
iSHAK HOCASI 

tercemeti'ş-Şemail adlı tercüme ve şer

hiyle (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
272; La la İsmail, nr. 26; Kasldecizade Sü
leyman Sırrı. nr. 75) FazılAhmed Paşa'nın 

isteği üzerine derlediği kırk hadisin (Ter
cüme-i Hadis-i Erbain) tercüme ve şerhi 
(Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi , nr. 473; 
Ayasofya, nr. 4813). Beyzavl'nin Tavali'u'l
envar fi'l-kelôm' ı ve Mir Ebü'I-Feth'in 
adab-ı münazaraya dair eserine haşiye
si (Bellğ, s. 415 ; Şeyh! , 11-111 , 30 ı). Kadi 
İyaz'ın eş-Şifa' (a.g.e.ler, a.y.ler). BeyzEl
vi'nin Envarü 't-tenzil (Süleymaniye K tp., 
Mihrişah Sultan. nr. 39 ) ve Teftazanl'nin 
Teh~ibü'l-mantı~ (a.g.e.ler; a.y.ler) adlı 
eserlerine ta' likatı bulunmaktadır. Türk
çe şiirlerinde Ahmedi, Farsça şiirlerinde 
Hace mahlasını kullanan İshak Hacası'nın 
mecmualarda kalmış pek çok gazel, kasi
de ve lugazı da vardır (Süleymaniye Ktp., 
Pertev Paşa. nr. 618; Esad Efendi, nr. 3785; 
Fatih, nr. 41 o ı) . H. Nihai Atsız . asıl adının 

Ahmed Rıza! olduğunu söylüyorsa da (b k. 
bibl.) kaynaklarda onun Rıza! nisbesine 
rastlanmamıştır. 
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!il REŞAT ÖNGÖREN 

İSHAK h. HUNEYN 
( ,y.;> ~ Jl;ıo;..ı ! ) 

Ebu Ya'küb b. Huneyn 
b. İshak el-İbadi 

(ö. 298/910) 

Eski Yunan felsefe ve biliminin 
İslam dünyasına geçişine 

katkıda bulunan 
Nesturi mütercim ve hekim. 

_j 

21 S (830) yılı civarında doğdu. Asi en 
Hireli olan İbad isimli bir Nestüri Arap 
kabilesine mensuptur. Eğitimini büyük 
ölçüde ünlü bir hekim. mütercim ve filo
zof olan babası Huneyn b. İshak'a borçlu 
olduğu anlaşılmaktadır. Bağdat'ta yoğun 
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olarak tercüme faaliyetlerinin sürdürül
düğü bir ortamda yetişti. Yunanca, Sür
yanlce ve Farsça öğrendi. CallnQs'tan yap
tığı tıp tercümelerinde babasına yardım 
etti. İbnü'n-Nedlm. onun Arapça'ya haki
miyetinin babasından daha ileri derece
de olduğunu söyler. Bilgisi ve kültürü ya
nında edebi zevki de olan seçkin kişiliği 
sayesinde Halife Mu'temid-Alellah. Mu'
tazıd- Billah ve Müktefi- Billah ile Mu'ta
zıd'ın veziri Kasım b. Ubeydullah'ın dost
luğunu kazandı, sarayhekimliği yaptı. 

Beyhaki. onu Müktefi'nin nedimi ve mü
neccimi diye tanıtıp ayrıca iyi bir müslü
man olarak takdim ederse de ihtida etti
ğine dair bilgi diğer kaynaklarca teyit edil
memiştir. Özellikle hayatının sonlarına 
doğru Kasım b. Ubeydullah'ın en yakın 
sırdaşı oldu (İbnü'n-Nedlm, s. 343; İbnü ' l

Kıftl, s. 80) . Çağının birçok ilim ve fikir 
adamı gibi İshak b. Huneyn de şiirle meş
gul olmayı sever ve kendisi de şiir yazardı 
(baz ı ş i i rleri için bk. İbn EbG Usaybia, s. 
275}; ayrıca ona edebi ve hikemlmahiyet
te sözler de nisbet edilir. Fakat İshak şöh
retini tercümedeki başarısıyla kazanmış
tır. İshak b. Huneyn felç olarak Reblülev
vel veya Rebiülahir 298'de (Kasım-Aralık 

910) Bağdat'ta öldü. 

İshak b. Huneyn babasının etrafında 
oluşan tercüme grubunun en aktif üye
lerindendir. Ancak tıp konusundaki eser
lerin çevirisine fazla ilgi göstermemiş, bu 
tür çevirileri grubun diğer üyelerine bıra
karak kendisi başta felsefe, matematik 
ve astronomi olmak üzere başka alanlara 
ağırlık vermiştir. Yunanca'dan Süryanl
ce'ye ve daha çok Arapça'ya yaptığı bu 
çevirilerinde. ona babası Huneyn ile aynı 
tercüme grubunun üyeleri olan halasının 
oğlu Hubeyş b. Hasan el-A'sem ve Isa b. 
Yahya'nın yardımcı oldukları . Sabit b. 
Kurre'nin de onun yaptığı çevirileri göz
den geçirdiği belirtilmektedir. 

Eserleri. İshak b. Huneyn'in kendi te
lifleri daha Çok tıp ve eczacılık alanların
dadır. Bunlardan Tari]].u'l-e tıbba' ve'l
telôsite, eski Yunan tabiplerinin biyogra
fısine dair Arapça olarakyazılmış ilk eser 
kabul edilir. Müellif, Vezir Kasım b. Ubey
dullah'ın isteği üzerine yazdığım bildirdi
ği eserde Yahya en-Nahvi'nin aynı konu
daki bir çalışmasından yararlandığını be
lirtmektedir. Kitap. başlangıç dönemin
de tıp ilminin din ve felsefe tarihiyle olan 
ilişkisini tesbit etmek üzere yapılmış ilk 
inceleme denemesi özelliğini taşır. Ese
rin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Heki
moğlu Ali Paşa, nr. 691) kayıtlı mecmua 
içindeki nüshası (vr. ı 25"-128") Franz 

Rosenthal tarafından bir tanıtma yazısı 
ve İngilizce çevirisiyle birlikte neşredil
miştir ( Oriens, VII 1 19541 , s. 61-71). Kita
bın diğer bir neşrini de Fuad Seyyid ger
çekleştirmiştir (Beyrut 1405/ 1985). Eser 
İbn Cülcül'ün kaynaklarındand ı r. İshak 
b. Huneyn'in diğer bazı çalışmaları da 
şunlardır : Kitabü '1-Edviyeti'l-müfrede 
'ale'l-]J.urut, Ma'ritetü'l-bevl, Kitabü'l
Künnaş el-latif, el-Mu]].taşar fi't-tıb, el
Edviyetü'l-mevcude bi-külli mekan, 
Kitabü 't-Tirya~, Adabü'l-telasife ve 
nevadirühüm. Kitabü'n-Nets de ona 
nisbet edilerek Ahmed Fuad el-Ehvanl 
tarafından neşredilmiştir (Kahire 1950). 

İshak b. Huneyn'in yaptığı tercümeler
den bazıları da şunlardır: Aristo'nun Ki
tôbü '1-Ma~ülôt, Kitô.bü '1-'İbare (baba
sının Süryanlce çevirisinden Arapça'ya); I. 
Analitikler (bir kısmını babası. bir kısmı
nı da kendisi çevirmiştir) ; II. Analitikler 
(Süryanlce'ye}; Kitôbü MevazNl-cedel 
(Süryanlce'ye); Kitabü'l-Ijatabe, Kita
bü'l-Kevn ve'l-tesad, Ki tabü'n-Nets, 
Kitdbü'l-A]].lô~ adlı eserleriyle Metati
zika'nın "küçük a" bölümü; Eflatun'un 
Sofistler'i; Öklid'in Kitô.bü'l-Uşul, Kita
bü'I-Menô:?ır ve Kitô.bü'l-Mu'tayat'ı; 
Batlamyus'un el-Mecisti, Archimedes'in 
el-Küre ve'l-üstuvô.ne, Menelaos'un el
Eşkô.lü'l-küriyye, Autolicus'un Kitabü'l
Küreti 'l-müte]J.arrike başlıklı eserleri 
(telif ve tercümeleriyle bunların yazma 
nüshaları hakkındageni ş bil gi için bk. 
Brockelman n, I, 207; Hediyyetü '1-'arifin, 
I, 198- 199; Sezgin, lll, 268; V, 273; Ferld 
V ecd!, ı , 268). Ayrıca Grek kültürüne ait 
felsefi mahiyette özdeyişlerin toplandığı 
Nevadir telsetiyye başlıklı bir tercüme
si yayımlanmıştır (nşr. Selahaddin Abdul
lah, MMMA,XLIII2 IKahire 19881. s. 65-
108). 
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