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[il MusTAFA ÇACiRıcı 

ı 
İBN METTEVEYH 

ı 

(~~._:r.l) 

Ebu Muhammedei-Hasen b. Ahmed 
b. Metteveyh ei-Bahrani 

(ö V. [XI.] yüzyılın ortaları) 

L 
Mu'tezile kelamcısı. 

_j 

380 (990) veya 38S (995) yı lmda Nec
ran'da doğdu. Mu'tezile alimiKadi Abdül
cebbar'ın talebesi olması. onun görüşleri
ni benimseyip eserlerini toplaması dışın
da hayatı hakkında bilgi yoktur. Talebeliği 
sırasında çevresinde bulunan diğer Mu'
tezile alimlerinden faydaland ıktan baş

ka mezhebin elde mevcut kitaplarını da 
inceledi. Eserlerinden anlaşıldığına gö
re İbn Metteveyh, Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIat'ın 
el-Ijutbetü '1-felekiyye, Ebü'l-Hüseyin 
ei-Hayyat'ın el-İstidlal bi'ş-şahid 'ale'l
gö.'ib, Na]fiü 'I-bedel ve'l-'askeriyyat, 
Ebu Haşim ei-Cübbal'nin el-Cami'u'ş
şagir' i ile Kadi Abdülcebbar'ın bütün ki
taplarını okudu (Said Murad. s. 33) İbnü'I
Murtaza'nın Mu'tezile'nin on ikinci taba-
kasına mensup alimleri arasında göster
diği müellif ( Tabal):atü '1-Mu'tezile, s. 1 19) 

Ebu Reşld en-Nisaburl. Ebu Muhammed 
Abdullah b. Said ei-Lebbad, Şerif ei-Mur
taza. Ebü'I-Feth ei-İsfahanl ve Ebü'I-Hü-
seyin el-Basri gibi alimlerle birlikte yetiş

ti ve onlarla zaman zaman tartışmalarda 
bulundu. Siyasi çalkantıların ve mezhep 
çekişmelerinin yer yer ileri safhalara var
masına rağmen ilmi ve fikri hayatın ve
rimli ve seviyeli olduğu bir dönemde ya
şayan İbn Metteveyh, ömrünü geçirdiği 
Yemen ve Rey bölgelerinde çeşitli ilmi fa
aliyetler gerçekleştirdi. Her ne kadar Ab
dülkerlm Osman (Kaçti'l-l):uçiat'Abdülceb-

bar b. A/:ımed el-Hemedanf, s. 51) ve Ab
durrahman Bedevi (Me?ahibü'l-İslamiy
yln, ! . 394) gibi araştırmacılar. herhangi 
bir kaynağa dayanmadan İbn Mette
veyh 'in vefat tarihini 468 ( 1 075) olarak 
gösteriyariarsa da hacası Kadi Abdülceb
bar'ın 41 s (1 025) yılında vefat ettiğini 
dikkate alarak müellifin daha erken bir 
tarihte. yaklaşık V. (Xl.) yüzyılın ortaların
da vefat ettiğini söylemek daha isabetli 
görünmektedir. 

İBN METIEVEVH 

ilmi şahsiyeti bakımından büyük ölçü
de hacası Kadi Abdülcebbar'ın yolunu ta
kip eden İbn Metteveyh, Bağdat Mu'te
zilesi'nin mutedil metodunu Basra eka· 
!ünün katı yaklaşırnma tercih etmiştir. 
Onun kendinden önceki Mu'tezile alimle
rinden farklı olarak ileri sürdüğü fikirler 
mezhebin değişimine işaret etmesi bakı
mından önemli sayılmıştır. Mu'tezile'nin 
beş temel esasını tevhid ve adalet olmak 
üzere ikiye indiren İbn Metteveyh diğer 
üç esası adalet prensibi içinde ele almış

tır. Bilgi edinme yollarını ise beş duyu. akıl 
ve haber-i sadıkın yanına ilhamı da ilave 
ederek dört grupta incelemiş. bunlardan 
bilhassa duyuların yanıltıcılığına dikkat 
çekmiştir. Dolayısıyla onun bilginin konu
larını maddi alem ve gaybl alemle ilgili 
olmak üzere ikiye ayırdığı görülmektedir 
(el-Kelam fi'l-hayat, vr. ı 35h) . 

Eserlerinde varlık anlayışını ilahi kudre
ti ispatlama gayretiyle ele alan İbn Met
teveyh hareket ve kütle kanunlarından 
söz etmiş. hız ile zaman ve mesafe ara
sındaki ilişkilere değinmiş. özgül ağırlık, 
suyun kaldırma gücü. yer çekimi ve mer
kezkaç kuvveti gibi h ususlar üzerinde 
durmuş, devrine göre önemli sayılabile
cek yaklaşımlar sergilemiştir. Müellif ale
min hudusunu. biri cisimleri spekülatif 
olarak cevher ve araz kıs ımlarına ayı r

mak, diğeri hayatın doğrudan Allah ta
rafından başiatılıp yaratıldığından hare
ket etmek suretiyle iki şekilde ispatla
mıştır. Diğer taraftan cevher ve arazla
rın zatları ile kaim varlıklar olduğunu ileri 
süren Grek filozoflarından ayrılarak cev
herlerin arazsız olamayacağını belirten 
İslarr'ı filozoflarının görüşlerini benimse
miş. ayrıca yer kaplamanın cevherin te
mel niteliği olduğunu belirtmiştir (et-Te;;· 
ki re, s. 7 4). Yokluk konusunu mutlak yok
luk (adem-i mahz) ve varlığın bulunmayışı 
(gıyab-ı vücOd) şeklinde ikiye ayırarak in
celemiştir. Eserlerinden tecrübl ilimiere 
özel bir ilgi duyduğu anlaşılan İbn Met
teveyh. mevcut bilgilerin yanı sıra bizzat 
gözlem ve basit deneyler yaparak varlık
ların özelliklerine dair çeşitli bilgiler ak
tarmıştır. 

İbn Metteveyh, başta Allah'ın sıfatları 
olmak üzere kelamın temel konularında 
Mu'tezil1 geleneğe uymuştur. Mesela rü'
yetullahı inkar etmiş. Allah'ın kelam sıfa
tının hadis olduğunu ileri sürmüş. kulun 
bütün fiilierinin yaratıcısı olduğunu ka
bul etmiştir. insan hürriyetine sık sık vur
gu yapan müellif. kulun her çeşit davra
nışını kendi hürriyeti içinde gerçekleştir
diğini ve hiçbir zorlamanın söz konusu ol-
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iBN METIEVEYH 

madığını belirtmiştir (e l-Ke/am fi 'l-/:ıayat, 

vr. 92b). Kulun fiilierine ait eser ve netice
terin o fiili işieyenin icadıyla meydana gel
diğini kabul etme hususunda Mu'tezill 
geleneğe bağlı kalmıştır. Bunun yanında 
ibn Metteveyh, bazı ilk dönem Mu'tezill 
alimlerinin Allah'ın şerri yaratmaya ka
dir olmadığı yolundaki görüşlerine karşı 
çıkarak O'nun kudretinin her şeyi içine 
aldığını, ancak şerri yaratmayışının kud
retinin sınırlılığından değil bunu murad 
etmeyişinden kaynaklandığını söylemiş

tir. 

ibn Metteveyh'in Mu'tezile'den ayrıl
dığı temel nokta imamettir. Fikri hayatı
nın ilk dönemlerinde Hz. Ebu Bekir ile Ali'
nin üstünlüğü konusunda tereddüde dü
şen ibn Metteveyh. daha sonra Ali'nin 
üstün olduğuna hükmetmiş (ibn Ebü'I
Hadld , ı. 8), ardından daha da ileri giderek 
onun masumiyetini ileri sürmüş ve bunu 
ayet ve hadisleri e ispatlamaya çalışmıştır. 
Ancak masumiyetin imam için gerekli bir 
şart olmadığını söyleyerek(a.g.e., VI, 376-
377) aksini iddia eden Şia'ya karşı çıkmış
tır. 

Eserleri. 1. et-Te~kire ii af:ıkô.mi'l-ce
vô.hir ve'l-a<rô.z. Muhtemelen hacası Ka
di Abdülcebbar'ın vefatından sonra yazıl
mış olan eser iki kısımdan oluşmaktadır. 

et-Te~kire ii af:ıkô.mi'l-cevô.hir ve'l
a<rô.z olarak adlandırılan birinci kısım Sa
mi Nasr Latif ve Paysal Büdeyr Avn tara
fından neşredilmiştir (Kah i re 1975 ). el
Kelô.m ii'l-J:ıayô.t adlı ikinci kısmı ise he
nüz neşredilmemiş olup bir nüshası Da
rü'I-kütübi 'I-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(nr. B-27984). 570 (1174)yılındaadı bilin
meyen bir kişi tarafından esere bir şerh 
yazılmış olup bu şerh in bir nüshası Tahran 
Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (Neşriy
ye-i Kitabl].ane-i Merkezl-i Danişgah-i Tah
ran, ll, 156 vd.). Z. el-Mecmu< fi'l-Mu
J:ıit bi't-teklii. Kadi Abdülcebbar'ın eseri
nin şerh edilip ilaveler yapılmış bir derle
mesinden ibarettir. Bazı kaynaklarda ibn 
Metteveyh'e nisbet edilen eser (ibnü 'I
Murtaza. s. 119) eksik olarak Ömer es
Seyyid Azmi (Kahire 1965) ve I. cildi Jean 
Jozef Houben ( Beyrut 1965) tarafından 
Kadi Abdülcebbar'a izafetle yayımianmış
sa da ll . cildi Daniel O imaret ve Jean Jozef 
Houben tarafından ibn Metteveyh'in adıy
la tahkik edilmiş (Beyrut 1986), ayrıca ön
ceki neşirlerde Kadi Abdülcebbar'a nis
bet edilmesinin yanlışlığı mukaddimede 
belirtilmiştir. 3. el-Kiiô.ye ii <ilmi'l-ke
lô.m. Kaynaklarda ibn Metteveyh'e izafe 
edilen kitap (Neşriyye-i Kitabl].ane-i Mer
kezl-i Danişgah-i Tahran, II, 156; Sezgin, 
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1, 627) bugün mevcut olmamakla birlikte 
ibn Ebü'I-Hadid bu eserden iktibaslarda 
bulunmuştur (Şer/:ıu Nehci 'l-belaga, VI, 

376-377; VII, 10; XIII, 315-316) 
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il SAID MURAD 

İBN MEYMÜN 

(w~ .J!f) 

Ebu İmran Musa b. Ubeydillah (Meymun) 
ei-Kurtubi ei-İsralll 

(ö. 601/1204) 

Yahudi din alimi, filozof ve tabip 
L ~ 

30 Mart 1135 tarihinde Kurtuba'da 
(Cordoba) doğdu. islami literatürde adı 
genellikle Musa b. Meymun veya kısaca 
ibn Meymun şeklinde anıldığı gibi Mısır'
da kaldığı süre içinde yahudi cemaatinin 
liderliğini yaptığından kendisine "Reis" 
de denilmiştir; Fransızca kaynaklarda Mai'
monide, ingilizce ve Almanca kaynaklar
da Maimonides diye geçer. Yahudi litera
türünde ise Rabbi Moşeh ben Meymon 
olarak bilinir. Ayrıca bu isim zincirinin 
baş harflerinden hareketle yahudi litera
türünde Rambam şeklinde de adlandırıl
maktadır. Hayatının uzun bir dönemini 
Kuzey Afrika ve Mısır'da geçirmesine 
rağmen Kurtubi nisbesini kullanarak En
dülüs asıllı olmasına vurgu yapmıştır. 
Şeceresini, sözlü yahudi geleneğini Mişna 
adıyla derleyen Yehudaha- N asi'ye kadar 
götüren rivayetler vardır. Uzun zaman 
önce Endülüs'e yerleşmiş bulunan kül
türlü ve soylu bir yahudi ailesine men
suptur. Kurtuba'daki yahudi şeriat mah
kemesinde hakimlik yapan babası Mey
mun, hem yahudi din alimi hem tabii ve 

felsefi ilimler alanında birikim sahibi bir 
kişi olup oğlunun yetişmesinde önemli 
ölçüde katkısı olduğu belirtilmekte ve 
onun hocaları arasında gösterilmekte
dir. Kurtuba'da bir yandan yahudi ilahi
yatı tahsil ederken bir yandan da Far abi, 
İbn Sina, Gazzali. ibn Bacce gibi müslü
man düşünür ve tabipierin eserlerini 
okuyarak İs lami kültür içinde formasyon 
kazanan ibn Meymun, bundan dolayı is
lam dünyasında yetişmiş diğer birçok 
benzeri gibi İslam felsefe geleneği içinde 
değerlendirilir. Eserlerini iorani alfabe
siyle Arapça yazması da bunun bir deliji 
olarak gösterilir. 

Genellikle Ortaçağ'ın, hatta bazılarına 
göre bütün dönemlerin en büyükyahudi 
filozofu olarak bilinen İbn MeymOn. ilk 
öğrenimini Kurtuba'da gördükten sonra 
on üç yaşında iken ailesiyle birlikte En
dülüs'ün güneyindeki Meriye'ye (Aimeria) 
gitti. Bu sırada hemşehrisi İbn Rüşd de 
Meriye'ye yerleşmişti. ibn Meymun bu 
göçler sırasında yahudi ilahiyatı, tıp ve 
felsefi disiplinlerdeki öğrenimini devam 
ettirdi. Ünlü astronomi alimi İbn Eflah el
işbili'nin oğlu ile muhtemelen Meriye'de 
bulunduğu sırada karşılaştığı gibi filozof 
Ebu Bekir İbnü's-Saiğ'in (ibn Bacce) bir öğ
rencisinden de ders okudu (Wilfinson, s. 
6-7; krş. Delaletü'l-/:ı.fi'irln, s. 293). 

1160 yılında M eriye Muvahhidler'in 
eline geçince İbn Meymun'un ailesi Mağ
rib'e göç ederek Fas şehrin e yerleşti. Ba
zı eski tarihçiler, ailenin Mağrib'e göç
mesine sebep olarak geniş bir hoşgörü
nün hakim olduğu ülkeyi o sıralarda ele 
geçiren Muvahhidler'in başlattığı dini 
baskıyı gösterirler. Hatta bu baskı yü
zünden ibn Meymun'un görünüşte müs
lüman olduğu. Kur'an-ı Kerim'i ezberle
diği ve fıkıhla ilgilendiği, daha sonra öz
gürlük ortamına kavuşunca eski dinine 
döndüğü de ileri sürülür (ibnü'l-Kıftl, s. 
317-318; İbn EbO Usaybia , s. 582). Ancak 
bazı çağdaş müslüman yazarlarca baskı 

Ib n 
Meymün'un 

temsili 
birresmi 


