HARiZM
BİBLİYOGRAFYA :

ı

Belazüri. Fütah (Fayda), s. 592, 600, 607,
612, 613, 615; İbn Hurdazbih, el-Mesiilik ve'lmemalik, s. 33, 38, 40 , 173, 243, 259; Thberi.
Tari/] (Ebü"I-Fazl). bk. İndeks; İbn Fazlan Seyahatnamesi (tre. Ramazan Şeşen), İstanbul 1995,
s.20,25-26,30-32,96, 105-106,112,131,184,
190, 192, 194, 199-200; İbn Havkal. Şuretü 'iart, s. 477 vd.; /jududü'l-'alem (Minorsky). s.
121-122; Makdisi, A/:ısenü 't-tef!:asim, s. 284289, 325; Muhammed b. Hüseyin ei-Beyhaki.
Tari/] (nşr. Halil Hatib Rehber). Tahran 1368
hş., ll, 458-467, 481-482, 485-486, 489-495;
lll, 1097-1112, 1123-1125, ayrıca bk. İndeks;
Bekri, Mu'cem, ı, 515; Nizarni-i Anizi. Çehar Maf!:ale (nşr. Muhammed-i Kazvini). Le iden 13271
1909, s. 78,112,119,184,188,193,196,235236, 241, 243, 245, 248, 250, ayrıca bk. İn 
deks; Sem'ani. el-Ensab, V, 193-195; Ravendi,
Rahatü's-sudur(Ateş). ı, 23, 135, 165, 195; ll ,
280, 336, 340, 345, 357, 360, 363, 368, 432;
Ahbarü'd-devleti's-Selcukıyye (Lugal). s. 4,
12, 19, 22, 28, 36, 37, 67, 72, 105, 114, 115,
135, 137 -138; Yaküt, Mu'cemü '1-büldan, ll,
452-455; İbnü'I-Esir, el-Kamil, bk. İndeks; Nesevi, Siret-i Celaleddin-i Mingburni (tre. Anonim, nşr. Mücteba Minovi), Tahran 1344 hş./
1965, bk. İndeks; Bündari. Zübdetü'n-Nusra
(Burslan). s. 117, 149, 162, 167, 183, 211, 222,
244, 250, 251, 269, 271; Cüzcani, Tabaf!:at-ı
Ntışıri, ı, 298-317; Cüveyni. Tarih-i Cihangüşa
(Öztürk), 1, 12, 108, 144, 145, 148; ll, 163, 179,
194; lll, 48, 171; Kazvini. Aşarü'l-bilad, Beyrut,
ts. (Daru Sadır), s. 525-527, ayrıca bk. İndeks;
İbn Battüta. er-Rif:ıle, Beyrut, ts. (Daru Sadır).
s. 52, 170, 200, 211, 229, 231,358, 367; Zeki
Yelidi Togan. Harezm Kültürü Vesikaları 1: Harezmce Tercüme/i Mukaddimat al-adab, İstan

bul 1951; a.mlf.. "Harizm", İA, V/1, s. 240-257;
İbrahim Kafesoğlu. Harezmşahlar Devleti Tari-

hi, Ankara 1956; H. Horst. Die Staatsverwaltung der Grosselğüqen und /jörazmsahs:
1038-1231, Wiesbaden 1964 ;L'ouvragedeSeyfi Çelebi, historien attaman du XVI' siecle (ed.

1. Matuz), Paris 1968, s. 137; Hind Hüseyin Taha. el-Edebü'l-'Arabi {f if!:limi /jarizm, Bağdad
1396/1976; a.mlf .. "el-I:Iagaretü '1- 'Arabiyyetü'l-islamiyye fi il_dlmi J::!arizm", el-Mevrid, V/
2, Bağdad 1976, s. 11-22; Ghulam Rabbani Aziz,
A Short History of the Khwarazmshahs, Karachi 1978; Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi: İkinci imparatorluk Devri, Ankara 1984, ll, bk. İndeks; a.mlf.,
Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi, Anka-

ra 1989, s. 133, 141, 145-149, 151 , 153, 154,
158-159; Afaf Seyyid Sabra, et-Tari bu 's-siyasi
li'd-devleti 'l-/jarizmiyye, Kahire 1407 /1987;
Barthold, Türkistan, s. 153-169; İsmail Aka. Timur ve Devleti, Ankara 1991, s. 2, 7-8, 13, 15,
18,45,56,58, 66, 69, 70, 72,89,94,95, 104,
105, 130, 136, 140, 144-145; Aydın Taneri, Harezmşahlar. Ankara 1993; ABr.: Ana Yıllık
(1993), s. 698; Muhammad Nazım. "Me'münller", İA, VII, 701; C. E. Bosworth. "Khwarazm",
E/2 (İng.), IV, 1060-1065; a.mlf., "Al-e Afrtg",
Elr., 1, 743-744; a.mlf .. "Chorasmia", a.e., V,
516-517; Abdülkerim Özaydın. "Altuntaş el-Hacib", DİA, ll, 547-548.

Iii

ABDÜLKERİM ÖZAYDIN

ı

HARiZMi, Ebu Bekir
( ~jh::i<Jf

y:., ~i)

Ebu Bekr Cemalüddtn Muhammed
b. Abbas et-Tabert ei-Harizmt
(ö. 383/993)
Arap edip ve
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323 (935) yılında Harizm'de doğdu.
Harizmli. annesi Taberistanlı olup
meşhur tarihçi İbn Cerlr et-Taberi dayı
sıdır. Bu sebeple Ebu Bekir, Taberistan
ve Harizm kelimelerinden o l uşturulan Taberhazl veya Taberhazml nisbeleriyle de
anılır. Tahsil maksadıyla genç yaşta Harizm'den ayrıldı; önce Bağdat'a, ardın
dan Halep'e giderek Hamdanl Emlri Seyfüddevle'nin himayesine girdi. Buradaki
alimierin ve sanat adamlarının desteğiy
le kendini yetiştirdi. Daha sonra tekrar
doğuya dönerek Buhara'da Samani Veziri Ebu Ali Bel'aml ile dostluk kurmaya çalıştı, ancak beklediği ilgiyi göremeyince
oradan ayrılarak veziri hicvetti. Nlşabur' 
da, Mikall ailesinin reisi Emir Ebu Nasr
Ahmed b. Ali başta olmak üzere şehrin
ileri gelenleriyle iyi ilişkiler kurdu. Buradan Sicistan'a giderek Vali Ebü'I-Hüseyin
Tahir b. Muhammed'in sohbet meclislerinde bulunup ona kasideler yazdıysa da
bir süre sonra kendisini hicvetmesi üzerine uzun müddet hapiste kaldı. Bu sıra
da Ebu Nasr ei-Mikall'ye Arap şiirinin şa
heserlerinden sayılan uzun bir kaside yazarak kendisinden ayrıldığına pişman olduğunu bildirdi ve yard ım ını istedi (Sealibl, IV, 234-235; Ahmed Emin Mustafa.
s. 20-2 I). Onun aracılığıyla hapisten çı
kınca Taberistan'a gitti; ancak orada da
umduğunu bulamayarak Nişabur'a döndü. Nlşabur'da da fazla kalarnadı ve İsfa
han'a giderek önce Büveyhi Veziri Sahib
b. Abbad ile, ardından onun vasıtasıyla
Şlraz'da Büveyhl Hükümdan Adudüddevle ile dostluk kurup her ikisinin himayesine mazhar oldu. Adudüddevle'den çok
ilgi gören Ebu Bekir ei-Harizml, bir ara
Şlraz'dan Nlşabur'a gitmek üzere yola
çıktıysa da geri döndü; bunu farkeden
Adudüddevle, kendisine ayni ol arakyapı
lan yardımdan başka bir de maaş bağla
dı. Daha önce bir kaleyi fethi sırasındaki
başarısını terennüm ettiği İsfahan Büveyhl Emlri Müeyyidüddevle'nin vefatı
üzerine ona bir mersiye yazdı. Tekrar Nlşabur'a dönerek elde ettiği servetle şe
hirde büyük bir arazi aldı.
Babası

İyiliklerini gördüğü için Büveyhller'e
karşı bağlılık

gösteren Harizml. o

sırada

Samanller'in idaresi altındaki Nlşabur'da
Samani emiriyle Vezir Ebü'I-Hasan ei-Utbl'yi hicvetti; bunun üzerine Utbl onun
hapse atılıp mallarının müsadere edilmesini ve dilinin kesilmesini emretti. Ancak
mallarını teslim etmek üzere muhafıziar
Ia birlikte evine götürü ld üğü esnada Cürcan'a kaçtı. O sırada Cürcan'da bulunan
Büveyhl veziri ve aynı zamanda edip olan
Sahib b. Ab bad kendisine yakın alaka gösterdi; fakat yine de Harizml'nin hiciv oklarına hedef olmaktan kurtulamadı. Sonraları İbn Abbad Harizml'nin ölüm haberini alınca onu bir şiirinde nankörlükle
suçlayacaktır. Vezir Ebü'I-Hasan ei-Utbl'nin öldürülmesinden sonra yerine geçen
ve Harizml'nin hayranlarından olan Ebü'l- ·
Hüseyin ei-Müzeni onu Nlşabur'a çağıra
rak mallarının kendisine iadesini sağladı.
Harizml de ömrünün geri kalan kısmını
burada ders vererek, ilim ve edebiyatla
meşgul olarak huzur içinde geçirdi. Ancak son bir iki yılda Bedlüzzaman ei-Hemedanl ile yaptığı münazara ve mektuplaşmaların onu hayli üzdüğü ve yıprattığı
anlaşılmaktadır. Aralarında devlet adamlarının da bulunduğu bazı kimseler, şöh
retinin zirvesindeki Harizml'yi kıskanarak
Bedlüzzaman'la olan rekabeti alevlendirmek istediler. Söz sanatını çok iyi bilen
genç, kabiliyetli ve heyecanlı Bedlüzzaman da böyle bir rekabete ve Harizml'yi
zirveden düşürüp onun yerine geçmeye
hazırdı. Nlşabur ileri gelenleri bu iki edip
arasında bir münazara düzenlediler. 382
(992) yılında yapılan, her iki tarafın dini
ve edebi ilimlerle dil, mantık, gramer ve
aruz alanlarındaki güçlerini gösterdiği bu
münazarada Bedlüzzaman galip ilan edildi (münazara ile ilgili yazma bir nüsha için
bk. Atıf Efendi Ktp., nr. 2272) . Harizml
çok geçmeden zihnl bir rahatsızlığa yakalandı. Rakipleri Hemedanl'ye yazdıkla
rı mektuplarda sevinçlerini ifade ettiler;
ancak Hemedanl bu tavrı hoş karşılama
dığı gibi ona şifalar diledi; vefatından sonra da onun için mersiye yazdı (Ahmed
Emin Mustafa, s. 52-53) . Kremer'e göre,
Hemedanl'nin bu münazaradan sonra itibar kazandığı kesin olmakla birlikte Harizml'ye galip geldiği şüphelidir (İA, V/1,
s. 425-426). Harizml383 yılı Ramazanın
da (Kasım 993) Nlşabur'da vefat etti.
üstün zekası, kuwetli hafızası, derin
ilmi ve güçlü şahsiyetiyle başta devlet
adamları olmak üzere herkesin saygısını
kazanarak edebiyatta devrine damgası
nı vuran Ebu Bekir ei-Harizml. başarıla
rıyla övünmesi ve dini veeibeleri fazla
umursamaması gibi kusurları yanında
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sert ve kırıcı mizacı dolayısıyla düzensiz
bir hayat yaşamış. önce methettiği kimseleri daha sonra hicvettiğinden gözden
düşüp şehir şehir dolaşmak zorunda kalmıştır (Ahmed Emin Mustafa, s. 43-44) .
Nitekim hemşehrisi şair Ebu Said Ahmed
b. Şüheyb el-Harizmi. bir şiirinde onun
dostluğunun ancak sabahtan akşama kadar sürdüğünü ifade etmiştir (İbn Hall ikan, IV, 34). Harizmi Arap dili ve şiirinde
otorite sayılması. ensab ve ahbarı iyi bilmesi, hafızasında pek çok şiir bulunması
yanında sürekli gezdiği için devlet adamları ve tanınmış şahsiyetlerle yakın ilişki
kurmuş. böylece hem şöhret hem de servet sahibi olmuş . fakat devlet hizmetinde görev almamıştır.
Şiirlerinde Şia'yı övmesine bakarak
onun Şii olduğunu söyleyenler varsa da
bu durum iktidardaki Büveyhl emirlerinin Şii olmasından kaynaklanmıştı r. Nitekim daha sonra rakibi Bedlüzzaman elHemedani gibi kendisi de Şia 'yı tenkit
eden şiirler yazmıştır (Ahmed Emin Mustafa, s. 38-39).

Harizmi'nin hikmetli sözlerle süslediği
medih, hiciv. mersiye, gazel ve tasvir gibi klasik şiirin başlıca konularını ihtiva eder. Birçok toplumsal , kültürel ve
t arihi olay hakkında bilgi ihtiva etmesi
açısından onun şiirleri ayrı bir önem taşır. Çeşitli edebi sanatlarla süslediği şiir
lerinde tazminlere geniş yer vermiştir.
Sealibi, tazminlerinde kullandığı beyit ve
mısraları şiirlerine en güzel şekilde yerleştirdiği için onu övmekte. fakat bazı dil
ve üslup hatalarma da işaret etmektedir
(Yetimetü'd-dehr, IV, 212, 222). Bunun
yanında şiirlerinde eski şai rlerden , özellikle Mütenebbi'den intihaller yaptığı da
görülmektedir (Yusuf el-BedTI, s. 275276; Ahmed Emin Mustafa, s. 144) . Tazşiirleri
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minde gösterdiği başarıda hafızasında
çok şiir bulunmasının önemli rolü vardır.
Nitekim Errecan'da Sahib b. Abbad ' ın
huzuruna girmek için izin istediğinde .
kendisine ezberinde 20.000 beyit bulunmayan şairlerin huzura kabul edilmediği
söylenince Harizmi, bu miktarın erkek şa
irlere ait şiirleri mi yoksa kadın şairlere
ait şiirleri mi kapsadığını sormuş . bunu
duyan Sahib b. Abbad gelen kimsenin
Ebu Bekir el-Harizmi olması gerektiğini
söylemiştir ( İ bn Hallikan, IV, 33).
Harizmi'nin şöhreti şiirlerinden çok nesirle yazılmış risalelerine dayanır. Harizmi, IV. (X.) yüzyılda Büveyhi Veziri Ebü'lFazl İbnü'l-Amid tarafından başiatılıp Sahib b. Abbad. Ebu İshak es-Sabi ve Bediüzzaman ei-Hemedani gibi ediplerle zirveye ulaşan ve seci esasına dayanan sanatlı nesir (mensur şi i r) üslubunun en büyük temsilcilerinden biridir. Onun akıcı
ve zarif bir üslupla yazdığı, garip kelimelere ve bedTI sanatlara fazla yer vermediği risaleleri daha kendisi hayatta iken
çok rağbet görmüştür (Resa'ilü Ebi Bekr
el-ljarizmi, s. 131,140, 221) . Sayıları 150'yi geçen, hemen hepsini dost ve arkadaşlarına, devlet adamlarına yazdığı bu
mektuplar Harizmi'nin çeşitli konulardaki düşüncelerini, şahsi ilişkilerini, akide
ve üslubunu yansıtan çok önemli malzemelerdir. Bunlarda ayrıca dönemin tarihi ve içtimai hadiselerine dair bilgiler yer
almaktadır.

Hisaleler tebrik, taziye, hasta dostları
na sağlık temennileri, kendisine kasideler sunan öğrencilerine cevaplar. kendisini ihmal eden dostlarına serzeniş, vergilerin ağ ı rlığı ve tahsildarlardan şikayet
gibi konuları ihtiva eder. Bazı risalelerin de kendisinden övgüyle söz eden Harizmi devlet hizmetinde görev almadığı için
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Harizmi hakkında Ahmed Emin Mustafa (Ebü Bekr el-ljarizmi: l)ayatühü ve
edebüha, Kahire 1985) ve İbrahim Muhammed ed-Düd'ün (Ebü Bekr el-ljarizmi: l)ayatühQ ve şi' ruha, Kah i re 1985)
kaleme aldığı müstakil çalışmaların yanında Aiz Sa'd Saidei-Harisi (Ebü Bekr
el-ljavarizmi: l)ayatühü ve edebühü, Camiatü Ümmi' l-kura eş-Şeria el-Lugatü' lArabiyye, Mekke 1398) ve Mahmud Salih
ed-Dumur (EbQ Bekr el-ljarizmi: /:ıaya
tühü ve edebühü, Camiatü Bağdad Külliyyetü'l-adab, Bağdad, t s.) ta rafında n
yüksek lisans çalış m ala rı yapılmı ştır.

Ebü Bekir
Harizmi' nin
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Nazım ve nesirde üslup sahibi bir sanatkar olan Harizmi aynı zamanda bir ensab ve Arap dili ali midir. Nitekim Sahib b.
Abbad'ın huzurunda uygun olmayan bir
kıyafetle yer alınca orada bulunan alim
ve şairler onunla alay etmişler ve içlerinden birinin, "Bu köpek de kim?" diye sorması üzerine Harizmi. "Köpek. köpeğin
yirmi ismini bilmeyendir" diyerek onlara
köpeğin isimlerini saymıştır (Sem'anl, ll,

Eserleri. 1. Resfı'il (Divanü'r-resa'il) .
kütüphanelerde yazma nüshaları
bulunan eser Kahire (1277 , 1279, 1312),
İstanbul ( 1297) ve Bombay'da ( 130 I) basılmış olup son olarak Nesib Vehibe elHazin tarafından ilmi neşri yapı l m ı ştır
(Beyrut ı 970) . Nlşabur'daki Şii cemaatine yazdığı bir risalesi de Sadık Aine
Vend tarafından şerh ve tahkik edilerek
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siyasetten uzak kalmış, dolayısıyla dönemin siyasi olayiarına temas etmemiş ; ancak Hz. Ali taraftarlarının Hz. Osman'dan
Abbasi hilafetine kadar uğradıkları takibattan söz etmiştir (Safedl, lll, 194). Şii
ler'e yazdığı risalede Emeviler'i, Abbasiler'i ve bunların valileriyle destekçilerini,
hatta minberierde onlara dua eden hatipleri ağır bir dille eleştirmiştir. Hellmut
Ritter. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki bir yazmaya (Veliyyüddin Efendi, nr.
2640/2) atıfta bulunarak makame türünün Bediüzzaman ei-Hemedani'den önce Harizmi ile başladığına ihtimal veriyorsa da bu doğru değildir. Zira yazınada
"makamatü Harizmi" ifadesi geçmekle
birlikte burada Hemedani'nin. Harizmi
ile aralarında geçen edebi münazaraya ve
onun şiirine dair makamesi kastedilmektediL

Risaleti Ebi Bekr
el-ljarizmi ila cema'ati'ş-Şi"a bi-Nisabür,
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Beyrut 1405/1985). 2.

Dfvfın

(Kahire

Müfidü'l-'uWm ve mübfdü'l-hümum
bir eserle (Kahire 1310, 1323, 1331,
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1353; Dımaşk 1323) onun bir bölümü
olan el-Mekarim ve'l-meta]Jir (Kahire
1354/1935) adlı risale Ebfı Bekir el-Harizml'ye nisbet edilerek defalarca neşredil
mişse de M. Abdülkadir Ata eserin Zekeriyya b. Muhammed ei-Kazvlnl'ye (ö .
682/1283) ait olduğunu ispat etmiş ve
dört yazma nüshasına dayanarak ilmi
neşrini yapm ı ştır (Beyrut 1405/1985 ).
Resmü 'l -ma'mur mine'l-bilad, Şerl].u
Divani'l-Mütenebbi ve Kitabü 'I-Cemher e Harizml'nin bugün mevcut olmayan eserlerinden bazılarıdır.
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; nisbesinden Harizmli olduğu an l aşılmakta
dır. Ancak Makrizi'nin onu bu bölgeye nisbet etmeden Belhl şeklinde anmasına dayanarak(el-ljıtat. ı. 258) ailesinin Harizmli bir kökenden geldiği, kendisinin ise
Belh'te doğduğu ileri sürülebilir. Wiedemann, Belhl nisbesinden hareketle Harizml'nin Belh'te doğmuş bir Türk olabiIeceği ihtimalinden söz etmektedir ( İA,
VII , s. 257). Harizm, Amuderya'nın aşağı
kesiminden Aral gölünün güneyine kadar uzanan bölge, Belh ise Kuzey Afganistan'da bulunan bir şehirdir. Buna göre Harizml'nin, Amuderya'nın hayli ötesindeki Türk kesimlerini de içine alan ve
iran'ın bütün kuzeydoğusunu kaplayan
coğ rafyaya ait bir şahsiyet olduğu söylenebilir (Bosworth, /SIS, LIV/175 , s. ı 00).
Harizml bilinen tek eseri Metdtil].u'l'ulUm'u, IX-X. yüzyıllarda Horasan ve
Maveraünnehir'de hüküm süren Samanller'in ilim adamlarını seven , onları koruyan ünlü başveziri Ebü'l-Hasan Ubeydullah b. Ahmed ei-Utbl'ye ithaf etmiş
tir. Utbl 977 yılında vezarete geldiğine
göre kitap da o yıllarda yazılmış olmalı
dır. Harizml'nin ölüm tarihini Katib Çelebi 387 (997) olarak tesbit etmiş (Keşfü'?
?Unun, ll, 1756) ve modern araştırmacı
lar arasında bu tarih yaygın kabul görmüştür.

Gerek taşıdığı Katib lakabından, gerekse eserinde verdiği Samani idari teş
kilatma dair ayrıntılı bilgilerden Harizml'nin üst düzey bürokratlar arasında yer
aldığ ı anlaşılmaktad ır. Muhtemelen Nfıh
b. MansOr'un (976-997) Buhara'daki sarayında uzun süre devlet hizmetinde bulunmuştur. Esasen Harizml'nin bizzat
açıkladığı üzere Metatil].u '1-'ulUm'un hedeflediğ i okuyucu kitlesi, lugat ilminin
tek başına iyi bir öğrenim görmeye yetmeyeceğini kavramış ediplerin yanı sıra,
çeşitli bilgi ve becerileri kazanma hususundaki ihtiyaçları göz ardı edilemez olan
değişik devlet kademelerinde görevli katiplerdir (s. 14). Bir bakıma Harizml, katiplerin idari işleri görürken ihtiyaç du-

yacakları

teknik terimleri açıklayan küçük bir ansiklopedi hazırlamak istemiş
tir. O dönemde iyi bir katibin yalnızca dini ve edebi dallara vukufu yeterli değildi;
bürokrasiyi ilgilendirdiği kadarıyla kamu
yönetimi, maliye, bayındırlık ve mühendisliğe ait temel bilgilere duyulan ihtiyaç,
bir katibin çeşitli inanç akımlarından tarihe, fıkıhtan astronomiye, tıptan mekaniğe kadar bütün akli ilimiere ait ansiklopedik seviyede bir birikime sahip olmasını gerektiriyorrlu (Bosworth, /SIS, LIV/
175, s. 98-99). Böyle bir ihtiyaca cevap
verme amacıyla yazılmış olan Metatil].u'l-'ulUm, müellifinin devlet kademelerindeki tecrübesin.i ve ansiklopedik
çaptaki birikimini açı kça yansıtm akta
dır.

Hocaları gibi öğrencileri hakkında da
bilgi bulunmadığı için Harizml'yi bir
ekole bağlamak mümkün değildir. Eserinin bütününden çağının edebi, nakli
ve akli ilimleri hakkında geniş bilgi sahibi olduğu anlaşılmakta ve bu bilgileri
bir ölçüde kendi kendini yeti ştirmek suretiyle edindiği sezilmektedir. Ancak kaynaklarını nadiren verdiği için ilmi birikiminin bibliyografik boyutunu tesbit etmek zordur. Buna rağmen Arapça ve
Farsça'yı çok iyi bilmesinin dışında söz
konusu ilimiere ait Grekçe ve Süryanlce
terminolojiyi rahatlıkla kullanmasından
ve bu ilimleri tasnif etmekte gösterdiği
başarıdan İslam dünyasına çeviri yoluyla
girmiş temel eserleri de tanıdığı, dolayı
sıyla Doğu'ya ve Batı'ya ait geniş bir literatüre hakim olduğu söylenebilir.

Her ne kadar Meta til]. u '1-'ulUm, kül- .
türlü bir bürokrat tarafından bilimsel
kaygı taşımadan sadece meslektaşlarına
pratik bilgiler verme amac ıyla kaleme
alınmış bir eser ise de gerek dönemin ilim
anlayışını yansıtmas ı, gerekse o yıllard;;ı
kullanılan çeşitli ilimiere ait teknik terimleri ayrıntılı şekilde sunması bakımından
önemi büyüktür. Harizml'ye göre ilimler
iki ana gruba ayrılır. 1. Şeriat ilimleri ve
onlarla ilişkili Arabl ilimler. z. Grekler ve
öteki milletlerden alınmış yabancı ilimler
(ulQmü'l-acem). Bu temel ayırım esas alı
narakMefatil].u'l-'ulUm iki bölüm (makale) halinde telif edilmişti r. Bu ayırımda
ki şer'l-Arabi ve acemi terimleri, Harizml'nin zihn'inde kültürel kıstasların ön
planda tutuictuğunu göstermektedir. Zira ilk grupta yalnız şer'l ilimler değil onl arın anlaşılması. aktarılması , yayılması

ve uygulanmas ıyla ilgili Ara bl ilimler de
ele alınmıştır. Gerçi bu grupta başka mil-

