iBN MERZÜK ei-HAFiD
İbn MerzGk'un kaynaklarda adı geçen
diğer bazı

eserleri de şunlardır : Enva'u'zzerari ii mükerrerati'I-Bu]]ari, e~-Ze
l:Jô_'irü (el-Me{atff,ıu)'l-]fırtasiyye ii şer
J:ıi'ş-Şu]fratisiyye, Urcuze fi'I-Mi]fiit (elMu~ni'u 'ş -şafi), el-Mi'rac ila istimtari
feva'idi İbn Sirac, en-NuşJ:ıu'l-]]aliş fi'rred 'ala müdde'i rütbeti'I-kamilli'nna]fış, ŞerJ:ıu 't- Teshil, Ravzatü'l-edib
fi şerJ:ıi't-Teh~ib, el-Ayatü'l-beyyinat fi
vechi delô.leti'l-mu'cizat, ed-Delilü'lvaçlıJ:ıu'l-ma'Wm 'ala tahareti vara]fı'r
Rum (eserlerinin bir listesi için bk. Ahmed Baba et-Tinbükt1'. s. 506-508; Makkarl. V, 429-430).
BiBLiYOGRAFYA :

lbn Merzük ei-Haffd'in el-ist1'ab li-ma {1 Kaş1deti'l-Bürde mine'I-beyan ue'l-i'riib ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 1153)

Eserleri. 1.

el-Metcerü'r-rabiJ:ı

ve'l-

mes'a'r-raciJ:ı ve'l-merJ:ıabü'l-faşiJ:ı ve'l-

vechü 'ş-şabiJ:ı ve '1-]]ul]fu 's-semiJ:ı ii şer
Buharl'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı ' inin şerhi olup tamamlanamadığı ifade edilmektedir (Sehav1'. VII,
50). Cilall. eserin Cezayir'de el-Camiu'l-cedld'in Kütüphanesinde mevcut iki cildinin
(nr. 143, 443) müellif hattıyla yazılmış olduğunu , ancak!. cildin kaybolmasından
sonra yerine muhtemelen Sealibl'nin istinsah ettiği bir nüshanın konulduğunu
söylemektedir ( Tarfi)u'l-Ceza'iri'l-'am, ll,
215) . 2. el -MefatiJ:ıu'l-merzu]fıyye Ii J:ıalli'l-a]ffal ve'sti]]raci ]]aberi (i)abaya)'l-Ijazreciyye. Kafiye ve aruz ilmine
dair el-Ijazreciyye adlı eserin şerhidir
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 1966; Escuri al Library, nr. 332; Tunus, Mektebetü
camii'z-ZeytGne, MansGr, nr. 226) . 3. İs
ma'u'ş-şum ii i:ıbali'ş-şeref min ciheti'l-üm. Cezayir'de ei-Mektebetü'l-vataniyye'de kayıtlı (nr. 2067) bir nüshası bulunmaktadır. 4. hharu şıd]fı'l-meved
de ii şerJ:ıi'l - Bürde . BGslrl'nin meşhur
kasidesine yazılmış bir şerhtir (Köprülü
Ktp., Fazı! Ahmed Paşa. nr. 1306; SüleyJ:ıi'l-Cami'i'ş-şaJ:ıiJ:ı .

186

maniye Ktp., Yenicami, nr. 964, Serez, nr.
3961, Kadızade Mehmed. nr. 409; Fas Hizanetü'I-Karaviyyln'deki yazma nüshaları
için bk. M. Abid ei-Fas1', ı. 295-297; ı ı ı. 203204, 206) s. el-İsti'ab Ii-ma ii Kaşide 
ti'I-Bürde mine'I-beyan ve'I-i'rab. Müellifin aynı kasideye yazdığı diğer bir şerh
tir (Süleymaniye Ktp, Hamidiye, nr. I 153).
6. Nihô.yetü'l-emel fi şerJ:ıi Kitô.bi'l-Cümel. HGned'nin mantıkla ilgili eserinin
şerhidir(E sc urial Library, nr. 614, 654)_ 7.
er-Ravza. İbn LiyGn ve Zeynüddin el-Iraki'nin el-Elfiyye adlı hadis ilimlerine dair
eserlerinin bir araya getirilmesiyle yazıl
mıştır (Escurial Library, nr. 1517/1 ). 8. ellfadi]fa. Üsteki eserin muhtasarı olup Escurial Library'de kayıtlı (nr. 1517/2 ) başlık
sız yazma muhtemelen bu esere aittir. 9.
İgtinamü'I-furşa ii muJ:ıô_deşati 'alimi
Kafşa. Kafsa ulemasından Ebu Yahya İbn
Aklbe'nin çeşitli konularla ilgili soruları
na verdiği cevaplardan ibarettir (Brockelman n. ı. 345). 10. el-Menza'u'n-nebil ii
şerJ:ıi Mu]]taşan Ijalil. Tamamlanmamış bir eserdir (Rabat. ei-Hizanetü'l-amme. nr. 442;el-Hizanetü 'l-melekiyye, nr.
508 , 6783; Fas. Hizanetü'l-Karaviyyln, nr.
K. 265)

Sehavi. eçl-Pav' ü'l-lami', VII, 50-51;Bedreddin ei-Karafi, Tevşf/:ıu 'd-Dfbac (nşr. Ahmed eş
Şüteyvl), Beyrut 1403/1983, s. 171-173; Ahmed
Baba et-Tinbüktl, 1'/eylü'l-ibtihac, Trablus 1408/
1989, s. 499-51 O; M akkari, 1'/ef/:ıu 'Hfb, V, 420433; Mahlüf, Şeceretü'n-nür, s. 436; Brockelmann. GAL, 1, 345; izaf:ıu'l-meknün, 1, 7; İbn Süde, Delilü mü'erril]i'l-fl1agribi 'l-akşa, Darülbey za 1960, ı, 233; M. Abid el-Fasl. Fihrisü mal]tütati ljizaneti 'l-~araviyyin, Darülbeyza 13991400/1979-80,1, 295-297; lll, 203-204 , 206;
Abdurrahman b. Muhammed el-Cilali, Taril]u'lCeza'iri'l-'am, Beyrut 1400/1980, ll , 212-216;
Abdülhay el-Kettani, Fihrisü 'l-{eharfs, 1, 523525; Hifnavi, Ta'rlfü 'l-l]alef bi-ricali's-sele{, Beyrut 1402/1982, 1, 128-140; Abdülaziz Binabdullah, fl1a'lemetü'l-fıkhi'l-fl1alikf, Beyrut 1403/
1983, s. 97; M. Hadj-Sadok, "Ibn Marzut", EP
(İng.). lll, 866; Feramürz Hac Minüçihri, "İbn
Merzı115.". Dfi18İ, IV, 606-607. r:;:ı
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İBN MERZÜK el-HATIB
( ~' J~jyı .:_r.l)
Ebü Abdiilah Şemsüddln
Muhammed b. Ahll}ed b. Muhammed
el-Adsl et~Tili msanl
(ö. 781/1379)

L

Maliki fakihi, muhaddis, hatip
ve devlet adamı.

.J

710 (1310) veya 711 (1311) yılında Tilimsan'da doğdu. İfrlkıye'nin güneyinde
yaşayan Beni Acls kabilesine mensup olup
dedesinin büyük dedesi MerzGk. V. (XL)
yüzyılın sonlarına doğru Hilalller'in bölgeye hakim olması üzerine buradan göç
ederek Tilimsan'a yerleşmiş, ailenin üç
asır boyunca çeşitli dini ve resmi görevlerde bulunan fertleri ona nisbetle İbn
MerzGk diye anılmıştır. Ailenin en çok tanınan şahsiyetlerinden biri olan Şemsed 
din İbn MerzCık "hatlb", "rels" ve "ced" sı
fatlarıyla bilinmektedir. Tarunu İbn MerzGk "ei-Hafıd", onun oğlu İbn MerzGk "eiKefif". onun oğlu İbn MerzGk "Hafidü'IHafıd" (ei-HatTb) diye tanınmıştır.

İBN MERZÜK ei-HATTB
İbn MerzQk küçük yaşta babası ile birlikte haccetmek üzere Hicaz'a gitti. Bir
müddet Mekke ve Medine'de kalıp çeşitli
~Himlerden ders okudu. Daha sonra babasından ayrı olarak Kudüs, el-Halil. Dımaşk.
İskenderiye ve Kahire'ye giderek tahsilini
sürdürdü. On dokuz yaşlarında iken İs
kenderiye Camii'nde okuduğu hutbeden
sonra kendisine "hatlb" unvanı verildi. Bu
sırada birçok alim le görüştü ve onlardan
ders aldı. Haklarında müstakil bir eser de
kaleme aldığı hocaları arasında EbO Abdullah İbnü ' I-Kamm ah. Burhaneddin İb
nü'I-Firkah. İzzeddin İbn Cemaa. Alaeddin el-Konevl. Kutbüddin ei-Halebl. Hatlb
el-Kazvlnl. Eb OHayyan ei-Endelüsl. Takıy
yüddin es-Sübkl. Fethuddin İbn Seyyidünnas. Şemseddin İbn Adlan, Muhammed
b. Hüseyin ez-Zebldl. İbn Raşid ei-Kafsl.
İbnü'I-İmam ve EbO İshak İbn Abdürrefi'
gibi alimler sayılabilir. 733 ( 1332) veya
735 (1334) yılında babası Mağrib'e geri
dönmesini istedi. İskenderiye, Trablus .
Cerld. Tunus ve Bicaye'de bir müddet
kaldıktan sonra 11\imsan'a gitmek üzere
yola çıktı. Bu sırada şehir Merlnller Hükümdarı Ebü'I-Hasan tarafından kuşatıl
dığından 11\imsan yakınlarında Şeyh EbO
Medyen'in zaviye ve türbesinin bulunduğu Ubbad'da. Sultan Ebü'I-Hasan Camii
hatibi ve hükümdarın katibi olarak görev
yapan amcası Muhammed b. MerzOk'un
yanında kaldı . Hükümdar kendisine özel
bir. ilgi gösterdi ve amcasının ölümü üzerine onu yerine hatip tayin etti. 30 Ramazan 737 (2 May ıs 1337) tarihinde Tilimsan Merlnller'in hakimiyetine geçti. 741
(1340) yılında Ebü'I-Hasan'la birlikte Taif
Seferi'ne katıldı. Sonuçta Ebü'I-Hasan'ın
ordusu Kastilya (Kaştale) Kralı Xl. Alfansa
ve Portekiz Kralı IV. Alfansa'un birleşik
kuwetleri karşısında yeniidi ve araların
da hükümdarın oğlu Ebu ömer Taşfin'in
de bulunduğu bazı askerler esir düştü.
Daha sonra Xl. Alfansa'ya gönderilen İbn
MerzOk onunla bir antlaşma i mzaladı ve
esirlerin serbest bırakılmasını sağladı
(748/1347) Ardından Konstantlne'ye gitti. Sultan Ebü'I-Hasan Muharrem 749'da
(Nisan 1348) Kayrevan seferine çıktı. Ancak 30 Reblülevvel 749'da (28 Haziran
1348) yenilgi haberi gelince 11\imsan valisi olan oğlu EbO İnan Fas'a hareket etti
ve babasının hükümranlığına son verip
tahta çıktı. İbn MerzOk, yeni sultanı ziyaret edip bir müddet onun sarayında kaldıktan sonra Tilimsan'a döndü. Bu sırada
şehir. Abdülvadller'den EbO Said Osman
b. Abdurrahman ez-Zeyyanl ve kardeşi
EbO Sabit'in eline geçmiş. tahtını kaybe-

den Ebü'I-Hasan da Tilimsan ' ı kuşatmak
için Cezayir'de bir grup asker toplamıştı .
Bundan haberdar olan EbO Said, İbn MerzQk'u babasıyla görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi. Ancak yolda EbO Sabit
taraftarlarınca yakalanıp hapse atı ld ı. Bir
müddet sonra serbest bırakılın ca Gırna
ta'ya (Granada) gitti (752/135 1)

kendisinden başka kimsenin bulunmadı
ğını ifade etmiştir (Ahmed Baba et-Tinbükt\', s. 453; Abdülhay ei-Kettan\', 1, 522)
Eserleri. 1.
J:ıasen

el-Müsnedü'ş-şaJ:ıiJ:ıu'l

n meJ:ıasini Mevlana Ebi'l-lja-

san. 772 (1371) yılında telif edilen eserde Sultan Ebü'I-Hasan'ın hayatı. devletin
askeri. siyasi ve mali durumu, toplumun
Gırnata'da Sultan Ebü'I-Haccac İbnü'I
manevi ve kültürel değerleri, örf ve adetAhmer'in ilgisine mazhar olan İbn Merleri ele alınmıştır. Müellifin Fas. Cezayir.
Tunus ve Endülüs gibi çeşitli yerleri gezzQk Elhamra Camii'ne hatip tayin edildi.
Burada EbO İnan'ın sürgünde bulunan
miş olması ve birçok devlette görev almakardeşi EbO Salim'le iyi ilişkiler kurdu. Bu
sı sebebiyle kitap o dönemin tarihi için ayrı bir önem taşımaktadır. Eserin bazı bögörevde iki yıl kaldıktan sonra EbO İnan
lümleri Fransızca tercümesiyle birlikte ilk
onu yeniden ele geçirdiği Tilimsan'a dadefa Evarista Levi- Provençal tarafından
vet etti. 758 ( 1357) yılında EbO İnan tarafından Hafsl Hükümdan EbO Yahya'neşredilmiş (Hesperis, V !Paris 1925!. s. 182). bir kısmı da Regis Blachere tarafın
nın kızını isternek üzere Tunus'a göndedan Fransızca'ya çevrilerek Memorial
rildi. Bu görevin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine EbO İnan onu hapse attıysa
Henri Basset adlı eserde yayımlanmış
da altı ay sonra serbest bırakıldı. 759'da
tır (Paris 1928 , s. 83-89). 1973 yılında İs
(1358) EbO İnan'ın ölümünden sonra yepanyol araştırmacısı Maria Jesus Viguera.
rine geçen kardeşi EbQ Salim İbn Mer- · Madrid Üniversitesi'nde İbn MerzQk'un
zQk'a büyük ilgi gösterdi, hatta yönetim
hayatını ve eserini konu alan bir doktora
önemli ölçüde onun eline geçti. Ancak bu
çalışması yapmış. tezi n önce Arapça metin dışındaki kısmı (Madrid 1977). daha
durum bazı kıskançlıkları da beraberinsonra da metin basılmıştır (Cezayir 1401/
de getirdi ve EbO Salim'in öldürülmesiyle
tekrar hapse atıldı (762/1361). İki yıl son198 I) 2. Teysirü'l-m erilm n şerJ:ıi 'Umdeti'l-aJ:ıkilm. Cemmalll'ye ait eserin
ra serbest bırakılınca Tunus'a gitti. Tunus'ta Sultan EbO İshak ile veziri EbO
şerhi olup İbn Dakikul'ld ve Fakihanl'nin
Muhammed b. Tafragln'den büyük alaka
şerhlerinin bazı ilavelerle birleştirilmesin
den ibarettir. Yazma nüshalarının Ragördü ve Muvahhidln Camii hatipliğine
getirildi. Yedi yıl devam eden bu görevbat, Kahire ve İstanbul kütüphanelerinde
den alının ca iki yıl daha Tunus'ta ka ldı ve
mevcut olduğu belirtilmektedir (Brockel773'te (1371 ) Kahire'ye gitti. Burada birmann , GAL, I, 438; DMBi, IV, 606) 3. 'U caçok alim ve devlet adamı ile görüştü. Sull e tü '1-müstevfiz el-müstecaz n ?:ik ri
tan ei-Melikü'I-Eşref Şa'ban b. Hüseyin
men semi'a mine'l-meşayil] dılne men
kendisine saygı gösterdi. ŞeyhOniyye, Sarecilze min e'immeti'l-Magrib ve'ş-Şilm
gatmışiyye ve Necmiyye gibi medreselerve'l-ljicilz. Müellif bu eserinde 2000 cide müderrislik yaptı. Kadılık görevinde
varında hadis dinlediği hocalarının adını
zikretmektedir. Bir nüshası Rabat eibulundu. Vefatında İmam Malik'in önde
Hizanetü'l-melekiyye'de bulunmaktadır
gelen talebelerinden İbnü'I-Kasım ile Eş
heb'in kabirieri arasına defnedildi.
(a.g.e., a.y.) . 4. 'AJpdetü ehli't-tevJ:ıid elmul]rice
min :?-Ulmeti't -t a~lid (Köprü lü
İbn MerzOk hareketli bir siyasi ortamda
Ktp.,
Faz
ı
!
Ahmed Pa şa, nr. 1601, vr. 113•yaşamış. İbn HaldOn ve Lisanüddin İbnü'I
1ı 7•). s. ŞerJ:ıu'ş- Şifa' . Kadi İyaz'ın eseriHatlb gibi meşhur şahsiyetlerle tanışmış
nin şerh i olan kitap beş cilt olup bir nüshatır. Dolaştığı İslam ülkelerinde çeşitli alimsı Gotha Herzoglichen Bibliothek'te kayıt
lerle görüşerek onlardan ders almış. çok
lıdır (EJ2 [ing .!, lll, 867). 6. Su'al ve cevilb
sayıda talebe yetiştirmiştir. Bunlar ara(Chester Beatty Library, nr. 3296/9)
sında Lisanüddin İbnü'I-Hatlb, İbn Zemİbn MerzOk'un kaynaklarda adı geçen
rek. İbn Kunfüz ve Şatıbl gibi meşhur
al imler bulunmaktadır. Başta hadis oldiğer eserleri de şunlardır: Cene'l-cenmak üzere dini ilimlerde kendini yetişti
neteyn n fazli'l-leyleteyn (Kadir geceren İbn MerzOk. güçlü hitabeti sayesinde
siyle Hz. Peygamber'in doğduğu gecenin
faziletl eri h akk ındadır) ; el-Menze'u'n-negittiği her ülkenin merkez camiinde hatip olarak görev yapmıştır. Bizzat kendisi
bil n şerJ:ıi Mul]taşan Ijalil (bu iki eserden ilkinin yazma nü s h as ı Fas'ta özel bir
İslam dünyasının çeşitli ülkelerinde kırk
kütüphanede, tor un u ibn Merzuk ei-Hasekiz camide hutbe okuduğunu. İskende
riye'den Endülüs'e Şı]J_ô.J:ı (Kütüb-i Sitte)
fld'e de nisbet edilen [Sehav\', VII , 51; Makhadislerini müsned olarak rivayet edecek
karl. V, 4301 diğerin i n bir cildi ez-Zaviye-
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iBN MERZÜK ei-HATIB
tü'l-Hamziyye'de bulunmaktadır !Abdurrahman b. Muhammed el-Cllall, II, I 34J);
İzô.letü'l-J:ıô.cib 'an fun1'i İbni'l-Ijô.cib
(İbnü'l-Hacib'in el-Mu/]ta!$ar fi'l-fura' 1Cami'u'l-ümmehatl adlı eserinin şerhidir);
ŞerJ:ıu'l-aJ:ıkô.mi'ş-şugrô.

(Abdülhak el-

İşblll'nin eserinin şerhidir); TuJ:ıfetü't-tu

raf ile'l-Meliki'l-Eşref; el-Erba'une 'lmüsnede fi'l-]].ilô.feti ve'l-]].ulefô.'; Kitô.bü'l-İmô.me; Divô.nü ]].utab ve I:raşô.'id; izaJ:ıu '1-merô.şid fimô. teştemilü
'aleyhi'l-]]ilô.feti mine'l-J:ıükmi ve'l-fevô.'id; ŞerJ:ıu ŞaJ:ıil:ıi'l-Bu]]ô.ri.

ibn MerzOk
ei-Hatib'in
'A/r:idetü
ehli'tteul;id adlı
eserinin
ilk iki sayfas ı
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İBN MESERRE
(ö)-o~f)

Ebü Abdiilah Muhammed b. Abdiilah
b. Meserre b. Nüceyh el-Cebel!
(ö. 319/931)

L

Tasavvufi eğilimleri
ve Mu'tezili görüşleriyle
tanınan filozof.

_j

7 Şewal269'da (19 Nisan 883) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu . Endülüs ilim ve fikir
tarihi hakkındaki klasik kaynaklar ve modern araştırmalar, İbn Meserre'nin önem-
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(Köprülü Ktp. ,
Fazıl

Ahmed
nr.

Paşa ,

1601)

Ii bir şahsiyet olduğunu ve fikirlerinin Endülüs düşüncesinde kalıcı izler bıraktığı
nı, hatta bir Meserrecilik (Meserriyye) hareketinin doğduğunu bildirmekle beraber
hayatı hakkında ayrıntılı bilgi vermezler.
Faslı Serberi bir ailenin veya Beni Haşim
yahut Beni Ümeyye'den birinin azatlısı
olan babası Abdullah Kurtubalı olup İbn
Meserre'nin asıl adına nisbetle EbCı Muhammed diye anılmaktaydı. Özellikle İb
nü'l-Farad'i'nin verdiği bilgilerden İbn Meserre'nin Arap ve Serberi asıllı olmadığı
açıkça görülüyorsa da milliyetini tam olarak tayin etmek mümkün değildir. Batılı
müellifler babasının kırmızı tenli olduğu
na, Basra'da bulunduğu sırada sıcaktan
yüzünün soyulduğuna dair bilgileri (Tarii] u 'ulema'i'l-Endelüs, ı, 21 7) dikkate alarak onun Arı ırktan gelmiş olabileceğini
belirtmektedirler. Asin Palacios, aynı gerekçeye dayanarak İbn Meserre'nin İs
panyol asıllı olması ihtimali üzerinde durursa da köleliğin yaygın olduğu ve pazarlarda çeşitli milletlerden kölelerin satıl
dığı bir dönemde Meserre ailesinin başka
bir ülkeye ve millete mensup olması muhtemeldir. Tam künyesine bakılarak İbn
Meserre'nin, Arap veya Serberi asıllı olmasa bile uzun zaman müslüman çevrede
yaşamış bir aileye mensup olduğu söylenebilir. Ticaretle meşgul olan amcası İb
rahim b. Meserre, Doğu İslam dünyasına
yaptığı bir ticari seyahatte yanına kendisinden küçük kardeşi Abdullah ' ı da almış
tı. Daha sonra kendisi de hem ticarete
hem ilme yönelen Abdullah, Endülüs'te
ve Doğu'da öğrenim gördüğü gibi hocalık
da yapmış, hatta muhtemelen bu yüzden işlerini ihmal ederek mali sıkıntıya
düştüğü için ülkeyi terkedip Mekke'ye
gitmek zorunda kalmış , bu şehirde saygın bir kişi olarak tanınmış ve 286 (899)
yılında orada vefat etmiştir.

İlk öğrenimini babasından gören İbn
Meserre'nin diğer hocaları arasında Muhammed b. Vaddah ve Muhammed b. Abdüsselam el-Huşen'i'nin isimleri zikredilmekte olup ikisi de Endülüs'te hadis konusunda temayüz etmişlerdi. Bunlardan
Huşenl uzun yıllar Doğu İslam dünyasın
da kalmış, özellikleAhmed b. Hanbel ile
ilişki kurmuştu. Diğer hacası Muhammed
b. Vaddah hadis tenkitçiliğindeki dirayeti
yanında tasawufi hayata da ilgi duymuş,
ZünnCın el-Mısrl'nin şöhretinin yaygın olduğu Mısır'a giderek tasawuf kültürünü
geliştirmiş, bu konuda el-'Ubbô.d ve'l'avô.bid ve Kitô.bü'n-Na?-ar ilallö.h adlı
iki de eser yazmıştır. Buna göre İbn Meserre'nin tasawufi düşünce ve yaşayışa
ilgi duymasında bu hacası etkili olmuş
tur. İbn Meserre'nin babası Abdullah ise
küçükyaşta Basra'da bulunduğu dönemde hadis öğrenmeye başlamıştı. Ancak
Basra kelam ilmi bakımından da önemli
olup özellikle Mu'tezile'nin başlıca merkezlerinden bi riydi. Nitekim kaynaklar,
Abdullah'ın daha sonra Endülüs'te Hal'il
el-Gafle adlı Mu'tezil'i bir kişiyle dostluk
kurduğunu göstermekte, bu suretle oğ
lu İbn Meserre'nin de ilk Mu'tezil'i fikirleri babasından aldığı anlaşılmaktadır. İbn
Meserre'nin bu üç hocasının felsefeyle
doğrudan ilgisine dair bir bilgi bulunmadığı gibi bunların dışında bir hacasından
da söz edilmemekte, dolayısıyla felsefi
formasyonunu kimlere borçlu olduğu,
bilhassa sözde Empedokles felsefesini nasıl tanıdığı tam olarak bilinmemektedir
(Brockelmann, 1, 178). Her ne kadar Tj. de
Boer. İbn Meserre'nin tabi at felsefesini
lll. Abdurrahman döneminde (912-961)
Endülüs'e taşıdığını kaydediyorsa da (İs
lam 'da Felsefe Tarihi, s. 124), bunu teyit
eden bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak
babası Abdullah Doğu'ya son gidişinde

