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~ T AYYAR ALTlKULAÇ 

İBN MISEM 
(~ .;y, l) 

Ebü 'l-Hasen Ali b. İsmail 
b. Şuayb b. Misem et-Temmar 

el-Esedi es-SabCıni 
(ö . 183/799'dan sonra[?]) 

imamiyye Şlası'nın 
ilk kelamcılarından. 

_j 

Kufe'de doğdu . Kaynaklarda adı yanlış 
olarak İbn Heysem. İbn Müteyyem ve İbn 
Mltem şeklinde de geçmektedir. Misemi 
ve İbnü't-Temmar diye de anılır. Sahabi 
olan ve Hz. Ali'nin hilafeti döneminde Ku
fe'ye yerleşen büyük dedesi Mlsem et
Temmar Hz. Ali'nin sadık taraftarların
dandı . İbn Mlsem tahsiline Kufe'de baş
ladı , daha sonra Basra'ya gidip hayatının 
büyük kısmını burada geçirdi. Basra emi
rinin huzurunda Ebü'l-Hüzeyl el-AliM ile 
ilmi tartışmalar yaptı. Ayrıca Dır ar b. Amr. 
Nazzam ve Ali el-Esvarl ile çeşitli konular
da münazaralarda bulundu. Hayyat'a gö
re Mu'tezi!e alimleriyle sürdürdüğü fikri 
mücadelelerde Şla'nın imarnet görüşünü 
başarıyla savunamamıştır ( el-intişar, s. 75, 
ı 04) . Yahya b. Halid el-Bermekl'nin huzu
runda düzenlenen ve Ebu Malik el-Had
raml, Hişam b. Hakem, Ebü'l-Hüzeyl el
Allaf gibi değişik mezheplere mensup 
alimierin iştirakiyle gerçekleştirilen felse
fe meclislerine katılan İbn Mlsem, İma
miyye tarafından yedinci imam olarak ka
bul edilen Musa el-Kazım'ın ölmediğini ve 

oğlu Ali er-Rıza' nın gerçek imam olmadı
ğını ileri süren vakıfe grubunu "memtu
re" ( yağmurda ıs landıkl a rı için pis kokan 
köpekler) diye adlandırmıştır (EbO Ha
lef ei-Kumml. s. 92; Şehristanl. ı . 169). 
imam Ali er-Rıza'dan doğrudan rivayet
te bulunan İbn Mlsem'in (E bO Ca'fer et
TO si. İl]tiyaru ma'rifeti'r-rica l, s. 555) bazı 
kaynaklarda 179 (795) yılında öldüğü 
nakledilirse de Musa el-Kazım'ın ( ö 183/ 
799) ölümü konusunu vakıfe grubuyla tar
tıştığına ilişkin rivayet dikkate alınarak 
183 yılından sonra vefat ettiği söylene
bilir. 

İbn Mlsem. İmamiyye'nin imarnet gö
rüşünü kelaml açıdan temellendirmeye 
çalışan ilk Şii alimidir. Bununla birlikte 
çağdaşı Hişam b. Hakem mezhep tarih
çileri, Şla tabakat yazarlarınca imamiy
ye'nin kurucusu olarak gösterilmekte ve 
şahsiyeti İbn Mlsem'den öne çıkarılmak
tadır. Eş'arl ise irade sıfatı konusunda 
farklı görüş beyan eden Şii tırkalarının 
ikincisinin. nesih konusunda da üçüncü
sünün imamı olarak İbn Mlsem'i gösterir 
(Makalat, s. 42. 54) KaynaklardaHişam b. 
Hakem ile İbn Mlsem'e müştereken nis
bet edilen kelaml görüşler şöylece özet
lenebilir: Al lah son! u ve sınırlı bir varlık
tır. Hareket-sükun, yakınlık-uzaklık gibi 
maddi özellikler taşıması mümkündür. 
ilim sıfatı hadistir ve ilahi bilginin aksi zu
hur edebilir. Bütün masiyetler ilahi irade 
ile gerçekleşir. irade zattan ayrıdır ve Al
lah için hareket amilidir. Kafirlerin küfre 
düşmesi Allah'ın onları buna zorlaması 
sebebiyledir. Kur'an, Hz. Peygamber'den 
sonra bazı ilave ve çıkarmalar yapılmak 
suretiyle değiştirilmiştir. iman marifet. 
ikrar ve itaat unsurlarından oluşur. Hz. 
Peygamber. adını ve soyunu belirterek 
Ali b. Ebu Talib'i halife tayin etmiş . üm
met ise buna muhalefet ederek onun ye
rine Ebu Bekir ve Ömer'i seçmiştir. Üm
met bu şekilde davranmakla en üstün 
olan kişiyi h ilMete seçmeme hatasını işle
miş, fakat günaha girmemiştir. Osman'
dan teberrl etmek gerekir. Ali'ye karşı 
sayaşanlar ise kafir konumundadır. 

Bu görüşlerinden anlaşıldığına göre İbn 
Mlsem uiOhiyyet konularında teşbih ve 
cebir akldesini benimsemiş, Kur'an'ın de
ğiştirilmesi gibi aşırı ve iman bakımından 
tehlikeli bir iddiada bulunmuş , buna kar
şılık nassa rağmen hilatete EbO Bekir ve 
Ömer' i getirmelerinden dolayı ashabı tek
fir etmemiş. böylece imarnet noktasında 
mutedil bir tavır ortaya koymuştur. Kay
naklarda İbn Mlsem'e el-Kamil ti'l-ima
me, el-İsti]J.~i'i~ ti'I-imame, Mecalisü 
Hişam b. }jakem, Kitdbü'n-Nika]J., 

iBN MiSKEVEYH 

Kitdbü'l-Müt'a ve Kitdbü't-Tald~ adlı 
eserler nisbet edilmektedir. 
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İBN MİSKEVEYH 
(>\;,~.;y,l) 

Ebu Ali Ahmed b. Muhammed 
b. Ya'küb b. Miskeveyh el-Hazin 

(ö. 421/1030) 

Ahlak alimi, filozof ve tarihçi. 
_j 

Doğum tarihi ve yeri konusunda kesin 
bilgi yoktur. Şii müellifi Hansari onun Hey'
de dünyaya geldiğini ileri sürmektedir 
(Ravzatü'l-cennat, s. 70); başta Muham
med Arkoun (ErkOn) ve Henry Corbin ol
mak üzere birçok çağdaş yazar da Hansa
ri'yi takip etmiştir. İlk defa David Samuel 
Margoliouth, İbn Miskeveyh'in doğum yı
lını bazı karlnelere dayanarak 330 (942) 
olarak vermiştir (Lectures on Arabic His

torians, s. 137). Abdülazlz izzet32S (937), 
Abdurrahman Bedevi de 320 (932) tari
hini tercih etmektedir (ibn Miskeueyh, s. 
79; el-Hikmetü'l-l]alide, neşredenin giri şi, 

s. 2 ı) . Bu tarihlerden en uygun görüneni 
sonuncusudur. Zira İbn Miskeveyh'in Bü
veyhl sarayında Vezir Mühellebl tarafın
dan ilk defa görevlendirilmesi 340 (952) 
yılına rastladığına göre böyle bir vazife 
için onun en az yirmi- yirmi beş yaşlarında 
olması gerekir. Ebu Ali künyesinin Şii eği
limden geldiğini iddia edenler olmuştur 
(Muhsin el-Emin. X. 164). Ancakasııtanın
dığı İbn Miskeveyh'in isim, künye veya la
kap oluşu hususu tartışmalıdır. Pehlevlce 
okunuşu Miskuye (MuskQye) olan ve genel
likle Miskeveyh (Miskeveyhl) şeklinde Arap-
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