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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-Hariz
ml'ye nisbet edilerek defalarca neşredil
mişse de M. Abdülkadir Ata eserin Ze
keriyya b. Muhammed ei-Kazvlnl'ye (ö . 
682/1283) ait olduğunu ispat etmiş ve 
dört yazma nüshasına dayanarak ilmi 
neşrini yapm ıştır (Beyrut 1405/1985 ). 
Resmü 'l -ma'mur mine'l-bilad, Şerl].u 
Divani'l-Mütenebbi ve Kitabü 'I-Cem
here Harizml'nin bugün mevcut olma
yan eserlerinden bazılarıdır. 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Ahmed b. Yusuf el-Katib ei-Harizmi 

(ö. 387 /997) 

Melatil;ıu 1- )ı/ [im 
adlı ansiklopedik eseriyle tanınan 

islam alimi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; nis
besinden Harizmli olduğu an laşılmakta

dır. Ancak Makrizi'nin onu bu bölgeye nis
bet etmeden Belhl şeklinde anmasına da
yanarak(el-ljıtat. ı. 258) ailesinin Harizm
li bir kökenden geldiği, kendisinin ise 
Belh'te doğduğu ileri sürülebilir. Wiede
mann, Belhl nisbesinden hareketle Ha
rizml'nin Belh'te doğmuş bir Türk olabi
Ieceği ihtimalinden söz etmektedir ( İA, 
VII , s. 257). Harizm, Amuderya'nın aşağı 
kesiminden Aral gölünün güneyine ka
dar uzanan bölge, Belh ise Kuzey Afga
nistan'da bulunan bir şehirdir. Buna gö
re Harizml'nin, Amuderya'nın hayli öte
sindeki Türk kesimlerini de içine alan ve 
iran'ın bütün kuzeydoğusunu kaplayan 
coğrafyaya ait bir şahsiyet olduğu söyle
nebilir (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 Sama
nller'in ilim adamlarını seven, onları ko
ruyan ünlü başveziri Ebü'l-Hasan Ubey
dullah 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 Çele
bi 387 (997) olarak tesbit etmiş (Keşfü'?

?Unun, ll, 1756) ve modern araştırmacı
lar arasında bu tarih yaygın kabul gör
müştür. 

Gerek taşıdığı Katib lakabından, ge
rekse eserinde verdiği Samani idari teş
kilatma dair ayrıntılı bilgilerden Harizml'
nin üst düzey bürokratlar arasında yer 
aldığ ı anlaşılmaktadır. Muhtemelen Nfıh 
b. MansOr'un (976-997) Buhara'daki sa
rayında uzun süre devlet hizmetinde bu
lunmuştur. Esasen Harizml'nin bizzat 
açıkladığı üzere Metatil].u '1-'ulUm'un he
deflediği okuyucu kitlesi, lugat ilminin 
tek başına iyi bir öğrenim görmeye yet
meyeceğini kavramış ediplerin yanı sıra, 
çeşitli bilgi ve becerileri kazanma husu
sundaki ihtiyaçları göz ardı edilemez olan 
değişik devlet kademelerinde görevli ka
tiplerdir (s. 14). Bir bakıma Harizml, ka
tiplerin idari işleri görürken ihtiyaç du-

yacakları teknik terimleri açıklayan kü
çük bir ansiklopedi hazırlamak istemiş
tir. O dönemde iyi bir katibin yalnızca di
ni ve edebi dallara vukufu yeterli değildi; 
bürokrasiyi ilgilendirdiği kadarıyla kamu 
yönetimi, maliye, bayındırlık ve mühen
disliğe ait temel bilgilere duyulan ihtiyaç, 
bir katibin çeşitli inanç akımlarından ta
rihe, fıkıhtan astronomiye, tıptan meka
niğe kadar bütün akli ilimiere ait ansiklo
pedik seviyede bir birikime sahip olma
sını gerektiriyorrlu (Bosworth, /SIS, LIV/ 

175, s. 98-99). Böyle bir ihtiyaca cevap 
verme amacıyla yazılmış olan Metati
l].u'l-'ulUm, müellifinin devlet kademe
lerindeki tecrübesin.i ve ansiklopedik 
çaptaki birikimini açıkça yansıtmakta

dır. 

Hocaları gibi öğrencileri hakkında da 
bilgi bulunmadığı için Harizml'yi bir 
ekole bağlamak mümkün değildir. Ese
rinin bütününden çağının edebi, nakli 
ve akli ilimleri hakkında geniş bilgi sa
hibi olduğu anlaşılmakta ve bu bilgileri 
bir ölçüde kendi kendini yetiştirmek su
retiyle edindiği sezilmektedir. Ancak kay
naklarını nadiren verdiği için ilmi biriki
minin bibliyografik boyutunu tesbit et
mek 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 lite
ratüre hakim olduğu söylenebilir. 

Her ne kadar Meta til]. u '1-'ulUm, kül- . 
türlü bir bürokrat tarafından bilimsel 
kaygı taşımadan sadece meslektaşlarına 
pratik bilgiler verme amacıyla kaleme 
alınmış bir eser ise de gerek dönemin ilim 
anlayışını yansıtması, gerekse o yıllard;;ı 
kullanılan çeşitli ilimiere ait teknik terim
leri 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 (ma
kale) halinde telif edilmiştir. Bu ayırımda
ki şer'l-Arabi ve acemi terimleri, Hariz
ml'nin zihn'inde kültürel kıstasların ön 
planda tutuictuğunu göstermektedir. Zi
ra ilk grupta yalnız şer'l ilimler değil on
ların anlaşılması. aktarılması , yayılması 

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



letlerin tarihleriyle kültür birikimlerine 
ait terim ve bilgilere de yer verildiği gö
rülmektedir; fakat bu durum lisanı, 
devlet geleneği, şiiri ve tarihiyle Arap 
kültürünün şemada belirlenmiş merkezi 
konumunu sarsmamakta ve Arap dışı 
veriler bu grup içerisinde, ancak Arap
İslam kültür evreniyle münasebetleri açı
sından anlam kazanmaktadır. İkinci grup
taki ilimler ise sonraları konuyla ilgili çe
şitli eserlerde "el-uiGmü'd-dahile" şek
linde anılan Arap- İslam kültür evrenine 
sonradan ithal edilmiş dış kaynaklı ilim
lerdir. Bu ilimierin yabancı menşeleri 
Mefatil:ıu'l-'ulı1m'un bütününden anla
şılabildiği kadarıyla bir meşruiyet proble
mi doğurmamış, birer ilim olmaları onla
rınşer'i-Ara bi ilimlerle aynı bölümde yer 
almalarına kafi gelmiştir. 

Altı babdan oluşan birinci bölümde fı
kıh, kelam, nahiv, kitabet, şiir- aruz ve ah
bar (tarih} ilimleri ele alınmaktadır. Bura
da dikkat çeken husus, Harizmi'nin te
mel İslami ilimler olarak yalnızca fıkıh ve 
kelamı sayması, tefsir ve hadise bu şerna
da yer vermemesidir. UIGmü'l-acem ise 
felsefe ve onun çeşitli disiplinlerinden 
ibarettir. Felsefenin müstakil bir ilimden 
ziyade bir ilimler sistemi sayılması sebe
biyle ondan sonra gelenler "uiGmü'l-fel
sefe" başlığı altında ayrı bir sınıflandır
maya tabi tutulmuştur. Bu tasnif şöyle
dir: A) Nazari İl imler. 1. SavOlueya (theo
logia) veya el-ilmü'I-ilahi (metafizik). 2. ei
İimü't-ta'limi ve'r-riyazi (matematik). 3. 
ei-İimü't-tabii (fizik) . Ayrıca bunlar sıra
sıyla el-ilmü'l-a'la. el-ilmü'l-mutavassıt 

ve el-ilmü'l-esfel şeklinde de adlandırıl
mıştır. Bu nitelem eler, ilimierin '·konu ve 
alanlarını teşkil eden varlık mertebeleri
nin derecelendirilmesiyle ilgilidir. Daha 
sonraki bazı tasniflerde de sürdürülen 
bu yaklaşım, ilimierin taksimiyle varlık 
hiyerarşisi arasında bir ilişki görmek is
temektedir. B) Arneli İlimler. 1. Thdbirü'r
recül nefseh (ahlak). 2. Tedbirü'l-menzil 
(ev yönetimi). 3. Tedbirü'l-amme (siyase
tü'l-medeniyye ve' l-ümme ve'l-mülk) . Hariz
mi'ye göre metafiziğin kısımları yoktur. 
Matematiğin kapsamına giren ilimler 
aritmetik, geometri, astronomi ve mü
zik; fiziğin alanına giren ilimler ise tıp, 
meteoroloji, mineraloji, botanik, zooloji 
ve kimyadır. Ancak fiziki ilimlerden yal
nız tıp ve kimyayı müstakil başlık altın
da incelemekte. fizik (tabiat felsefesi) 
alanına da sadece genel felsefe terim
lerini tanıttığı bölümde temas etmekte
dir. 

İki makale. on beş bab ve doksan üç fa
sıldan oluşan eserini böyle bir ilimler şe
masına dayandıran Harizmi şer'i-Arabi 
ilimlerin. başında fıkhı ele almış . önce 
usul-i fıkıhla. daha sonra da fıkhın taha
ret. namaz, ezan, oruç. zekat. hac, bey' 
ve şirket. nikah ve talak, diyetler ve mi
ras konularıyla ilgili başlıca terimierin ta
nımını vermiştir. Kelam sahasıyla ilgili 
olarak ise kelamcıların kullandığı bazı te
orik kavramları tanımlamakla yetinme
miş, itikadi fırkaların da ayrıntılı bir dö
kümünü vermiştir. Ayrıca Mu'tezile. Ha
riciyye. Ashabü'lchadis, Mücbire, Müşeb
bihe, Mürcie ve Şia adları altında yedi 
ana grupta topladığı kelam fırkalarının 
kollarını da sıralayarak sonuçta ortaya 
umumi kelam literatüründe sıkça rast
lanan yaklaşıma uygun biçimde yetmiş 
üç fırkaya ayrılan bir şema koymuştur. 
Ancak bu fırkalar hakkında bir yargıya 
varmamış. yalnızca Müşebbihe'nin Kada
iyye kolu ile Şia-Galiyye'nin Gamamiyye 
kolunun inançlarını sapıkça bulduğunu 
ima etmiştir. 

Harizmi, ilmi geleneğe uygun olarak 
sadece İslam itikadi fırkalarını değil İs
lam dışındaki din ve inanç akımlarını da 
kelamın sahası içinde görür. Hıristiyanlı
ğın Melkaiyye, NestGriyye ve Ya'kübiyye 
mezheplerinden meydana geldiğini be
lirtir ve ilkinin en yaygın mezhep olduğu 
müşahedesini kaydeder; herhalde Harizm 
bölgesinde Karadeniz kıyılarındaki Bizans 
kiliseleriyle irtibatlı çok sayıda Melk1 hı
ristiyan bulunmaktaydı. Yahudilik bölü
münde ise VIII-IX. yüzyıllardaki mesihçi 
akımların taraftarlarından bahsetmekte 
ve bunlardan Karailer'i, herhalde "Anan 
ben David taraftarı" anlamında Ananiyye 
adıyla anmaktadır (Bosworth, XXIX ı 19771. 

BEO, s. 86). Berahime, Sümeniyye gibi 
Hint inançları, Maniheizm, Mazdekiyye, 
Markionculuk ve Deysaniyye gibi Meclisi 
kökenli iki tanrılı inançlar ve Dehriyye, 
Muattıla gibi inkarcı fırkalar bu bölümde 
kısaca tanıtılmaktadır. Bu arada Buda
sef (Bodhisatva) ve Hermes isimleri etra
fında geliştirilen Sabiilik'in tanımını doğ
ru bulmamış ve Sabiiler'in Nasraniler'in 
bir fırkası olduğunu söyleyerek onları put
perest Harran kültüne nisbet eden yay
gın anlayışa karşı çıkmıştır. 

Nahiv ilmiyle ilgili bölümde en dikkat 
çekici husus, Harizmi'nin gramer ve man
tık arasındaki ilişkiyi ihsas etmeye çalış
masıdır. Başvurduğu kaynakları şahit ge
tirmeyeceğini belirtmesine rağmen bu 
bölümde ünlü dilci Halil b. Ahmed 'den 
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faydalandığını açıklamaktadır. Kitabet sa
natı hakkında yazdıklarıyla ise Harizm, 
Horasan ve Toharistan'ı kapsayan bölge
deki yönetim sistemiyle ilgili çok zengin 
veriler sunmuş ve Samani bürokrasisin
de bulunmasının kendisine kazandırdığı 
uzmanlığı ortaya koyan ayrıntılara gire
rek ordu, toprak sistemi, maliye, haber
leşme ve sulama işlerine dair çeşitli te
riinlerin geniş boyutlu tanımını vermiş
tir. Bu kısım sayesinde. Irak havzasında
ki Abbasi yönetimiyle olan bağlantıları da 
göz önünde tutularak ele alınmış idari bö
lümleri (divan), nisbeten erken ve ilk el
den bir kaynak yardımıyla tanımak müm
kün olmaktadır (Bosworth, JESHO, XII/ 
2, S. I 13-164). 

Harizmi'nin şiir- ar uz sanatı ile ah bar 
bilgisini katipierin edinınesi gereken ede
bi birikimin önemli bir parçası saydığı an
laşılmakta, ayrıca yalnız İslam tarihini iş
lemekle yetinmeyip İslam coğrafyasının 
yayıldığı yahut ilişki içinde bulunduğu 
Arap, Fars, Türk ve Rum (Doğu ve Batı 
Roma) milletlerinin tarih ve siyaset gele
neklerine ilişkin terimleri de ele aldığı gö
rülmektedir. Hindistan hakkında ise yal
nızca kast sistemini aktarmakla yetin
miş. fakat bu sistemde "kşatriya" kastı
na yer vermemiştir. 

Felsefi ilimler bölümünde fiziğin bir da
lı olarak ele alınan tıp Ortaçağ'daki ana
tomi, patoloji, diyet ve farmakoloji disip
linlerine ait terimler açısından tanıtılmak
tadır. Harizmi'nin bu alanda gözün taba
kaianna dair anatomik terimlerden halk 
ilaçlarına ilişkin farmakolojik terimiere 
kadar dikkat çekici ayrıntılara indiği gö
rülür. Tıp bölümünde andığı yegane kay
nak EyyGb er-Ruhavi'nin Kitabü't-Tefsi
re adlı eseridir. Talimi ilimlerden aritme
tikteYeni Pisagorcu matematikçi Gerasa
lı Nikomakhos'a dayandığı anlaşılan Ha
rizmi, bu bölümde sayı kavramı ile lineer 
ve kübik ölçümlerden bahsetmekte ( Bos
worth, /SIS, LIV/175, s. 108). hisabü'I
Hind, hisabü'l-cümmel, el-cebr ve'l-mu
kabele ve hisabü'l-hataeyn gibi aritmetik 
tekniklerini tanıtmaktadır. Geometrinin 
temel kavramları konusunda ise başlıca 
kaynağı Öklid'in Kitabü '1- Ustu]fussat'ı
dır. Astronomi astroloji ve coğrafya ile 
birlikte ele alınmış ve Batlamyus gele
neği takip edilmiştir. Harizmi'ye göre "il
mü'l-hey'e", feleklerin terkip ve heyet bil
gisiyle arzın heyet bilgisini birlikte kapsa
maktadır. Onun, yalnız Grek astronomi 
geleneğini değil eski Araplar'ın "ilmü'l
enva"' adıyla bilinen tecrübi birikimlerini 
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ve Sasanl astronomi geleneğini de tanıt
tığı görülür. Taliıni ilimierin son şubesi
ni teşkil eden mOsikiyle ilgili olarak Grek, 
Arap, Fars (ve Horasan) kültür havzala
rındaki müzik aletlerinin t asvirlerinin ya
nı sıra . muhtemelen Kindl ve Farabi gibi 
filozofların müzik teorilerinde geçen te
rimler de verilmektedir. Hiyel ilmi (maki
ne mühendisliği) herhangi bir gruba da
hil edilmeyip tek başına ele alınmıştır. 
Bu konuda Bizanslı Philon, iskenderiye
li Heran ve Beni Musa'nın eserlerinden 
faydalanan Harizmi hiyel ilmini kaldıraç. 
makara ve savaş aletleriyle hidrolik kap
lar şeklinde iki ayrı alanda değerlendir
mektedir. Hiyel konusunda terimler ka

. dar teknik süreçleri de kapsayan bu bil-
gilerin. X. yüzyıl müslüman mühendis
liğine dair yegane kaynağı oluşturduğu 
kabul edilmektedir (Hill, s. 266). Kitapta 
son olarak fiziğin bir dalı sayılan kimya 
ele alınmış. bu ilme ait terimler kimyevi 
gereçler, kimyevi maddeler ve kimyevl 
işlemler şeklindeki üç ana başlık altında 
tanıtılmıştır. 

Mantığın bağımsız bir ilim mi, nazari 
felsefenin bir şubesi mi, felsefi ilimierin 
bir aleti mi, yoksa hem felsefi ilim hem 
de bir alet ilmi mi olduğu şeklindeki fark
lı yaklaşımları zikreden Harizml'nin, onu 
ilimler şemasında nazari ve arneli felse~ 

fenin bir şubesi olarak göstermeyişinden 
bir alet ilmi saydığı anlaşılmaktadır. 

Harizml ve eseri üzerine çok sayıda ilmi 
araştırma yapılmış olup bunlar arasında 
Eilhard Wiedemann ve C. E. Bosworth'un 
çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 
Wiedemann'ın Meffıti]J.u'l-1ı1Cım'un özel
likle hiyel. aritmetik, geometri, astrono
mi. kimya ve müzik bölümlerini islam 
ilimler tarihi açısından inceleyen çeşitli 
tercüme ve araştırmaları, daha sonra W. 
Fischer'in editörlüğünde Aufsiitze zur 
arabischen Wissenschafts Geschichte 
başlığı altında ve iki cilt halinde bir ara
ya getirilmiştir (Hildesheim-New York 
ı 970). Bosworth ise eserin genel değer
lendirmesinin yanı sıra kitabet ve kelam 
bölümlerinin tanıtımını yapmış ve ikin
cisini ingilizce'ye tercüme etmiştir (bk. 
bibl.; ayrıntılı bibliyografik bilgi için ay
rıca b k. EJ2 [ing. ı. IV, ı 068- ı 069) . 

Mefô.ti]J.u '1-'ulıl.m ilk defa G. van Vlo
t en tarafından Leiden'de (ı895, ı968), 
daha sonra Kahire'de (ı 342/1923) ve 
1989'da ibrahim ei-Ebyarl tarafından 
Beyrut'ta neşredilmiştir; Seyyid Hüseyin 
Hadiv-Cem eseri Farsça'ya çevirmiştir 
(Tahran ı968, ı983). 
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HARIZMI, Muhammed b . Musa 
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Ebu Ca'fer Muhammed 
b . Musa ei-Harizmi 

(ö. 232/847'den sonra) 

İsla.m dünyasında 
cebir ilminin kurucusu kabul edilen 

matematikçi, astronom 
ve coğrafyacı. 

_j 

Aslen Harizmlidir; çok defa isim ve kün
yesinden dolayı Beni Musa kardeşlerden 
Ebu Ca'fer Muhammed b. Musa ile ve 
nisbesinden dolayı Mefô.ti]J.u '1-'ulUm 'un 
yazarı Ebu Abdullah Muhammed b. Ah
med ei-Harizmi ile karıştırılmıştır. Latin
ce kaynaklarda adı Alkarismi, Algoritmi, 
Algorismi veya Algorism şeklinde geçer. 
Klasik kaynaklardan ibnü'n-Nedim ve ib
nü'I-Kıfti onu Ebu Ca'fer künyesiyle anar
ken Kadi Said ei-EndeiOsl bir yerde Ha
rizmi. iki yerde Ebu Ca'fer olarak zikre
der. Kitaplarından birinin anonim bir şer
hinde ise Ebu Bekir künyesi yer almakta
dır; bu, muhtemelen onun cebir kita
bının şarihi olan H uzat'nin verdiği bir kün
yedir ve IV. (X.) yüzyılda yaşayan edebi
yatçı Ebu Bekir Muhammed b. Abbas ei
Harizm'i'nin künyesiyle karıştırılmasın

dan kaynaklanmıştır (İbnü'n-Nedtm, s. 
333; Said ei-Endelüst. s. 58, 132; ibnü'l
Kıftt, s. 286). 

Tarihçi Taberi 21 O (825-26) yılı olayla
rını anlatırken. "Muhammed b. Musa ei
Harizml'den rivayet edildiği üzere ... " di
yerek Harizml'den nakllde bulunur; 232 
(846-47) yılında meydana gelen olaylar
dan söz ederken de Halife V asi~- Billah'ın 

hastalığı sırasında yanına çağırdığı ast
rologları sayar ve Harizml'nin adını Mu
hammed b. Musa el-Harizmi ei-MecQsi 
ei-Kutrubbulll şeklinde verir. G. Toomer. 
Kutrubbulll nisbesine bakarak Harizml'
nin Bağdat yakınlarındaki Kutrubbul böl
gesinden geldiğini , dolayısıyla onun değil 
atalarının Harizm menşeli olduğunu söy
lemekte. MecQsl lakabından da Zerdüşt 
dinine mensup olabileceği sonucunu çı
karıp bu nisbenin aynı zamanda onun 
Fars kökenli olduğuna delalet edebilece
ğini ileri sürmektedir. Öte yandan cebir 
kitabının önsözünden hareketle de onun 
Sünni olduğunu. dolayısıyla Taberi'nin ifa
desinin en azından Harizml'nin gençliğin
de Zerdüşt dinine mensup bulunduğunu 
gösterebileceğini belirtmektedir. Ancak 
Toomer'in iki ayrı şahsı aynı kişi sanarak 
hataya düştüğü anlaşılmaktadır. Gerçek
te Taberi eserinde iki defa zikrettiği Ha
rizmi'nin adını yukarıda da ifade edildiği 
gibi doğru olarak vermiş. fakat ikincisini 
yazarken Muhammed b. Musa ei-Hariz
m'i'den sonra gelen "ei-Mecusl ei-Kut
rubbulli" adlı şahsın önündeki atıf "vav"ı 

düşmüş ve bu durum söz konusu hataya 
yol açmıştır (krş. DSB, VII, 358; bk. Tarll)., 
VIII , 609; IX, 151 ). 

Harizm'i'nin tarihteki şöhretinin aksine 
hayatı hakkında bilinenler son derece az
dır. Tabakat kitapları onunla ilgili çok 
kısa bilgi verir; tarih ve coğrafya eserle
rinde ise ancak dalaylı bazı atıflar bulun
maktadır. Mevcut bilgilere göre Harizmi 
Bağdat'ta yaşamış ve Me'mQn dönemin
de (813-833). aynı zamanda önemli üye
lerinden biri olduğu Beytü'l-hikme'nin 
kütüphanesinde görev yapmıştır. Onun 
günümüze intikal eden eserlerini bu dö
nemde kaleme alıp Halife Me'mQn'a sun
duğu görülür. Bazı tarihi kaynaklarda. 
astronom Harizmi'nin Vas*'ın hilafetinin 
ilkyılında (227/842) siyaSı bir görevle Ku
zey Kafkasya'da yer alan Hazar Devleti'ne 
gönderildiği kaydedilmekteyse de söz ko
nusu kişi. aynı halife tarafından Bizans'a 
da gönderilmiş olan Ebu Ca'fer Muham
med b. Musa'dır. Ancak Tabert'nin verdi
ği bilgilerden Harizmi'nin de Halife V asi~ 
zamanında hizmetine devam ettiği ve 
hatta onun ölümünde (232/847) yanında 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Rivayete gö
re halife hasta yatağında aralarında Ha-


