
son, İbn Meymun'u modern Batı felsefe
sine öncülük eden bir düşün ür olarak 
değerlendirir. Yahudi entelektüel dünya
sındaki etkisi konusunda ise rakipsiz ka
bul edilmektedir. Kendi döneminden bu 
zamana kadar en fazla tartışılan yahudi 
düşünür olarak bilinir: bunun yanında ya
hudi şeriatma dair eserlerinin tartışma 
götürmez otoritesi bulunmakta olup ya
hudi inanç sistemi ve şeriatının uygula
malarında son noktayı koyan merci ola
rak kabul edilir. Onun on üç madde ha
linde yeniden düzenlemiş olduğu iman 
esasları yahudi amentüsünün nihai şekli 
olarak günümüze kadar geniş ölçüde ge
çerliliğini korumuş. günlük dua kitapla
rında dahi yer almıştır. Felsefi eserleri ve 
özellikle akılla iman arasındaki ilişkiyi 
sorgulayan fikirleri de yahudi düşünurle
ri cezbetmeye devam etmiş. sonuçta ya
hudi felsefesin in gündemini belirleyen 
bir konuma gelmiştir. İbn Meymun'un 
şeriata dair eserleriyle felsefi eserleri 
arasında fark olduğu hususunda bir te
mayül bulunmakla birlite bu noktada 
çok büyük bir farktan söz edilemez. 
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~ OLIVER LEAMAN 

İBN MEYMÜN, Ebii Galib 
(..:ı~..:,.!f..,..Jii~i) 

(ö. 589/1193) 

Müntehe 't-taleb min eş'ari'l-<;1rab adlı 
şiir mecmuası ile tanınan 

edebiyat alimi 
(bk. MÜNTEHE't-TALEB). 
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İBN MİHAAN en-NISABÜRI 

L.s.)~~~ ..:ı'*' ..:r.' l 
Ebü Bekr Ahmed b. ei-Hüseyn 

b. Mihran en-NisabCıri 
(ö. 381/992) 

Kıraat-i aşereye dair 
ilk eseri yazan alim. 

_j 

Aslen İsfahanlı olup 29S'te (908) doğ
du; Nlşabur'da yaşadı. Dedesine nisbetle 
İbn Mihri'ın künyesiyle meşhur oldu. Sem
'anl ve İbnü'I-Eslr onu Mihri'ıni nisbesiyle 
zikrederler. Nlşabur'da başladığı tahsili
ni ilerietmek için Bağdat. Dımaşk, Kufe. 
Buhara, Semerkant gibi ilim merkezleri
ne gitti. Dımaşk'ta İbnü'I-Ahrem diye ta
nınan Ebü'I-Hasan Muhammed b. Nadr; 
Bağdat'ta Ebü ' I-Kasım Hibetullah b. Ca'
fer. İbn Miksem ei-Attar. Ebu Tsa Bekkar 
b. Ahmed, Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Bu
yan, Ebu Bekir Muhammed b. Hasan en
Nakkaş; Kufe'de Ebü'J-Kas1m Zeyd b. Ali 
ve Ebü'I-Hasan Hammad b. Ahmed gi
bi alimlerden kıraat öğrendi. Ahmed b. 
Muhammed ei-Masercisl. İbn Huzeyme. 
Ebü'I-Abbas es-Serrac, Mekki b. Abdan 
ve diğerlerinden hadis dinledi. Kendisin
den Mehdi b. Tarrare. Mansur b. Ahmed 
el-lraki. Tahir b. Ali b. İsmet es-Safedl. 
Haddadl. Ali b. Abdullah ei-Farisl. Ali b. 
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed 
ei-Farisl. Ebü'J-Kasım Ali b. Ahmed ei
Büstl gibi isimler kıraat ilminde istifade 
ettiler. Başta Hakim en-Nisaburl olmak 
üzere Abdurrahman b. Hasan b. Aliyyek. 
Ebu Sa'd ei-Mukrl. Ebu Hafs b. MesrCır, 
Said b. Muhammed ei-Bahlrl de ondan 
rivayette bulunurken Hakim en-Nisaburl 
ayrıca Buhara'da kendisinden eş-Şamil 
ti'I-Jwa'at adlı eserini okudu. Hakim en
NisabCırl'nin "kurra içinde ibadetine en 
düşkün kişi" diye nitelendirdiği (Zehebl, 
A'lamü 'n-nübeUi' , XVI. 407). İbnü'I-Ceze
rl'nin sağlam bir araştırmacı ve sika ola
rak değerlendirdiği İbn Mihri'ın 27 Şewal 
381 'de (6 Ocak 992) Nlşabur'da vefat etti. 

İbn Mihri'ın ' ın ilmi çalışmalarını kıraat 
ilmi üzerinde yoğunlaştırması bu alanda 
derinleşmesini ve telif çalışmalarına yö
nelmesini sağladı. Daha sonraki dönem
lerde "kı raat-i aşere" diye ifade edilecek 
olan. İbn Mücahid'in Kitabü's-Seb'a'sın
da yer verdiği yedi imama Ebu Ca'fer el
Karl. Ya'küb ei-Hadraml ve Halef b. Hi
şam' ın ilavesiyle meşhur on imarnın kıra
atini el-Gaye fi 'I-lwa'ati'l-'aşr adlı ese
rinde bir araya getirdi. Bu çalışma ile olu
şan onlu sistem ileriki dönemlerde kabul 
gördü ve bu on kıraati e ilgili eserler yazı!-

İBN MiHRAN en-NlSABORl 

maya devam edildi (ibnü 'I-Cezerl, en-Neşr, 
1. 75, 82, 84. 86, 90. 93, 94) Pek çok öğre
tim halkasında İbn Mücahid'in yedili sis
teminin yerini İbn Mihri'ın'ın on! u sistemi 
aldı. İbnü'I-Cezerl'nin en-Neşr'i ile geniş 
çevrelerde kabul gördüğü anlaşılan kıra

at-i aşere bütün canlılığı ile günümüze 
kadar tedrls edilegeldi. 

Eserleri. 1. el-Gaye fi'l-kıra'ôti'l-'aşr. 
Üç bölümden oluşan eserin birinci bölü
münde on kıraatin imamları ve ravileri 
isnadlarıyla birlikte zikredilmiş, ayrıca 
kıraat vecihleri arasında tercihler yapan 
Ebu Hatim Sehl b. Muhammed es-Sicis
tanl'nin kıraati isnadı verilerek bunlara 
eklenmiştir. İkinci bölümde mushafın ter
tibine uyularak on kıraate ve Eb Cı Hatim 
es-Sicistanl'nin tercihlerine göre sure
lerdeki kıraat vecihleri gösterilmiş. id
gam, imale ve hemze bahisleri işlenmiş
tir. Üçüncü bölümde istiaze ve besmele
dek.i kıraat farklılıkları ve yine mushafın 
tertibi gözetilerek Kuteybe b. Mihri'ın'ın 
Kisal'den naklettiği imaleler ele alınmış
tır. Eser. Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed 
b. İbrahim el-Ku h undizi (ö. 413/ 1 022 'den 
son ra) tarafından ŞerJ:ıu 'I -Gaye adıyla 
şerhedilmiş olup bu çalışmanın ilk yarısı 
Darü'l-kütübi'l- Mısriyye'de (TeymCıriyye , 

nr. 282/1). ikinci yarısı Beyrut'ta Barudiy
ye Kütüphanesi'nde (Sezg in , 1, 46) bu
lunmaktadır. Eserin daha sonra Tacül 
kurra el-Kirmanl tarafından yapılan şer
hinin Tahran 'da Ali Asg ar Hikmet Kü
tüphanesi'nde bulunduğu belirtilmekte
dir ( a.g.e., a.y). İbnü ' I-Cezerl'nin isnad -ı 
all ile okuduğu kıraat kitapları ve Bega
vl'nin Me'alim ü't-tenzll adlı tefsirinde 
kullandığı kaynaklar arasında yer alan, 
Kazvin. Hemedan, Irak. Şam ve Mısır'da 
uzun süre ders kitabı olarak okutulan 
eser Muhammed Gıyas el-Can baz' ın tah
kikiyle yayımlanmıştır (Riyad 1405/ 1985, 
1411 / 1990) 2. eş-Şamil fi'l-kıra'ati'l- 'aşr. 
Kıraat ilminde ancak üstat olanların an
layabileceği muhtasar bir eser olup bir 
nüshası Leiden Kütüphanesi'nde kayıtlı
dır (nr 1634). 3. el-Mebsut fi'l-kıra'ati'l
'aşr. eş-Şamil'in şerh i olan ve Ebu Hatim 
es-Sicistanl'nin tercihlerine yer verilme
yen eseri Sübey' Hamza ei-Hakimltahkik 
ederek yayımiarnıştır ( Dımaşk 140 ı 11980). 
4. Kitdbü'I-Kıra'ati's-'seb'. Bengal Kü
tüphanesi'nde bir nüshası bulunmakta
dır (nr. 115, 214 varak). 

İbn Mihran'ın kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Me~hebü Jjam
za fi'l-hemz, Kitôbü'l-İsti'a~e. Tabaka
tü '1-kurra', Kitabü '1-Meddat, Aya tü '1 -
Kur'an, Gara'ibü'l-Kur'an, el-Vakf ve'l-
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İbtida', Kıra'atü Ebi ~mr, Vukufü'l
Kur'an, Kitabü 'l-İttifak ve'l-infirad, 
Şerf:ıu '1-mu'cem, Şerf:ıu't-taf:ıkik, İ{lti
ldtü 'adedi 's -süver, Kıra'atü 'Abdillah 
b. ~mr, Kitabü'l-Makiitı' ve 'l-meba

di'; Ru'Cısü'l-ayat, SücCıdü'l-Kur'an. 
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~ ALi EROGLU 

ı 
İBN MİKSEM ei-ATTAR 

ı 

(Jıiwl ~ 0-1') 

Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasen 
b. Ya' küb el-Attiır e l -Bağdadl 

(ö. 354/965) 

L 
Kıraat ve nahiv alimi. 

_j 

265 (878-79) yılında Bağdat'ta doğdu . 

Bu tarih , el-Bidaye ve'n-nihaye'de (Xl, 

259) muhtemelen bir dizgi hatası yüzün
den 205 (820-21) olarak geçmektedir. Ha
tlb el-Bağdadl'nin tesbit ettiği soy zinci
rinde sekizinci ceddi olarak görünen ve 
Abdullah b. Abbas'ın mevlası olan Mik
sem'e nisbetle İbn Miksem diye meşhur 
oldu. Brockelmann'ın Miksem'i bir yerde 
doğru okurken diğer bir yerde Muksim di
ye kaydetmesi ( GAL Suppl. , ı , 328) ve Ze
hebl'ye ait Tdri{l u 'l-İslô.m'da Mukassim 
şeklinde harekelenmesi dikkatsizlik eseri 
olmalıdır (Ta cü '1-'arus, "15sm" md ) İdrls b. 
Abdülkerlm, Davud b. Süleyman ve Ha
tim b. İshak ei-M~vsıll'den arz yoluyla kı
raat tahsil eden İbn Miksem, Ebu Müslim 
el-Keccl, Sa'leb. İdrls b. Abdülkerlm. Ebu 
Ca'fer İbn Ebu Şeybe gibi şahıslardan ha
dis dinledi. Sa'leb'inMecdJisü Şa'leb ad
lı eserini rivayet edenler arasında yer aldı 
(ibnü' n-Nedlm, s. 335) ve ondan Arap dili 
ve edebiyatı alanında geniş ölçüde istifa
de etti. Kendisinden oğlu Ahmed, İbrahim 

200 

b. Ahmed et-Ta beri. Ebü'l-Ferec Abdül
melik b. Bekran en-Nehrevanl. İbn Mih
ran en-Nisaburl, Ebü'l-Ferec eş-Şenebuzl 
arz yoluyla kıraat öğrendiler; Ebü 'I-Hasan 
İbn Rizkaveyh ve İbn Şazan el-Bağdadl 
hadis rivayet etti. 

Bağdat'ın ileri gelen kurrasından olup 
kıraatıerin meşhur, garlb ve şazlarını iyi 
bilen (Zeheb'i, Ma'rifetü'l-kurra', ll, 598) ve 
Arap dilinde otorite kabul edilen İbn Mik
sem için İbnü'n-Nedlm, "Dilde ve şiirde 
alimdi" derken Hatlb el-Bağdadl onu si
ka olarak değerlendirmiş ve KOfeli ler'in 
nahvine en çok vakıf olan kişi diye tanıt
mıştır. Zehebl bir yerde İbn Miksem hak
kında ileri geri konuşulduğunu söylemiş 
(Mfztmü '1-i'tidal, ııı , 519), başka bir yerde 
hadisini almakta sakınca bulunmadığını 
kaydetmiştir (Ma'rifetü 'l-kurra', ll, 600). 
Ancak İbn Miksem. Kur'an tilavetinde ic
maa aykırı okuyuşları yüzünden eleştiril
miştir. Devrin kurrasının karşı çıktığ ı bu 
okuyuşları savunması ve talebelerine 
akutması sebebiyle tartışmaların yayıl
ması ve durumun Halife Kahir - Billah'a 
intikal etmesi üzerine, 321 (933) yılında 
Hacib Selame et-TulUnl el-Mü 'temin'in 
huzuruna celbedilerek (ibn Miskeveyh, 1, 
285) başta Irak şeyhülkurrası İbn Müca
hid olmak üzere kıraat ve fıkıh alimlerin
den oluşan bir heyet önünde sorguya çe
kildi ve bu yanlış okuyuşlarından vazge
çerek tövbe etmesi istendi. İbn Miksem. 
bu baskı karşısında hatalı olduğunu kabul 
etmiş görünerek tövbe etti; müzakereler 
bir tutanakla tesbit edilip imzalandı ve 
muhtemelen tartışmaya konu olan kitap
ları yakıldı (a.g.e., a.y.). Ancak konuyla il
gilenenlerin bu olayı değerlendirmeleri 

farklı olmuş. onun kendiliğinden bir şey 
uydurmadığı, İbn ŞenebQz'a yapıldığı gibi 
kendisine de haksızlık edildiği, özellikle İbn 
Mücahid'in bu iki alimi incittiği ileri sürül
müştür (Ebu Hayyan et-Tevh1'd1'. VIII, 65) 

İbn Miksem, İbn Mücahid'in ölümünden 
sonra (Zehebl , Ma'rifetü 'l-kurra', ll , 598) 
farklı kıraat vecihlerini okumaya ve okut
maya devam etti. Ona ait vecihlerin Arap 
diline ve Mushaf'ın hattına uygunluğu ka
bul edilmekle birlikte isnadının bulunma
ması, icmaa aykırı olması ve bazı örnekle
rinde mananın bozulması gibi gerekçe
lerle bunlara karşı çıkılmıştır. Mesela Yu
suf suresinin 80. ayetindeki ~ kelime
sini -~ diye okumuş ve bu şekilde aye
tin, "Ondan ümitlerini kesince fısıldaşa
rak bir kenara çekildiler" cümlesinde bu
lunan "fısıldaşarak" ifadesi "asil bir şekil
de" anlamına dönüşmüştür. Arap dili ve 
Mushaf'ın imlası açısından bu okuyuş 

mümkünse de burada ve benzeri örnek
lerde icmaa muhalefet edildiği ve bu oku
yuşların herhangi bir mesnedinin bulun
madığı kesindir. Nitekim İbn Miksem de 
böyle bir iddiada bulunmamış. talebele
rinden Ebü'l-Ferec eş-Şenebuzl'nin ken
disinden naklettiğine göre sadece Mus
haf'ın hattına ve bir vecihle de olsa Arap 
diline uyan her okuyuşun caiz olduğunu 
söylemiş ( ibnü' 1-Cezerl, ı ı , 124), yapılan 

itirazlar karşısında Halef b. Hişam'ın ve 
diğerlerinin tercihlerde bulunup kendile
rine özel kıraat oluşturduklarını öne sü
rerek aynı şeyin kendisi için de mümkün 
olduğunu ifade etmiştir. Ancak Halef'in 
uyguladığı yöntemin. Arap diline ve Mus
haf'ın hattına uygunluğu yanında isnadı 

da bulunan kıraat vecihleri arasından se
çim yapmaktan ibaret olduğunu dikkate 
almamıştır (Yaküt. XVIII, 150- ı 51: Zehebl, 
Ma'ri{etü'l-kurra', ll , 598-600; ibnü ' l-Ce
zerl , ll , 1 24 ; ibn Miksem'in t efsirve kıraat 
kitaplarında yer ala n farklı okuyuşla rı için 
bk. Jeffery, 1, 9-32). 

Arthur Jeffery. İbn Miksem 'in okuyuşu
nun genelde Küfe kurrasına dayandığını . 

onlardan ayrıldığı yerlerde Nafi' b. Abdur
rahman ve Ebu Ca'fer el-Karl'nin okuyuş
larını tercih ettiğini belirtmiş. onun oku
yuşundan tesbit ettiği SOO'ün üzerinde
ki örneğin beşte birinde Hasan-ı Basri'nin 
okuyuşlarıyla uyuştuğunu zikretmiştir 

(a.g.e. , ı . 33) Ebu Hayyan et-Tevhldl.352 
(963) yılında kendisinden Mecalisü Şa'
leb 'i dinlediği İbn Miksem'in o sırada göz
lerinin görmediğini bildirmiştir. 8 Reblü
lahir 354'te ( 13 Nisan 965) vefat eden İbn 
Miksem'in ölüm tarihi 353, 355 ve 362 
(973) olarak da kaydedilmiştir. 

Eserleri. 1. el-Envô.r ii tefsiri ('ilmi) '1-
Kur'ô.n. İbnü'I-Cevzl'nin benzerini gör
mediğini söylediği eserin bir nüshası Ram
pür Devlet Kütüphanesi 'ndedir (Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 943) Z. Cüz' fihi 

min f:ıadişi İbn Miksem 'an şüycll].ih. Bir 
nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (Ha
dis. nr. 1558) bulunmaktadır (Fuad Seyyid, 
1, 215) İbn Miksem'in kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: Kitô.bü'l

Meşdf:ıif, el-Leta'if ii cem'i heca'i'l
meşô.J:ıit, İJ:ıticacü'l-kırô.'at, el-Vakf ve'l
'ibtidô.', Kitdbü's-Seb'a bi-'ileliha'l-ke
bir, Kitô.bü's-Seb'ati'l-evsat, Kitdbü 'l
Aşgar (Şifa'ü 'ş-şudur), el-İntişar li-kur

ra'i 'l-emşar, Kitô.bü'l-Muvazzıf:ı, Kitab 
ii l)avlihi te' ala "ve men yaktül", ~de
dü't-tamam, el-MakşCır ve'l-memdud, 
Kitab fi 'n-naf:ı v, el-Müg; ekker v e'l
mü'enneş, el-Med{lal ila 'ilmi'ş-şi'r, er
Red 'ale'l-Mu'tezile, A{lbô.ru nefsih. 


