilk manzum hikayedir. Kitap bir Hintli ile 
bir İranlı'nın tartışması ile başlamaktadır. 
Her ikisi de kendi ülkesini övmekte, Hintli 
satrançla, İranlı taviayla övünmektedir. 
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Eser Doğu'da büyük rağbet görmüş, çe
şitli baskıları yapılmıştır. İbnü'l-Hebba
riyye. on yılda yazdığı bu kitabı Mezyedi
ler'den Sadaka b. Mansfır'a ithaf etmiş
tir. İbn Hicce el-Hamevi eseri Tagride
tü'ş-şabaf:ı adıyla kısaltmıştır (Leknev 
I 264/1 847; Kah i re 1292; Beyrut I 304; nşr. 
M. Sad ı k-Seyyid Haydarel-HüseynT, Bağ
dad ı 343;nşr. i zzet el-Attar. Kah i re 1355). 
s. Kitôbü'l-A]fii'it. Muhtemelen bir söz
lük çalışması olup İbn Hacer el-Askalani'
nin Lisanü'l-Mizan'ında adı el-Lagö.'it 
olarak geçmektedir. 6. Urcuze ti'ş-şat
ranc (nşr. Lovfs Şeyho, Mecelletü'l-Meş
rı~, XIII/! 119101). 7. Naz;mü Risaleti lfay 
b. Ya~z;an li'bn Sina. İbn Sina'nın risale
sinin manzum şekli olup imtihan için·so
rulan bir soruya cevap olarak nazmedil
miştir. Hisalenin bilinen tek nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 3268/5) . 

İbnü'l-Hebbariyye'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: Kitô
bü '1-Mecdi (Mecdüddin el-Kumml için 
yazılmı ştır). er-Red 'ala Ebi Muf:ıammed 
el-Gundecdni, Zecrü'n-nabil:ı (Ebü'l-Ala 
el-Maarrl'nin Sı~tü'z-Zend'ini eleştirenie
re reddiyedir). Zikrü'g;-?;ikrve tazlü 'ş-şi'r, 
Urcuze ti g;emmi'l-l;].avani~ ve'l-mid-

ras, Nüg;hetü'l-af:ıibbd' (edebiyata dair 
manzum bir eserdir, bk. Hediyyetü'l-'ari
fin, ll. 79). 
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Ebu Ali Muhammed b. el-Hasen 
b. el-Hasen b. el-Heysem 

el-Basri el-Mısrl 
(ö. 432/1040 [?]) 

Optiğin gelişmesine yaptığı 

önemli katkılarla tanınan 
Ortaçağ'ın en büyük fizikçisi; 

L 
matematikçi-astronom, filozof. 

_j 

Batı dünyasında Alhazen, Alhacen veya 
Avenetan. Avennathan adlarıyla bilinir. 
Büyük bir şöhrete sahip olduğu halde ha
yatına dair yeterli bilgi yoktur. İbn Ebu 
Usaybia, onun 417'de (1 026) altmış üç 
yaşında iken kaleme aldığı müellif hattı 
otobiyografık bir risalesini bularak çalış
ma tarzı. uyguladığı yöntem, o tarihe ka
dar okuduğu ve yazdığı eserler üzerine 
verdiği bilgileri günümüze aktarmıştır. 
Buna göre 354 (965) yılı civarında doğdu
ğu anlaşılan İbnü'l-Heysem aslen Basra
lıdır ve Bağdat Dımaşk, Kahire gibi dö
nemin ilim ve kültür merkezlerine seya
hatler yaparak öğrenimi sırasında elde 
ettiği akli ilimlere, özellikle felsefe, man
tık, matematik, astronomi ve tıbba dair 
bilgi ve görgüsünü geliştirdi. Bir ara Bü
veyhiler yönetimindeki Basra'da vezir un
vanıyla divan görevlisi olarak çalıştıysa da 
ilmi araştırmalarını engelleyen bu görev
den bir süre sonra ayrıldı. Fatımi Halifesi 



ibnü'I-Heysem'in 
temsili 

birresmi 
(Hüseyin Gazi 

Topdemir 

fotoğraf arşivi) 

Hakim- Biemrillah'a, "Mısır'da olsam Nil 
nehri üzerine baraj yaparak taşmaları ön
lerdim" dediğinin ulaştırılması üzerine 
Mısır'a davet edildi. Fakat Yukarı Mısır'
da bulunan Asvan ve çevresinde araştır
ma ve ölçümler yaparak projesini gerçek
leştiremeyeceğini anladı ve halifeden özür 
diledi. Halife çok kızınakla beraber ona 
divanda bir görev verdi. İbnü ' I-Heysem 
hayatının önemli bir kısmını bu ülkede 
geçirdi. Evhamlı ve dengesiz bir kişi olan 
Hakim'den çekindiği için huzurlu bir ça
lışma ortamına ancak onun ölümünden 
( 411 / l 021) sonra kavuşabildi. 418 (1 027) 
yılında Bağdat'ta geometriyle ilgili bir 
soruya verdiği cevaptan zaman zaman 
seyahate çıktığı anlaşılan İbnü'I-Heysem 
('Uyunü'l-enba', s. 558) ilerlemiş bir yaş
ta Mısır'da vefat etti. Ölüm tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte Said ei-En
delüsl, dostu Kadi Ebu Zeyd'in 430'da 
(1039) onunla Mısır'da karşılaştığını (Ta
baktHü '1-ümem, s. 150), İbnü'I-Kıftl ise ay
nı yıl içinde veya biraz sonra vefat ettiği
ne dair bir rivayeti aktardıktan sonra İb
nü'I-Heysem'in kendi el yazısıyla 43Zyılın
da kaleme aldığı hendeseyle ilgili bir çalış
masını elde ettiğini söyler (İI]barü'l-'ule
ma', s. 167). Buna göre onun 43Z'de 
( 1 040) öldüğü söylenebil ir. İbnü'I-Hey
sem'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi 
veren kaynaklarda Hasan b. Hasan ve 
Muha-mmed b. Hasan şeklinde farklı iki 
künye ile anılmasından ve özellikle İbn 
Ebu Usaybia'nın onun çalışmalarını biri 
klasik felsefe. diğeri matematik ve optik 
ağırlıklı iki ayrı listede toplamasından ha
reketle aynı dönemde yaşayan iki İbnü'I
Heysem'in varlığından söz edilmektedir 
(Rashed, Les mathematiques inflnitesi
males, ll. 8-19; Encyclopedia o{ the Histo
ry, s. 405). iddia sahibine göre bunlardan 
biri Basra'da doğup Kahire'de hayatını 
sürdürmüştür ve matematik, optik ali
midir; diğeri ise Bağdat'ta yaşamış olup 
nazari tıp alimi ve filozoftur. Ancak bu 

iddia Abdülhamld İbrahim Sabra (A. ı. 
Sabra) tarafından reddedilmiştir (Zeit

schri{t {ür Geschichte, Xl! 1 I 9981, s. l )_ 
Şahıs olarak iki ayrı İbnü'I-Heysem 'in var
lığı söz konusu edilmese de bir tek İbnü'I
Heysem'in hayatı. ilgi yönü ve eserlerinin 
özellikleri açısından iki safhaya ayrılabilir. 
Çünkü onun otobiyografisinde verdiği bil
gilerden. önce felsefi ilimierin füruu ile 
ilgilendiği ve bu dönemde klasik felsefe
nin konularına dair meselelerin anlaşılır 
hale getirilmesini amaçlayan. daha son
ra ise matematik, astronomi ve optiğin 
esaslarına yönelik, bu disiplinlerin prob
lemlerini çözmeye çalışan eserler telif et
tiğini söylemek mümkündür. Bu durum
da. yetişme döneminde genel olarak fel
sefi ilimlerle uğraşan ve bu alanda eser 
veren İ bnü 'I-Heysem ile olgunluk çağında 
daha çok matematik, geometri ve optikle 
meşgul olan. herkes için değil, "binlerce 
insan arasında ancak bir tane bulunabile
cek uzmanlar ve sınırlı sayıdaki seçkin in
sanlar" için yazan İbnü'I-Heysem'i birbirin
den ayırmakmümkün olacaktır(ibn Ebu 
Usaybia, s. 553; Heinen, Die islamische 
welt zwischen Mittelalter und Neuzeit, s. 
261; ayrıca bk. Rebstock, s. 66-67). 

Bütün kaynaklar İbnü'I-Heysem' in mal 
ve mevkiye değer vermeyen. geçimini gü
zel yazısıyla kazanan bir zahid olduğu hu
susunda görüş birliği içindedir. İbnü'I-Kıf
tl'nin naklettiğine göre ölünceye kadar 
her yıl Öklid'in Uşulü'l-hendese'sini. Bat
lamyus'un eJ-Mecisti'sini ve Callnus'un 
el-Mütevassıtı'ıt'ını istinsah ederek 150 
dinarasatmış ve bununla geçinmiştir (İI]
barü 'l-'ulema', s. 167). İslam ilim ve dü
şüncesinin zirveye ulaştığı bir dönemde 
yaşayan İbnü'I-Heysem. Mu'tezile kelam
cısı Kadi Abdülcebbar. Eş'arl kelamcısı 
Ebu Bekir ei-Bakıllan1. filozof İbn Miske
veyh, İbn Sina ve Blrunl ile çağdaştı. Ken
disi Eskiçağ bilgin ve filozoflarının eserle
ri üzerinde çalışmış. onlara şerhler, haşi

yeler yazmış ve bir kısmını telhis etmişse 
de esas başarısını matematik, astronomi 
ve optik alanlarında göstermiştir. Ancak 
çağdaşı İslam filozoflarının görüşlerine 

. yer vermediği gibi onlara herhangi bir 
göndermede de bulunmamıştır. Bu ara
da gerek İlkçağ'da yaşayanların . gerekse 
çağdaşlarının eserlerini veya bazı görüş
lerini eleştirrnek üzere müstakil birçok 
kitap, makale ve risale kaleme almıştır. 
Mesela zındık olarak tanınan İbnü'r-Ra
vendl ile Ebu Bekir er-Razl'nin peygam
berliği eleştiren görüşlerine ve Mu'tezi
le'nin "sıfat" ve "vald" anlayışiarına karşı 
birer risale telif etmiştir. Ayrıca alemin 
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yaratılmışlığını ispat etmek üzere kelam
cıların ortaya koyduğu delilin tutarsızlı
ğını ve bunun ancak doğru kıyasla kanıt
lanabileceğini göstermek üzere bir ma
kale yazmıştır. Blrunl gibi alim -filozof ti
pini temsil eden İbnü'I-Heysem. zamanın 
sonradanlığını savunan kelamcılara karşı 

filozofların yanında yer almış ve Allah'ın 
fail olmadığı bir anın bulunamayacağı fik
rini temellendirmeye çalışmıştır. 

İbnü 'I-Heysem . İbn Ebu Usaybia kana
lıyla günümüze intikal eden hayat hikaye
sinde kendi iİim' ve metot anlayışını açık 
bir şekilde ortaya koymuştur. Onun Gaz
zall'den çok önce bir ilim adamında bu
lunması gereken temkin, ihtiyat ve ilmi 
şüphenin ne olduğu hususundaki görüşü 

şöyledir: "Küçük yaştan beri insanların 
farklı inançlara sahip o lmasına, her ke
simin kendi görüşüne sıkıca bağlanma
sına he.p şüphe ile baktım. Çok iyi biliyor
dum ki hakikat tektir; o konudaki görüş 
ayrılıkları farklı yöntem kullanmaktan 
kaynaklanmaktadır .. . Akli bilgileri kavra
yacak düzeye gelince gerçeğin kaynağını 

aramaya başladım . Olanca hırsımla zan 
ve şüphenin aldatmasından kurtaracak 
bir yöntem aradım .. . Çünkü gerçeği bul
mak zor. ona giden yol sarp ve hakikat 
şüphe le rle örtülüdür. Ulemaya iyimser 
gözle bakmak ise insanın yapısında var
dır .. . Dolayısıyla önceki nesillerin kitapla
rını inceleyen ve onlara iyimser gözle ba
kan hakikat arayıcısı olamaz. Gerçekte 
hakikat arayıcısı. kendisinin onlar hakkın
daki görüşünü eleştirdiği gibi okudukla
rını da eleştirip delillerle kanıtlayandır ... 
Hakikat doğrudan amaçtır. onu arayan 
kimseyi onun varlığından başka hiçbir şey 
ilgilendirmez ... Zira Allah ulemayı hata 
ve kusurdan korumuş değildir; eğer öyle 
olsaydı ulema arasında hiçbir ilim dal ın

da ihtilaf bulunmaz ve herhangi bir ko
nuda gerçeğe ili şkin görüşleri farklı ol
mazdı . Halbuki durum bunun tersidir .. . 
Bu sebeple ilmi eserleri inceleyen kimse
nin amacı gerçeğin bilgisine ulaşmaksa 
kendisini o eserdeki fikirlerin hasmı (an
titezi) yerine koyup o gözle okumalı ve bü
tün yönleriyle sorgulayıp eleştirmeli; ay
nı zamanda kendi görüşünü de eleştire
rek müellife karşı hoşgörüsüz davranma
malı . Böyle bir yöntem izieyecek olursa 
hakikatler apaçık ortaya ç ı kar ... Bütün 
bunları dikkate alarak farklı düşünce ve 
inançları. çeşitli ilim ve dinleri araştırma
ya koyuldum. Bunlar bana fazla bir şey 
vermediği gibi gerçeğe ulaşmak için bir 
yöntem. kesin bilgiye kavuşturacak yeni 
bir anlayış da kazandırmadı. Gerçeği bul-
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mak için duyu verilerinden hareket ede
rek aklibilgiye ulaşınarn gerektiğini anla
dım" ( a.g.e., s. 552) . Daha sonra o, Aristo 
külliyatı üzerinde çalışarak ilmi formas
yon kazandığını, özellikle matematik, fi
zik ve metafizik alanında yoğunlaştığını 
söyler. · 

Matematik ve astronomiyle ilgili araş
tırmalarından önce optik alanında dev
rim sayılan çalışmalarıyla tanınan İbnü'I
Heysem, İlkçağ'dan XVII. yüzyıla kadar 
optik tarihinin en önemli şahsiyeti olarak 
kabul edilir. Matematiksel analizle olgu
nun fiziksel boyutunu da işin içine kata
rak düzenlediği ayrıntılı deneylerle mo
dern anlamda bir fizik çalışması gerçek
leştirmiş ve optiği ilkeleri, problemleri, 
çözüm yol ve yöntemleriyle çok iyi işlen

miş bir bilim haline getirmiştir. Onun özel
likle ortaya koyduğu Kitabü'l-Menô?ır 
adlı eserinde ışığın doğrusal (doğru bo
yunca, rectilinear) yayılımı, gölgenin özel
likleri, karanlık oda, gök kuşağı ve hale
nin oluşumu , yansıma ve kırılma konula
rı gibi pek çok temel optik olguyu incele
yerek bu ilmi kökten değiştirdiği görülür. 
İbnü'I-Heysem'in optik ilmine getirdiği 
yenilikleri Kitôbü'l-Menô?ır'dan ve ko
nuyla ilgili diğer çalışmalarından faydala
narak şu şekilde özetlemek mümkündür : 
Işığın mahiyetini felsefeden çok matema
tiksel ve deneyselmetotlarla araştırmış, 
yaptığı optiğe ilişkin araç ve gereçlere da
yanarak düzenlediği deneyleri birer apa
çık kanıtlama vasıtası olarak kullanmıştır. 
Açıkça modern bilimsel tavır sergilediği 
bu anlatımıyla hem yanlışlıkianna rağ
men kullanılagelen önceden ileri sürül
müş tezlerin çürütülmesini sağlamış, 
hem de kendi tezlerinin doğruluğunu ka
nıtlayarak optik disiplininin, adeta doğru 
önermeler topluluğundan meydana ge
len bir temel bilim halini almasına yol aç
mıştır. Öncelikle ıŞık kaynaklarını ve yay
dıkları ışıkların niteliklerini incelemiş, ken
disi ışık kaynağı olan nesnelerin ışığına 
birincil, ışıklandırılmış nesnelerin yaydığı 
ışığa da ikincilışık adını vermiştir. Aynı 
zamanda ışığın doğru boyunca yayıldı
ğını düşünerek bunun kanıtlanması için 
-bugünkü fotoğraf makinesinin esasını 
teşkil eden- karanlık oda deneyini ve göl
gelerin niteliklerini dikkate alan daha baş
ka deneyleri düzenlemiştir. ister kendisi 
ışık kaynağı olsun, isterse ışığını diğer bir 
ışıklı nesneden alsın her kaynaktan çıkan 
bütün ışıkların doğrusal çizgilerde yayıl
dığını belirlemiştir. Gözün yapısını , gör
menin mahiyetini ve görme bozuklukla
rının sebebini bugünkü bilgilere çok ya-
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kın şekilde açıklamıştır. Onun görme ko
nusundaki en büyük başarısı, öncelikle 
ışığın gözden çıktığını savunan gözışın ku
ramını yıkıp ışığın nesneden geldiğini ka
nıtlamasıdır. Böylece görmenin hem fizik
sel olduğunu hem de nesneden göze ula
şan ışınlar aracılığıyla oluştuğunu mate
matiksel ispatlarla ortaya koymuştur. 
Vansıma (catoptrics) konusunda, kendin
den ışıklı ve ışıklandırılmış nesnelerin ışık
larının, yani birincil ve ikincilışık kaynak
larının yaydıkları ışıkların düz, küresel, si
lindirik ve konik aynalardan yansımaları
nı deneyler yaparak incelemiş ve kanun
larını geometrik yoldan ispat etmiştir. 
Özellikle yansımanın nedensel analiziyle 
ilgili çalışması konuya yeni bir yaklaşım 
getirmesi bakımından önemlidir. Vansı
manın birinci temel kanunu, yansıma du
rumunda gelme veyansıma açılarının (şe
kil deki a açıları) eşit olduğunu belirtir. İb-

normal 

gelen >r---~--....;;ı,c 
ısı n 

ayna 

nü'I-Heysem, bu kanunun kanıtianmasını 
önceki yaklaşımlardan çok farklı biçimde 
ele almıştır. izlediği yöntem, gelen ve yan
sıyan ışınlara etki ettiği düşünülen kuv
vetleri veya birleşenleri göz önünde tu
tan bugünkü hızlar dörtgeni yöntemidir. 
Ona göre ışık çok yüksek bir hızla hareket 
eder ve ayna yüzeyine ulaştığında ne ora
da durabilir ne de içine işleyebilir; dolayı
sıyla hala orüinal hareketin yapı ve gücü
ne sahip olduğundan aynı eğim derece
siyle yansıyarak yoluna devam eder. 

Gök kuşağı da güneşten gelen ışınların 
çukur (konkav) bir yansıtıcı yüzey görevi 
yapan bulutun iç kısmında yansıma yap
masıyla ortaya çıkar; değişik renklerin 
oluşması ise ışınların girdiği ortamın yo
ğunluğuna bağlıdır. Buna karşılık hale de 
tümsek(konveks)yüzeyden,yaniküreden 
yansıyan radyalışınların toplamıdır. İb
nü'I-Heysem. optik kınlmayı açıklamak 
için mekanik analojilere başvurmuş ve 
ışığın kırılmasını, fırlatılan bir taşın diren
Ci daha çok veya daha az başka bir ortama 
geçerken hareketinde meydana gelen de
ğişmeyle karşılaştırmıştır. Ona göre ışık 
saydam nesnelerde çok büyük bir hızla 
hareket eder ve hızı, az yoğun ortamlar
da çokyoğun ortamiara göre daha fazla-

dır. Bu gözlemler sonucunda ışığın hızı
nın, geçmesine izin veren saydam ve en
gelleyen mat ortamlarda azaldığını ve 
matlığın arttığı oranda büküldüğünü be
lirlemiştir. Burada dikkati çeken ilk husus 
yoğun ortamda ışığın hızının azaldığının 
belirtilmesidir; çünkü bu durum, her ne 
kadar açıkça söylemese de ışığın mahi
yetini-günümüz optik ilmi gibi- parçacık 
olarak kabul ettiğini göstermektedir. öte 
yandan katı bir nesnenin sabit bir cisme 
dik açı yapacak doğrultuyla fırlatıldığın
da. onu diğer açılardan gelenlere nisbe
ten daha kolay tahrip ettiği gözlemine 
dayanarak yansımada olduğu gibi kıni
mada da genel bir kural tesbit etmiştir: 
Dik hareket daha güçlü ve kolaydır ; d ike 
yakın eğimli hareket de uzak olan hare
ketten daha kolaydır. Buna göre dik ışın 
o doğrultu boyunca ortaya çıkan hareke
tin gücünden dolayı, demir bir güllenin 
dik olarak fırlatıldığında karşısındaki cis
me kolaylıkla girmesi gibi kınlmaksızın 
yoğun ortama nüfuz edebilir; eğimli ışın 
ise aynı doğrultuyu sürdürebilmek için 
yeterince güçlü olmadığından ortama da
ha rahat nüfuz edebileceği diğer bir yöne 
döner. İbnü'I-Heysem'in teorileri bilim 
dünyasında çok etkili olmuş ve kendisi 
Doğu'da ve Batı'da XVII. yüzyıla kadar op
tikte otorite kabul edilmiştir. Onun bu ba
şarısının altında yatan en önemli husus 
kendisinden önceki bilim adamlarının 
düştükleri yaniışiara düşmemesi, yani bir 
teoriyi kabul edip diğerini çürütmek yeri
ne orüinal fikirler üretmeye çalışmasıdır. 

Eserleri. İlim tarihinin en önemli sima
larından biri olan İbnü'I-Heysem'in kendi 
oti:ıbiyografisiyle tabakat kitaplarında 
zikredilen, bir kısmı günümüze ulaşmış 
bulunan pek çok eseri vardır ve aslında 
muhtemelen bunların sayısı daha da faz
ladır (aş. bk.). Onun için "ikinci Batlam
yus" diyen Beyhaki, Tôri{Ju J;ükemô'i'l
İslôm'ında eserlerinin sayılamayacak 
kadar çok olduğundan ve özellikle ahlak 
üzerine yazdığının bir benzerinin bulun
madığından bahseder (s 98). İbnü'I-Hey
sem'in eserlerinin bir listesini (doksan al
tı adet) veren ilk kaynak İbnü 'I-Kıfti'dir (İf;
barü'l-'ulema', s. 167-168). Daha sonra bu 
listeden de faydalandığı anlaşılan İbn Ebu 
Usaybia, İbnü'I-Heysem'in otobiyografi
sine dayanarak iki ayrı liste hazırlamıştır 
('Uyünü'l-af].bar, s. 551-552, 554-560). 
Bunların yanında Lahor'da bulunan ve 
müellifın hayat hikayesini ihtiva eden bir 
sayfası eksik yazınada da (Heinen, Die 
islamische welt zwischen Mittelalter und 
Neuzeit, s. 262-277) yine bir liste mevcut-



tur. İbnü'l-Heysem, İbn EbQ Usaybia'nın 
günümüze aktardığı otobiyografisinde o 
tarihe ( 4 ı 71 ı 026) kadar matematikle ilgili 
yirmi beş ve fizik- ilahiyatla ilgili kırk dört 
kitap telif ettiğini , daha sonra bunları ye
niden ele alarak üzerlerinde daha geniş 
çalışmalar yapacağını bildirmektedir. ibn 
EbQ Usaybia, bu listeye İbnü'l-Heysem'in 
anılan tarihten Cemaziyelahir 419' a (Tem
muz 1 028) kadar telif ettiği yirmi eseri da
ha eklemiş, ardından onun bu tarihten 
429 ( 1 038) yılı sonuna kadar yazdığı dok
san eserden oluşan başka bir liste daha 
vermiştir. İbnü 'l-Heysem'in bundan birkaç 
yıl sonra vefat ettiği düşünüldüğünde bu 
kadar velQd bir müellifın 429 yılından son
ra da çok sayıda eser yazmış olması ihti
mali akla gelmekte, bu ihtimali çeşitli kü
tüphanelerde bulunan ve klasik kaynak
lardaki listelerde adı geçmeyen yazma 
eserler de doğrulamaktadır. İbnü'l-Hey
sem'in günümüze ulaşan eserlerinin baş

lıcaları şunlardır : 1. Kitabü '1-Menapr 
(Kitab fı'l-men~ır) . Müellifin, Eskiçağ'dan 
kendi zamanına kadar mevcut olan bütün 
optik bilgi birikimini ve problemleriyle 
doğru-yanlış çözüm yollarının tamamını 
ihtiva eden en önemli eseridir. Kitap yedi 
ciltten oluşmuştur: ilk üç cilt doğrudan 
görme, ondan sonraki üç cilt yansıma ve 

son cilt de kırılma konuları hakkındadır. 
özellikle Kemaleddin el-Farisl ile ( ö. 7 ı 8/ 
ı 3 ı 9) Takıyyüddin er-Rasıd'ın (ö . 993/ 
ı 585) çalışmalarında derin izler bırakan 
kitabın Batı'ya ne zaman geçtiği ve XII. 
yüzyılın sonlarında veya XIII. yüzyılın baş
larında yapıldığı sanılan Latince çevirisi
nin kime ait olduğu bilinmemektedir. La
tince metin Friedrich Risner tarafından 
Witelo'nun (Vitellion , XIII. yüzyıl) kitabıy
la birlikte Oplicae thesaurus Alhazeni 
Arabis libri septem, nunc primum edi
li, ei usd em liber de crepusculis et nu
bi um ascensionibus, item Vitellionis 
Thuringo-Poloni libri X, omnes instau
rati, iiguris illustrali et aucli, adjeclis 
etiarn in Alhazenıim commentariis 
adıyla yayımlanmıştır (Basel ı 572) . Avru
pa ilim çevrelerinde başta John Pecham. 
Witelo, Roger Bacon. Johannes Kepler. 
Snell van Rogen , Pierre de Fermat ve 
Descartes gibi pek çok ünlü optikçinin 
kuramlarının teşekkülünde ve dolayısıy
la Batı'da optik ilminin karanlık çağdan 
sonra yeniden kurulmasında çok etkili 
olan eser bugün de aynı yoğunlukta ilgi 
çekmeye devam etmektedir. Kemaleddin 
el-Farisl tarafından Tenlfil;u'l-Mena?:ır 
adıyla (I-Il. Haydarabad 1347-1348) göz
den geçirilip ihtisar ve şerhedilen Kita-

lbnü'I-Heysem'in Kitilbü'I-Menii?ır adlı eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2448, vr. ı•. 48•) 
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bü'l-Mena?:ır'ın ilk üç cildini Abdülha
mld İbrahim Sabra tahkik ederek yayım
lamış (Küveyt 1983). daha sonrada İngi
lizce'ye çevirmiştir (The Optics of Ib n al
Haytham : Books /-lll on Direct Vision, 
London I 989). 2. Malfiile ii'sti{ıraci sem
li'l-lfıble ii cemti'l-meskune (İstil].racü 
semti'l-~ıble). Cari Schoy tarafından ince
lenmiş ve Almanca'ya tercüme edilmiş
tir ("Abhandlung des al-Hasan ibn al
Hasan ibn al-Haitam [AlhazenJ über die 
Bestimmung der Richtung der Qibla", 
ZDMG, LXXV 11921 J. s. 242-253) 3. Malfii
le ii hey'eti'l-'alem (Risale{l hey'eti'l
'alem). İbranice'ye ve üç defa Latince'ye 
çevrilen eserin mukaddimesini modern 
çağda Moritz Steinschneider neşretmiş 
ve Eilhard Wiedemann Almanca'ya çe
virmiştir (bir yazmasının tanıtımı için 
bk. Tüm er. bibl). 4. Malfiile ii Şer]J.i 
muşaderali Kitabi Ölflidis (Şerlw mu
şaderati Ök11dis). Öklid'in paraleller teo
risi hakkında olan eserden seçilen bir kıs
mı Halil Çaviş yayımiarnıştır (N~ariyye
tü '1-mütevaziyat fı'l-hendeseti'l-İslamiy
ye, Tunus 1988, s. 87-1 1 7). S. Malfiile ii 
Q.av'i'l-lfamer (Mecmü'u 'r-resa'il içinde. 
Haydarabad 1357/1938). Karl Kohl tarafın
dan üzerinde bir araştırma yapılarak AJ
manca'ya tercüme edilmiştir ("Über das 
Licht des Mondes, eine Untersuchung von 
Ibn al-Haitham". Sitzungsberichte der 
Physikalisch-medizinischen SozieUit in 
Erlangen, LVII1-LIX lErlangen 1926-19271. 
s. 305-398). 6. Malfiile (~avi) ii semti'l
lfıble bi'l-]J.isab. Ahmed S. Dallal tarafın~ 
dan İngilizce tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir ("Ibn al-Haytham's Universal 
Solution for Finding the Directian of the 
Qibla by Calculation", Arabic Sciences 
and Philosophy, V 1 Cambridge 1995 ı. s. 
145-193) 7. Malfiile ii uşuli'l-misa]J.a 
(Faşl (i uşüli'l-misaJ:ıa ve ?)kriha bi'l-be
rahin) (MecmCı'u'r-resa'il içinde. Haydara
bad 1357/ 1938). Eilhard Wiedemann ta
rafından Almanca bir özeti verilerek 
tahlil edilmiştir (Aufsatze zur arabischen 
Wissenschaftsgeschichte, ı. 534-543). 8. 
Malfiile ii misa]J.ali'l-küre. Eseri Cemal 
ed-Debbağ Rusça'ya çevirmiştir (Sezgin, 
V. 366). 9. Malfiile (Risale) ii misa]J.ati'l
mücessemi'l-mükdii'. Heinrich Suter ta
rafından Almanca'ya tercüme edilmiştir 
("Die Abhandlung über die Ausmessung 
des Paraboloides von Ibn al-Haitham", 
Bibliotheca Mathematica, XII/3 1 Leipzig 
19 ll - 191 2]. s. 289-332). 10. Malfiile mu{ı
taşara ii berkfıri'd-deva'iri'l- 'i?:am (Ri
sa/e (i berkari'd-deva'iri 'l-'i?am). Eseri 
Eilhard Wiedemann Almanca'ya çevirmiş
tir ( "Über geometrische Instrumente bei 
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den muslimisehen Völkern", Zeitschrift für 
Vermessungswesen, XXII-XXIII [Stuttgart 
I 910). s. 1-8). 11. Ma]fiile ii enne'l-küre
te evsa'u '1-eşkfıli'l-mücesseme e ll eti 
eJ:ıfıtethfı mütesaviyeten ve enne'd
da'irete evsa'u'l-eşkôli'l-musattaJ:ıa el
leti iJ:ıQtatühô mütesaviyetüıı . Ahmet 
Harnit Dilgan tarafından tahlil edilmiştir 
("Sur une thecreme isoperimetrique d'Ibn-i 
Haitham" , Actes du IX• cangres interna
tional de l 'histoire des sciences, Pari s 
I 959, s. 453-460) 12. Ma]fiile fi terbi'i 'd
da'ire. Heinrich Suter. eseri Vatikan ve 
Berlin kütüphanelerinde bulunan yazma
lara dayanarak yayımlamış ve Almanca'
ya çevirmiştir ("Die Kreisquadratur des 
Ibn al-Haitam zum ersten Mal nach den 
Manuskripten der Königlichen Bibliothek 
in Berlin und des Vatikans herausgegeben 
und übersetzt"; Zeitschrift für Mathematik 
und Physik,XLIV [Leipzig 18991. s. 33-
47) . 13. Risfıle fi rü'yeti'l-kevakib . Ab
dülhamid İbrahim Sabra ve Anton Heinen 
tarafından İngilizce tercümesiyle bitlik
te neşredilmiştir ("On seeing the Stars", 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch
islamischen Wissenschaften, VII [Frank
furt 1991-19921. s. 31-72). 14. Ma~ale fi 
J:ıiılli şüki'ıki (Ma~aleti'l-ula min 1 fi) Ki
tabi 'J-Mecisti yeşükkü tiha ba'zu eh
li'l- 'ilm~ Eseri Abdülhamid Sabra İngilizce 

tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır ("On 
Seeing the Stars , II, Ibn al-Haytham 's 
Answers to the Doubts Raised by Ibn 
Ma· dan" , Zeitschrift für Geschichte der 
arabisch- islamisehen Wissenscha{ten, X 
[Frankfurt 1995-19961. s. 1"59) . 15. Kavl 
fi'sti{J.raci mu~addimeti çlıl'i'l-müseb
ba' (Faşl fi mu~addimati çtıl'i'l-müseb
ba'). Cari Schoy tarafından Almanca'ya 
çevrilmiştir (Die trigonometrischen Lehren 
des persichen Astronomen al-Birüni, Han
nover I 927, s. 84-9 I) . 16. Ma~ale fi eçl
va'i'l-kevakib ( Mecmü'u 'r-resa'il içinde, 
Haydarabad ı 357/1 93 8). Eseri Eilhard 
Wiedemann Almanca olarak özetlemiş 
( "Über das Licht der Sterne", Wochen
schrift {ür Astronomie, Meteorologie und 
Geographie, XVII [ 18901. s. 1-4), W. Arafat 
ile Henry James Jacques Winter Ingilizce'
ye tercüme etmiştir ("The Light of the 
Stars, A Short Discourse by Ibn al-Hay
tham", British Journal for the History of 
Sciences, V [Cambridge I 970- I 97 I ı. s. 
282-288). 17. Ma~aJe fi'l-eşer elle~i fi'l
~amer (Risalefi'l-eşer elle?.i fi vechi'l
~amer) . Cari Schoy tarafından Almanca'
ya çevrilen eseri (Die Abhandlung des 
Schaichs Abi 'Ali al-Hasan lbn al-Hasan 
lbn al-Haitham über die Natur der Spuren 
[Flecken], die man auf der Oberflache 
des Mandes sieht, Hannaver · ı 925) , Yusuf 

ibnü'I ·Heysem'in Kita.bü 'l·Men~ır adlı eserinden gözün anatomisiyle ilgili bir çizimin de ver aldı~ı iki sayfa (The World 
· ofislam ied. Bemard Lewis), London 1976, s. 197). 
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Zeydan yayımiarnıştır ( MMMA, XL/2 [Ka
hire 19961. s. 81-109). 18. Ma~ale fi'l
ma'JCımat. Eseri Louis Pierre E. Amelie 
Sedillot incelemiştir ("Notice du traite 
des connus geometriques de Hassan ben 
Haithem", JA, XIII [ 1834). s. 435-458). 19. 
Ma~ale fi'ş-şükU.k 'alô BatJamyus. Ab
dülhamid Sabra ve Ne bil eş-Şihabi tara
fından neşredilmiştir (Kahire 1971). 20. 
Ma~aıe fi'sti{J.raci irtitfı'i'l-~utb 'alô ga
yeti't-taJ:ı~i~. Eseri Jacobus Golius Latin
ce'ye(Leiden 1643) veCar!SchoyAiman
ca'ya çevirmiştir ("Abhandlung des Ha
san ben al-Husain ben al-Haitam über 
eine Methode, die Polhöhe mit grösster 
Genauigkeit zu bestimmen" , De Zee, X 
[ı 9201. s. 586-60 ı) . 21. Ma~ale fi'l-küre
ti'l-muJ:ıri~a. Eseri Rüşdi Raşid, Kema
leddin el-Farisi tarafından yapılan tahri
riyle birlikte tahkik ederek Fransızca'ya 
çevirmiştir ( Geometrie et dioptrique au X• 
siecle: lbn Sahl, al-Qühi et lbn al-Haytham, 
Paris 1993, s. I I l-l 12, 133-158) . 22.Ma
~a1e fi şi'ıreti'l-küsi'ıt. Kemaleddin ei
Farisi tarafından şerhedilen ve Eilhard 
Wiedemann tarafından Almanca'ya çev
rilen eser ("Über die Camera obscura bei 
Ibn al-Haitam", Sitzungsberichte der 
Physikalisch- medizin isehen Sozietat in 
Erlangen, XLVI [Erlangen 19141. s. 155-
169) şarihin Ten~iJ:ıu'l-Menapr'ı ile bir
likte yayımlanmıştır (Haydarabad ı 34 7-
1348/ 1928- I 930) . 23. K avi fi'sti{J.rfıci 
mes'eletin 'adediyyetin. Eseri Wiede
mann Almanca'ya çevirerek tahlil etmiştir 
(Aufsatze zur arabischen Wissenscha{ts
geschichte, I, 529-53 I). 24. Cevfıb 'an 
su'ali's-sfı'il 'ani'l-mecerreti hel hiye 
fi'l -heva' ev fi cismi's-sema'. Saman
yolu hakkında sorulan bir sorunun ceva
bını ihtiva eden eser Wiedemann tarafın
dan Almanca'ya çevrilmiştir ("Über die 
Lage der Milchstrasse nach Ibn al-Hai
tam", Sirius, XXXIX/5 [Leipzig I 9061. s. 
ı ı 3-1 ı 5) . 25. Ijavaşşü'l-müşelleş min 
ciheti'l-'amu d (Mecmü'u 'r-resa'il içi nde, 
Haydarabad ı 357/1938). Hakkında Hein
rich Hermelink bir makale yazmıştır ( "Zur 
Geschichte des Satzes von der Lotsumme 
im Dreieck", Sudhoffs Arehiv für Geschich
te der Medizin und der Naturwissen
scha{ten, XLVIII [Stuttgart I 9641, s. 240-
247) 26. Kitabü 'l -Mu'amelat fi'l-J:ıisfıb. 
Eseri Ullrich Rebstock Almanca tercü
mesiyle birlikte yayımiarnıştır (Zeitschrift 
.für Geschichte der arabisch- islamisehen 
Wissenscha{ten, X [Frankfurt I 995- I 9961, 
S. 6 ı -12 ı) . 27. Ma~iile fi mesa'ili't-te
Ja~i. Eilhard Wiedemann tarafından Al
manca'ya çevrilmiştir (Aufsatze zur ara
bischen Wissenscha{tsgeschichte, II , 616-
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Terzioğlu tarafından tıpkıbasımı yapıl
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(İbnü'l-Heysem'in eserleri hakkında daha 
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ımı HüsEYiN GAzi ToPDEMiR 

İBNÜ'l-HÜMAM 
( tlo.elf ..:,.! f ) 

Kemalüddin Muhammed b. Abdilvahid 
b. Abdilhamid es-Sivasi el-İskender! 

(ö. 861/1457) 

L Hanefi fakihi, usul ve kelam alimi. _j 

790'da (1388) İskenderiye'de dünyaya 
geldi. Bu tarih 788 (1386) ve 789 olarak 
da zikredilmektedir. Dedesinin dedesi Hü
mameddin'e nisbetle İbnü'I-Hümam la
kabı ile meşhur olmuştur. Dedesi Abdül
hamid ve büyük dedesi Mesud aslen Si-

iBNÜ'I-HÜMAM 

vaslı olup burada kadılık yapmışlardır. Ba
bası, muhtemelen yaşadığı dönemde Ana
dolu'nun içine düştüğü kargaşa ortamın
dan kurtulmak amacıyla Memlükler'in 
idaresi altındaki Mısır'a gitmiş ve İsken
deriye'de Hanefi kadılığı görevinde bu
lunmuştur. İlk derslerini babasından alan 
İbnü'I-Hümam, on yaşında iken babasının 
ölümü üzerine anneannesinin gözetimin
de yetişti. Onunla birlikte Kahire'ye gide
rek Şehabeddin ei-Heyseml'nin yanında 
Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi, İbnü'z-Zeratl
tl ve Zeynüddin Abdurrahman et-Tefeh
nl'den kıraat dersleri aldı. Bir ara İsken
deriye'ye dönerek burada öğrenimine de
vam etti, ardından tekrar gittiği Kahire'
de uzun süre kaldı. Cemaleddin Yusuf b. 
Muhammed ei-Humeydl, İbnü'I-Mecdl, 
Muhammed b. Ahmed ei-Bisatl, Bedred
din Mahmud b. Muhammed ei-Aksarayl. 
Bedreddin el-Ayni. Ebu Zür'a İbnü'l- lraki, 
İbn Hacer ei-Askalanl. Kariülhidaye, Ebü'I
Velld İbnü'ş-Şıhne, Muhammed b. Ebu 
Bekir İbn Cemaa ve Kemaleddin eş-Şü
münnl gibi çeşitli mezheplere mensup 
alimlerden Arap dili ve edebiyatı, mantık, 
kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve fıkıh usulü 
defsleri aldı. Kendisinden çok faydalan
dığı hacası Abdurrahman et-Tefehnl ile 
birlikte Kudüs'e, fıkıh usulü okuduğu 
Ebü'l-Velld İbnü'ş-Şıhne ile birlikte 814 
(1411) yılında Halep'e giderek bir süre bu 
şehirlerde tahsilini sürdürdükten sonra 
tekrar Kahire'ye döndü. 

Öğrencilikyıllarında çeşitli sıkıntılar ve 
müzmin hastalıklarla mücadele eden İb
nü'I-Hümam tahsilini tamamladıktan 
sonra ilim ve öğretimle meşgul oldu. 829 
(1425-26) yılında ei-Melikü'I-Eşref Bars
bay'ın kurduğu Eşrefiyye Medresesi'ne 
müderris tayin edildi ve 18 Şaban 833'te 
(12 Mayıs 1430) kendi isteğiyle ayrılınca
ya kadar bu görevde kaldı. 847'de (1443) 
getirildiği Şeyhuniyye Hankahı'nın şeyh

liğinden de 858'de (1454) kendi isteğiy

le ayrıldı. Bu arada Mansuriyye ve Kub
betü Salih medreselerinde hocalık yaptı. 
824 (1421), 854 (1450) ve 858-860 (1454-
1456) yıllarında yaptığı hac ziyaretleri sı
rasında Mekke ve Medine'de çeşitli alim
lerle ilmi müzakerede bulundu. İbnü'I
Hümam'ın yetiştirdiği öğrenciler arasın

da Sehavl, Takıyyüddin eş-Şümünnl. İbn 
Kutluboğa. İbn Emlru Hac, İbnü'I-Gars, 
Kemaleddin İbn Ebu Şerif. İbnü'I-Kerel<i 
ve Necmeddin İbn Kadi Aclun gibi alim
ler yer almaktadır. İbnü'I-Hümam 7 Ra
mazan 861 (29 Temmuz 1457) tarihinde 
Kahire'de vefat etti ve İbn Ataullah el
İskenderl'nin Karare'deki türbesine def-
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