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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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İBN MİSKEVEYH 

çalaştırılan bu kelimenin kendisine ait bir 
lakap olduğunu kaydeden müellifler ya
nında dedesinin lakabı veya büyük dede
sinin ismi olduğunu belirtenler de vardır. 
Konuyu tartışan klasik kaynakların muh
telif tercihleri çağdaş araştırmacılarda da 
devam etmiştir. Mesela İbn Miskeveyh ile 
yakın ilişkisi olduğu bilinen Ebü Hayyan et
Tevhldl, Miskeveyh kelimesini filozofun la
kabı olarak anar (el-imta' ve'l-mu'anese, ı. 
32, 35-36; Meşalibü 'l-vezireyn, s. 18- 19; krş. 

Yakut. ll , 88; Arkoun,L'humanisme arabe, 
s 6 1 ). İbnü'I-Kıftl (itıbarü'l-'ulema', s 33 I). 
İbn Hallikan ( Vefeyat, ı ı . 9 1) gibi müellifler 
ise bu ismi " İbn" ile kullanmayı tercih et
miş. Brockelmann da ( GAL Suppl., ı , 582) 

bu yaklaşımı benimsemiştir. Muhtemelen 
Vezir Ebü'l-Fazl İbnü'I-Amld'in kütüpha
necisi olduğu veya Adudüddevle'nin hazi
nedarlığını yaptığı için "Hazin" unvanıy
la da anılır. Yakut ei-Hamevl. İbn Miske
veyh'in Mecüsl iken Müslümaniiğı kabul 
ettiğini söylerse de (Mu'cemü 'l-üdeba' , 
ll. 9 1) babasının isminin Muhammed ol
ması bu iddiayı çürütmektedir. Ancak de
desi veya dedelerinden biri Mecüsl olabilir. 

Büveyhller devrinin ünlü düşünürlerin
den olan İbn Miskeveyh'in hayatına dair 
bilgiler sınırlıdır; özellikle çocukluk ve yaş

lılık dönemine ait hemen hiçbir bilgi yok
tur. Onun hakkında anlatılanlar kısmen 
kendi eseri Tecaribü '1-ümem'e. kısmen 
de çağdaşları Ebü Süleyman es-Sicistani. 
Ebü Hayyan et-Tevhldl ve Ebü Mansur 
es-Sealibl'nin eserlerine dayanmaktadır. 
Bunlara ayrıca. İbn Miskeveyh ile mek
tuplaşmaları olan Bedlüzzaman ei-He
medanl ile Ebü Bekir ei-Harizml gibi iki 
çağdaşı daha eklenmelidir (Resa'il, s. 323) 

Sicistani'ye atfedilen Şıvanü '1-}J.ikme '
den sonra bu kaynaklardan hareketle İbn 
Miskeveyh'in hayatı ve eserleri hakkında 
derli toplu bilgi veren başlıca kitap Yaküt 
el- Hamevi'nin Mu'cemü '1-üdebô.'ıdır 

(ll , 88-96). Diğer kaynaklar büyük ölçüde 
Yaküt'u takip etmiştir. Abdülazlz İzzet ve 
Muhammed Arkoun. Sicistanl'nin İbn Mis
keveyh'in hayatına dair bir risale yazdığı
nı, fakat bunun günümüze ulaşmadığını 
belirtmekteyse de (ibn Miskeveyh, s. 45, 

71; BEO, XVII, 7-18 ) Joel Kraemer aynı gö
rüşü paylaşmamaktadır (Philosophy in 
the Renaissance of islam, s. 135) . 

İbn Miskeveyh'in henüz genç iken Bü
veyhi vezirlerinin dikkatini çekmesi o yaş
larda iyi bir eğitim gördüğüne işaret eder. 
Ancak hem bir ilim adamı hem de bürok
rat olarak yetişmesi Büveyhiler'in hizme
tine girmesiyle başlar. Bu hanedan men
suplarıyla ilk ilişkisi. Muizzüddevle'nin ve
ziri Mühellebl'nin 340'ta (952) onu ken-
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d isi ne nedim olarak tayin etmesiyle baş
lamıştır ( Tecaribü '1-ümem, ll , 124- 125). 
İbn Miskeveyh, vezirin öldürüldüğü 352 
(963) yılına kadar Bağdat'ta onun hizme
tinde bulundu. Bu zaman içinde resmi ki
şilerin yanı sıra devrin alimleriyle tanıştı. 
Aynı zamanda bir ilim adamı olan vezir, 
İbn Miskeveyh'ten tarih alanında kendini 
yetiştirmesini istedi. Bunun üzerine sık 
sık, Taberi'nin öğrencisi olan Kadı Ebü Be
kir Ahmed b. Kamil'in Bağdat'taki evine 
giderek ondan tarih dersleri aldı ve Tabe
ri'nin Tari]].u'r-rusü1 ve'1-müHık adlı ese
rini okudu (a.g.e., ll. 184) 

Muizzüddevle. Mühellebl'yi öldürtme
sinden sonra İbn Miskeveyh'i de görevden 
uzaklaştınnca filozof Bağdat'ı terkedip 
Rey'e gitti ve orada yaklaşık iki yıl kaldı. 
Ardından Rüknüddevle'nin veziri Ebü'I
Fazl İbnü'I-Amid. İbn Miskeveyh'i 354'te 
(965) Rey'e davet etti. İbn Miskeveyh. ve
zirin kütüphanecisi ve defterdan olarak 
onun öldüğü 360 (971) tarihine kadar za
manının çoğunu kütüphanede geçirerek 
vezire hizmet etti (a.g.e., ll, 198, 276). Bu 
arada onunla birlikte biri Azerbaycan'a 
olmak üzere bazı seferlere katıldı (a.g.e., 
ll, 23 1 ). İbnü'I-Amld diğer Büveyhl vezir
leri gibi aynı zamanda bir ilim adamıydı; 
özellikle felsefi ili mler. matematik ve me
kanikte meşhurdu ve zengin bir kütüpha
nesi vardı. İbn Miskeveyh'in ifadesine gö
re burada her ilme ait "100 deve yükün
den fazla" eser toplanmıştı. Horasanlı
lar'ın 355 (966) yılındaki istilaları sırasın
da kütüphaneyi yağmalanmaktan bizzat 
İbn Miskeveyh kurtarmıştır (a.g.e., ll , 
224-225). Öyle anlaşılıyor ki bu vezirin il
ml kişiliği ve kütüphanesindeki felsefi 
ilimiere ait eserlerin yoğunluğu İbn Mis
keveyh'i felsefi ilimlerle uğraşmaya sev
ketmiş. sık sık kütüphaneye gelen filozof 
Ebu Süleyman es-Sicistanl ile bu dönemde 
tanışmış . ondan mantık ve felsefe ders
leri almıştır ; ayrıca bu devrede matema
tik ve kimya ile de meşgul olmuştur. 

Rüknüddevle. Ebü'I-Fazl'ın ölümü üze
rine oğlu Ebü'I-Feth 'i 360 (971) yılında 
yerine vezirliğe getirdi; yeni vezir de İbn 
Miskeveyh'i kütüphaneci ve defterdar 
olarak görevlendirdi. Filozof bu vezirle 
364'te (975) V asıt seferine katıldı. Ebü'I
Feth. aynı yıl Rey'den Bağdat'a gelince 
İbn Miskeveyh de onunla geldi ; vezirin 
366'da (977) Bağdat'ta öldürülmesine 
kadar onun hizmetinde bulundu (a.g.e., 
ll , 338). Bu tarihten sonra İbn Miskeveyh 
muhtemelen tekrar Rey'e döndü. Büvey
hi Hükümdan Müeyyidüddevle'nin veziri 
Sahib b. Abbad, İbn Miskeveyh'i saraya 
davet ettiyse de filozof bu veziri kendisin-

den aşağı gördüğü için davetini kabul et
medi (Sealibl, ı. 96; Yakut. ıı. 90) . İbn Mis
keveyh, daha sonra Şlraz'da Büveyhl Hü
kümdarı Adudüddevle 'nin hizmetine gir
di ve beytülmal yöneticisi. hükümdarın 
hazin ed arı ve nedimi olarak çalıştı ( Teca
ribü '1-ümem, ll , 393 ). Kendisi de bir ilim 
adamı olan Adudüddevle'nin vefatma ka
dar (372/983 ) sarayda kaldı. Bu arada sa
ray tabibi İbnü'I-Hammar ile özel dostluk 
kurarak tıp ilmiyle de meşgul olma im
kanı bulmuştur. 

İbn Miskeveyh, Adudüddevle'nin ölümü 
üzerine 373'te (983) Şlraz'dan ayrılarak 
onun Rey'de hükümdarlık yapan oğlu 
Samsamüddevle'nin hizmetine girdi, Ve
zir İbn Sa'dan'ın da nedimi oldu (EbO Hay
yan et-Tevhldl, eş-Şada/i:a ve'ş-şadi/i:, s. 
31) Bu sırada şair İbnü'I-Haccik, filozof 
EbO Hayyan et-Tevhldl. mantıkçı İbn 
Zür'a, matematikçi Ebü'I-Vefa el-BOzca
nl gibi alimlerle tanı ştı. İbn Sa'dan'ın 375 
(985) yılında öldürülmesi üzerine İbn Mis
keveyh'in Samsamüddevle ile ilişkisi de 
sona erdi. Kaynaklarda yer alan bu döne
me ait bilgiler ihtilaflı ve şüpheli olduğun
dan filozofun hayatının yaklaşık kırk-kırk 
beş yıl süren bundan sonraki dönemi iyi 
bilinmemektedir. Sealibl ve onu takip 
eden Abdurrahman Bedevi, İbn Miske
veyh'in Samsamüddevle'den sonra Baha
üddevle'nin hizmetine girdiğini zikret
mektedir ( Tetimmetü 'I-Yetime, 1, 96; el
f:/ikmetü '1-tıalide, neş redenin girişi, s. 19). 

Buna karşılık Muhammed Salim Han. fi
lozofun Büveyhller ile olan yaklaşık otuz 
beş yıllık ilişkisinin 37S'te (985) sona er
diğini düşünerek onun Bahaüddevle'nin 
hizmetine girmediğini ileri sürmektedir. 
Nitekim bu hükümdarıo tarihini kaleme 
alan Hilal es-Sabl ve RGzraverl, Tecô.ri
bü '1-ümem'e yazdıkları zeyillerde bunu 
doğrulayan hiçbir bilgi vermemektedir 
(M . S. Khan, XXI-XXIIILeiden 1968-19691. 

S. 235-247). 

Bazı kaynaklarda. İbn Miskeveyh'in Bü
veyhller'den sonra Harizmşahlar'ın hizme
tine geçtiğine dair bilgiler de vardır. Bun
lardan biri. müellifi ve yazılış tarihi bilin
meyen Mevô.lidü'1-'u1ema' adlı eserdir. 
Bu eserden naklen Muhsin el-Emin ei
Amili. İbn Miskeveyh'in aralarında İbn Si
na. BlrGnl ve İbnü'I-Hammar gibi şahsi
yetlerinde bulunduğu bazı alim ve düşü
nürlerle birlikte Harizmşahlar'ın hizmeti
ne geçtiğini yazmaktadır (A'yanü 'ş-Şi'a, 

X, 14 ı ) . Fakat Abdülazlz İ zzet, benzer bil
gilerin Beyhaki'nin Tetimmetü Şıvô.ni'1-
]J.ikme'sinde de yer aldığını söyleyerek 
bunları şüpheyle karşılamaktadır (ibn 
Miskeveyh, s. 3). Beyhaki'ye göre İbn Mis-



keveyh. Harizmşahlar'ın hizmetinde tabip 
olarak görev yapmıştır. Anlattığı bir hika
yeye göre İbn Miskeveyh'in ders verdiği 
bir sırada İbn Sina gelmiş ve filozofu bazı 
ilmi konularda bilgisizlikle itharn etmiş
tir. Bunun üzerine İbn Miskeveyh öfkele
nerek Teh?,ibü '1-al]1ô.k adlı eserini İbn 
Sina 'ya doğru fırlatmıştır ( Tetimme, s. 28-

29; krş . ibnü ' I-Kıftl. s. 332 ) 

İbn Miskeveyh'in bazı eserlerinde muh
temelen hayatının son devresiyle ilgili bir 
kısım bilgiler bulunmakla birlikte bunlar 
açık ve aydınlatıcı değildir. Mesela Seali
bi. İbn Miskeveyh'in kendini eleştirdiği ve 
Arnidülmülk adlı bir kişiyi övdüğü kaside
sini nakletmektedir ( Tetimmetü 'l-Yetfme, 
ı, 97). Bu kimsenin bir devlet adamı oldu
ğu bilinmekle birlikte hangi devlete men
sup bulunduğu belli değildir. Yine filozof. 
e1-Fevzü '1-aşgar adlı eserinin başında 
kitabını "el-emirü'l-muzaffer" olarak nite
lediği bir emirio isteği üzerine yazdığım 
belirtmesine rağmen emirio kimliği ke
sin olarak bilinmediğinden onun son dö
nemine ait bilgileri açıklığa kavuşturma 
imkanı da bulunmamaktadır. Arkoun bu 
emirin Adudüddevle olduğunu ileri sürer 
(L'humanisme arabe, s. 1 09) . Bu tahmin 
isabetli olsa bile İbn Miskeveyh'in son 
devrine ait yeni bir bilgi vermemektedir. 

Yaküt ei-Hamevi. İbn Miskeveyh'in 9 
Safer 421 'de ( 16 Şubat 1 030) vefat ettiği
ni belirtmiş (Mu'cemü'l-üdeba', ll, 88) ve 
hemen bütün kaynaklar bu tarihi naklet
miştir. Kaynaklarda İbn Miskeveyh'in öl
düğü yerle ilgili bilgi verilmediği halde ba
zı çağdaş yazarlar (mesela Ha nsa ri) onun 
ölümünden önce İsfahan'da bulunduğu
nu ve orada vefat ettiğini. mezarının da 
şehrin HacQ mahallesinde olduğunu yaz
maktadır (Rauzatü 'l-cennat, s. 71 ; ay rı ca 

bk. Zirikll. ı . 204-205 ) 

Bazı çağdaş Şii yazarları İbn Miske
veyh'in İmamiyye mezhebine bağlı oldu
ğunu iddia ederler (mesela bk. Abdullah 
Ni'me, s. 141 - 142) . Konuyla ilgili kesin bir 
bilgi bulunmamakla birlikte bu iddianın . 

İbn Miskeveyh'in genel olarak Şii eğilimli 
Büveyhiler'in hizmetinde oluşundan kay
naklandığı söylenebilir. Ebu Hayyan et
Tevhidi çeşitli eserlerinde ondan kötüle
yici bir dille bahsetmekte; ahlaken dü
şük. ilm en zayıf bir şahsiyet ve kimya gibi 
maddi menfaat sağlayan ilimlerle meş
gul olarak zamanını boşa geçiren. felsefe
ye kabiliyeti bulunmayan. anlayışı kıt bir 
kişi olduğunu ileri sürmekte; Sicistanl'
den ve Ebü'I-Hasan el-Amiri gibi alimler
den pek faydalanmadığını söylemektedir. 
Yine Tevhldl. Rey'de bulunduğu bir sırada 

İbn Sa 'dan'ın huzurunda İbn Miskeveyh'e, 
Amiri'nin talebesi Ebü'I- Kasım el-Katib'in 
Aristo'nun Kategoriler'i ile birlikte Fur
fQriyQs'un (Porphyrius) isô.güci'si üzerine 
yazdığı bir şerhini incelemek üzere ver
diğinde bu kitaplardan fazla bir şey anla
madığınıda yazar ( el-imta' ue'l-mu'anese, 
ı . 32-36 ,48. 136 ; ll , 2, 39; lll . 227) . İbn Mis
keveyh ile aynı zamanlarda Büveyhiler'in 
hizmetinde bulunan Tevhidi'nin rekabet 
yüzünden onun hakkında söylediklerinde 
aşırılığa kaçtığı kabul edilebilir. İbn Mis
keveyh'in. ahlaki açıdan kendini olgunlaş
tırmak için on beş prensip koyduğuna ve 
onlara uymaya çalıştığına dair Yaküt ei
Hamevi'nin verdiği bilgi (Mu'cemü'l-üde
ba', ll, 95-96; ayrıca bk. Donaldson, s. 123). 

onun bir ahlak düşünürü olması yanında 
şahsi hayatı bakımından da ahlaki olgun
luğa önem verdiğini göstermektedir. Tev
hidi de İbn Miskeveyh'in ahlaki yaşantısı 
için koyduğu bu kuralları filozofun adını 
anmadan iktibas etmiştir ( el-Mul):abesat, 
S. 306-309) 

İbn Miskeveyh'in ilmi ve fikri şahsiyeti
nin gelişmesinde devlet adamlarından 
gördüğü teşviklerin ve devrinin alimleriy
le münasebetinin önemli rolü olmuştur. 

Vezir Mühellebi'nin teşvikiyle edep lite
ratürüne yönelmiş. Bağdat'ta Ahmed b. 
Kamil'den tarih öğrenmiş . daha sonra Sa
bit b. Sinan ile tanışarak onun tarihle ilgili 
eserini incelemiş. Ebü'I-Fazl İbnü'I-Amid 
ve oğlu Ebü'I-Feth zamanında matema
tik ve kimya gibi akli ilimlerle uğraşmış
tır. Bu dönemde EbQ Süleyman es-Sicis
tanl'den mantık ve felsefe tahsil etmiş
tir. Ayrıca Ebu Tayyib er-Razi'den kimya 
dersleri almış. onunla Cabir b. Hayyan ve 
Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriyya er
Razi'nin kimyaya dair kitaplarını okumuş
tur. Adudüddevle'nin teşvikiyle felsefeyi 
ve diğer felsefi ilimleri öğrenmiştir; aynı 
şekilde devrin ünlü Aristo yorumcusu ve 
" ikinci Hipokrat" unvanıyla anılan hıristi
yan filozof ve tabip İbnü 'I-Hammar'dan 
felsefe ve tıp konusunda faydalanmıştır. 
Bu arada Ebü'I-Hasan el-Amiri. BirQnl, 
İbn Sina ve Ebü'I-Vefa ei-Büzcani gibi dev
ri n diğer ünlü filozof ve bilginleriyle tanış
ma fırsatı bulmuştur. Hayatının son dö
nemini ilme ve eserlerinin telifine adadı
ğı söylenen İbn Miskeveyh gerek ilmi ki
şiliği gerekse eserleriyle haklı bir şöhre

te kavuşmuş. bu sebeple kendisine "el
muallimü's-salis" unvanı verilmiştir (Muh
sin el-Emin , X. 139). 

Tarihten felsefeye. matematikten tıb
ba kadar ilimierin her çeşidinde eser ver
mekle birlikte İbn Miskeveyh daha çok 
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tarihçi. filozof. özellikle ahlak düşünürü 
olarak dikkat çeker. Felsefede Farabi ve
ya İbn Sina ile boy ölçüşecek seviyede ol
masa da dikkate değer eserler ortaya koy
muştur. Ahlak alanında yaptığı çalışma
lar birçok bakımdan ilk olma özelliğine 
sahiptir ve asırlar boyunca müslüman 
ahlakçıları etkilemiştir. Sealibl'nin ondan 
naklettiği şiirler ise onun güçlü bir şair 
olduğuna işaret eder nitelikte değildir. 

Başta Ar ko un olmak üzere bazı çağdaş 
yazarlar. İbn Miskeveyh'i modern anlam
da hümanist bir düşünür olarak takdim 
etmektedir. Tecô.ribü'1-ümem'de Hz. 
Muhammed dahil hiçbir peygamberin 
tarihine yer vermemesi , genelde h ür dü
şüncenin temsilcisi kabul edilen Büveyhi
ler'in hizmetinde oluşu gibi bazı hususlar 
bu iddiaya kanıt olarak gösterilmektedir. 
Ancak felsefe ve ahlak üzerine yazdığı 
eserleri (mesela el-Feuzü 'l-aşgar) dikka
te alındığında onun dine saygılı olduğu 
görülür. 

İbn Miskeveyh aynı zamanda ünlü bir 
tarihçidir. Onun tarihçilik anlayışı Tecô.
ribü '1-ümem'in muhtevasında görülebi
leceği gibi bu eserin kısa önsözünden de 
çıkarılabilir. Ona göre tarih bir nakil değil 
yorumdur. Akılcılık. tenkitçilik ve fayda
cılık prensiplerine bağlı kalınarakyapılan 
bir tarihçilikte amaç geçmiş olayları doğ
ru tesbit etmek. bunları sebepleriyle açık

lamak. nihayet bu olaylara dayanıp gele
cek için var sayımlar üretmektir. İbn Mis
keveyh'e göre tabiatta olduğu gibi tarihte 
de tesadüfe yer yoktur. Tarih milletierin 
sebepler zincirine dayanan belgesidir. Bu 
belge yorumlanırken devrin ahlak, ikti
sat ve toplum psikolojisiyle ilişkileri ku
rulmalıdır. Tarihi olaylar birbirinin ben
zeri olarak tekerrür eder; benzer sebep
ler benzer sonuçlar doğurur. Ancak bu 
görüş . İbn Miskeveyh'in determinist bir 
tarih anlayışı sergilediği anlamına gel
mez. Ona göre tarih. esas anlamını insan 
zihninden aldığı için insan zihninin gelişi
mine ve değişimine paralel biçimde de
ğişken ve hareketlidir. Bu anlayışından 
dolayıdır ki Caetani ve İkbal başta olmak 
üzere birçokyazar İbn Miskeveyh'i çağdaş 
tarih anlayışının öncüsü saymıştır (The 

Tajarib a l-Umam, neşreden in g iri ş i , I, 11-

12; M. ikbal, s. 26). 

Felsefesi. A) Metafizik. İbn Miskeveyh'in 
metafizik hakkındaki görüşleri Tanrı'nın 
varlığını ispat. Tanrı-alem ilişkileri ve koz
mik varlıkların hiyerarşisi konuları üzerin
de yoğunlaşmıştır. Teolojik bir mesele ola
rak Tanrı'nın ispatı. filozofa göre varlığı 
esasen apaçık bir gerçeklik olması bakı-
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mından kolay, fakat insan aklının O'nun 
varlığını kavrarken gözün kamaşması tü
ründen bir acze düşmesi sebebiyle zor bir 
meseledir. Ancak insan. hayvanlar gibi 
varlık ve oluşu sadece duyu idrakiyle algı
lamakla yetinmeyip aklıyla onların ger
çeklerini yahut metafizik ilkelerini de kav
rayabilir. Ayrıca fiziki varlığa ilişkin duyu 
idrakleri bu varlık alanındaki değişmelere 
bağlı olarak değişir : metafizik ilkelerin 
akli bilgisi ise (ma'kOiat) değişmez . Çünkü 
fizik ötesi varlık alanı sabittir: dolayısıyla 
duyulur aleme ilişkin gelip geçici algılar
la oyalanmak yerine bütün bu değişme
lerin sabit. akli ve metafizik ilkelerini kav
ramaya yönelmek felsefi hayatın esasını 
teşkil eder. Metafiziğe yönelmek ve on
da derinleşrnek zordur. bu sebeple de 
avamın tercih edeceği bir yol değildir. Fa
kat bu zorlu yolculuğun ardından elde edi
lecek sonuç kesintisiz hazlar, mutlu bir 
akıbet. meleklerle komşuluk, cennet ve 
nihayet Tanrı'ya yakınlıktır. Bu ulvl he
defe ulaşmanın zorluğu felsefi faaliyetin 
belli aşamalara göre yapılmasını gerek
tirmektedir. Bu aşamalar, esasen nazari 
felsefenin fizik(el-ilmü'l-edna). matematik 
(el-i lmü"l-evsat) ve metafizik (el-ilmü'l-a'la) 
şeklinde tasnifinden de çıkarılabilir (el 
Feuzü'l-aşgar, s. 35-40). 

İbn Miskeveyh'e göre. filozof ismini al
maya hak kazanmış büyük düşünürler
den hiçbiri Tanrı 'yı veya O'nun cüd, hik
met ve kudret sıfatiarını inkara sapma
mış, aksine bunları kabul edip ispata ça
lışmıştır. İbn Miskeveyh'in iddiasına göre 
eski Yunan filozoflarından metafizikçi yö
neliş I ere sahip olanların hepsi Tanrı'nın 
varlığını ve birliğini kabul etmek konusun
da hem kendi aralarında ittifak halinde 
hem de peygamberlerin getirdiği ilahi 
mesajlarla tam bir uyum içindedir. 

İbn Miskeveyh'in Tanrı'nın varlığını baş
lıca ispat vasıtası hareket delilidir. Filozo
fa göre fenomenler dünyasındaki her çe
şit değişim bir harekettir. hareket en ba
riz olgudur. dolayısıyla Tanrı'nın varlığını 
kanıtlamak bakımından en ikna edici kal
kış noktasıdır. O dönemin felsefe muhit
Ierinde yaygın olan Aristo'nun ünlü hare
ket delili İbn Miskeveyh tarafından sada
katle benimsenmiştir. 

Tanrı'nın varlığının yanı sıra birliğini de 
ispata yönelen İbn Miskeveyh, Kindl ve 
Farabi'yi hatırlatır tarzda ilk sebep olarak 
Tanrı'nın mürekkeb bir varlık olamayaca
ğını. O'nu birden çok kabul etmenin her 
birinin varlığını mürekkeb. yani ötekiyle 
farklı kabul etmek anlamına geleceğini, 
dolayısıyla her birini diğerinden ayıran bir 
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"fas!" ın bulunması icap ettiğini belirterek 
sonuçta terkibi oluşturan bir müessir var
lığı (Tanrı) kabul etmek gerekeceğini ileri 
sürer. Bu suretle var ve bir olduğu kanıt
lanan Tanrı filozofa göre cisim değildir ve 
cisme ait çokluk, birleşim , hareket özel
liklerinden hiçbiriyle tavsif edilemez. Çün
kü cismanl özelliklerden olan çokluk kav
ramı biriiki etezat teşkil eder: birieşi m ve 
hareket ise başka bir müessir ve muhar
rik varlığın kabulünü gerektirir. Ayrıca 
Tanrı zorunlu (vacibü"l-vücüd) ve ezelldir. 
O'nun zorunlu oluşu varlığının kendinden 
olduğu (zat1). başka hiçbir şeye muhtaç 
olmadığı anlamına gelir. Böyle kozmalo
jik süreçlere tabi bulunmayan varlık son
radan meydana gelmiş olamaz: dolayısıy
la ezelldir. İbn Miskeveyh Tanrı'nın kıde
mini ispat için de hareket deliline başvu
rur ve bu delili antolajik kavramlarla te
mellendirmek ister (a .g. e., s. 4 1-52) 

Filozofa göre Tanrı ' nın sıfatları mese
lesine "O nedir?" sorusuyla değil. "O ne 
değildir?" sorusuyla yaklaşmak şarttır. 
Aksi takdirde Tanrı hakkında beşeri te
rimlerle konuşmak ve antropomorfizme 
düşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalınır. 
Gerek dinde gerekse fikri gelenekte kul 
lanılan bu tür terimierin anlamı da beşeri 
anlamlara nisbet edilmeden kavranmalı 
ve Tanrı her türlü olumlu vasfın yaratıcı
sı olarak bütün sınırlı vasıflandırmaların 
ötesinde kabul edilmelidir. Ancak ilahiy
yat açısından benimsenecek en doğru ta
vır negatif teolojinin (burhanü's-selb) yak
laşımıdır. Bu arada İbn Miskeveyh, Tanrı'
ya zatından ayrı sıfatlar yüklenemeyece
ği fikriyle de geleneksel felsefi görüşü 
devam ettirir. 

İbn Miskeveyh. Tanrı-alem münasebet
leriyle ilgili olarak İslam dünyasında Fa
rabl'nin bir metafizik kozmoloji şeklinde 
sistemleştirdiği feyiz (sudür) nazariyesin i 
takip etmiştir. Dolayısıyla onun kozmik 
akıllar. nefisler ve felekler hakkındaki gö
rüşleriyle feleklerin hareketine dair açık
lamaları Farabi'nin görüşlerinden farklı 
değildir. Ancak İbn Miskeveyh, bu feyiz 
nazariyesini yoktan yaratma öğretisiyle 
de uzlaştırmak istemiştir. Buna göre ci s
min madde ve suretten terkip edilişi bir 
hareket. bir oluş tarzıdır ve bir mu harri
ki gerektirir. Madde ve süret kozmik var
lık alanında tek başına mevcut bulunma
dığına . aksine terkiple varlık kazandığına 
göre bu muharrik aynı zamanda bir var
lık verendir ve her iki cevheri de yoktan 
var edip birleştirmektedir. Esas itibariyle 
oluş ve bozuluşu ortaya çıkaran "tabii sü
retler"in peşpeşe gelişidir. Tabiat ise bü-

tün bu tabii süreçlere yön veren ilahi bir 
kuwettir. Bu ana fikre karşılık tabii so
nuçların -ilahi olmayan- tabii sebeplere 
dayalı olarak meydana geldiğini ve bu sü
recin metafizik bir müdahaleden bağım
sız olduğunu ileri süren tabii determinizm 
yanlılarına karşı İbn Miskeveyh tabii sü
retlerin yoktan varlığa geldiğini savun
maktadır (a.g.e., s. 52 -59). 

Kozmik varlık alanında belli bir hiye
rarşinin mevcut olduğunu. bu hiyerarşiyi 
oluşturan varlık mertebelerinin birbirine 
bitişik halde bulunduğunu ileri süren İbn 
Miskeveyh'in varlık mertebeleri hakkında 
ortaya koyduğu şema esas itibariyle nü
büwet teorisini temellendirme amacına 
yöneliktir. Fakat meselenin kendisi doğ
rudan doğruya onun ontolojisiyle ilgilidir. 
Bu antolajik bakış açısına göre arzın mer
kezinden en son gök cisminin dış yüzeyi
ne kadar kozmik varlık. organları değişik 
olsa da bütünlük arzeden canlı bir orga
nizmadır. Bu bütünlüğü sağlayan şey, çe
şitli varlık mertebelerinin aleme sirayet 
etmiş bulunan ilahi hikmete uygun bir 
hiyerarşik yapı arzetmesidir. Bu merte
belen i ş. ana hatlarıyla ve en aşağ ıdan 

başlamak üzere inorganik cisimler. bitki
ler. hayvanlar. beşeri varlık ve melekler 
şeklindedir. Dolayısıyla basitten karmaşı
ğa, inorganik olandan giderek karmaşık
lık yapı kazanan organizmalara, nihayet 
fiziki varlıktan metafizik varlık alanına 
doğru yükselen bir kozmalajik hiyerarşi 
söz konusudur. İbn Miskeveyh'e göre her 
mertebe de kendi içinde çok sayıda kat
manlara ayrılır. Mesela hayvanlar merte
besi, kendi içinde en basit türlerden iti
baren yükselen katmanlar halinde bir hi
yerarşi oluştururken en yüksek hayvan 
türü olan maymunların teşkil ettiği mer
tebenin son sınırı ile (ufuk) insanlık mer
tebesinin ilk ve en aşağı mertebesi bitiş
miş olur. insanlık mertebesinin ufku ise 
meleklerin ufkuyla bitişiktir. Fakat insan. 
herhangi bir mertebeden farklı olarak 
kendi başına bütünlük arzeden bir küçük 
alemdir, bedenivarlığı ve psikolojik/ epis
temoloj ik güçleri tıpkı makrokozmos gi
bi hiyerarşik bir yapı arzeder: bu küçük 
alemdeki beşeri güçler kozmik mertebe
ler gibi bitişme ve terakki ilişkisi içinde
dir (a.g.e., s. 111-118; krş. Teh?fbü'l-al]lak, 
s. 76-81 ). Suctür sisteminde nüzül mükem
melden az mükemmele doğru olurken 
urüc, dört unsurdan başlayarak az mü
kemmelden daha mükemmele doğru iler
lemektediL Türler arası alt ve üst sınır
dan da söz edilmekle birlikte bu teorinin 
çağdaş anlamdaki evrim le bir ilişkisi yok
tur. 



B) Psikoloji. İbn Miskeveyh, psikoloji 
disiplinine hem metafizik hem de ruhun 
güçleri açısından yaklaşmıştır. Onun me
tafizik psikolojisi, nefsin manevi bir cev
her oluşu ve ölümsüzlüğü meselesi üze
rinde odaklanmaktadır. Filozof. insan ru
hunun (nefis) cismanl bir cevher yahut ci s
me ilişen bir araz olmadığı fikri üzerinde 
ısrarla durmuştur. İbn Miskeveyh'e göre 
cisim bir sCıret aldığında başka bir sCıret 
alamazken ruh çok sayıda bilgi formunu 
kabul edebilir; üstelik ruh hem duyulur 
hem de akledilir formları idrak edebil
mektedir. Bu ise insanın bütün bilgileri
nin duyulardan gelmediğini ve cismanl 
olmayan soyut bilgiye cismanl olmayan 
ruhi bir melekeyle ulaştığını gösterir. Ay
rıca bu, duyulur nesnelerin kendi benzeri 
olan fiziki bir melekeyle algılandığı anla
mına gelmez. Onlara ait formları da ma
nevi bir cevher olarak nefis algılamakta
dır. Eğer böyle olmasaydı aklın algı yanıi
malarını düzeltmesi mümkün olmazdı 
( Tefı?ibü'l-ai].lal):, s. 13-17; ei-Feuzü'l-aşgar, 
s. 61-67) Nefsin manevi bir cevher oldu
ğu fikri. İbn Miskeveyh tarafından Risô.le 
fi'n-nefs ve'l- 'a]jl adlı müstakil bir eser
de de savunulmuştur. Bu kitap. Helenis
tik dönemde gelişen sansüalist bilgi teo
risiyle materyalist ruh görüşünü birleşti
ren Stoacılığa karşı yazılmış bir eserdir. 
insan ruhunun bir tabii ısı olarak tanım
landığı Stoacı "pneuma" kavramı İbn Mis
keveyh tarafından kesin bir dille reddedil
miştir. Buna göre tabii ısı hayat için ge
reklidir fakat hayatın ilkesi değildir. Aksi 
doğru olsaydı cansızlardaki ısının da onla
ra hayat vermesi gerekirdi (en-Nefs ue'l
'a/):1, s. 69-70, 80) 

insan ruhunun ölümsüzlüğü fikriyle il
gili olarak İbn Miskeveyh Aristo'nun öğre
tisini takip eder görünse de bu konudaki 
görüşieri Aristo'ya göre daha açıktır. Ef
latun ve Proclus'e atıflarda bulunan İbn 
Miskeveyh çeşitli delillerle ruhun ölüm
süzlüğü fikrini temellendirmeye çalışı r. 

Canlı, sürekli ve ölümsüz bir cevher olan 
ruhun biri akla, diğeri maddeye doğru iki 
yönlü bir hareketi vardır. Akla yönelen ruh 
kendi ilkesiyle birleşecek ve kurtuluşa 
erecek, bedene yani maddeye yönelen 
ruh ise cismin çokluğunda boğulup kendi 
özünden uzaklaşacak ve mutsuzluğa dü
şecektir ( ei-Feuzü '1-aşgar, s. 84-90) 

Fizik açısından bakıldığında İbn Miske
veyh'in psikolojisi bir meleke psikolojisidir 
ve insan ruhu bu defa insan orçanizması 
aracılığıyla fonksiyon icra eden güçleri 
açısından ele alınır. Filozof, Eflatun'un üç
lü tasnifini benimseyerek ruhun şehvet. 

öfke ve akıl güçleri olduğunu ileri sürer. 
Yine Ef!atun'dan gelen bir anlayışla ruhun 
şe h van! gücünü domuza, öfke gücünü yır
tıcı hayvana. düşünme gücünü de melek
lere bemetirken tecrübeyle donanmış, 
bilgiyle aydınlanmış aklın. eğitimle evcil
leştirilmeye yatkın olan öfke gücünü ken·· 
di direktiflerini uygulamaya hazır hale ge
tirmesi ve böylece tabiatı gereği eğitimi 
kabul etmeyen şehvanl gücü dizginlemesi 
gerektiğine işaret etmektedir. Şu halde 
yapılması gereken şey, öfke gücünün eği· 
tilerek aklın emrine sokulması. ve bu gü
cün üstün gelme tutkusunun ölçü tanı
maz şehvanl tutkuların dizginlenrrıesi 
amacıyla yönlendirilmesidir ( Teh?ibü '1-ai].

lal):, s. 23 -24 , 61 -63 ). Bunun sağlanması 
psikolojik sağlığın ve ahlaki dengenin ka
zanılması demek olacağından ruhun güç
leri konusu ahlak meselesinin temeliendi
rilmesi açısından da önem taşımaktadır. 

C) Ahlak Felsefesi. İbn Miskeveyh'e gö
re karakter formasyonu (tehzTbü'l-ahlak) 
ahlak ilminin asıl amacını teşkil eder. Ka
rakter (huluk, çoğul u ahlak). ruhu kendi 
fiilierini düşünüp taşınmadan davranı
şa sevkeden psikolojik yapıdır (a.g.e., 
s. 91) Söz konusu fiilierin fazilet ölçü
lerine uygun olup olmarnası bakımından 
kazanılan karakter formasyonunun ah
laki önemi açıktır. Ancak burada filo
zofun öncelikle terrıellendirrnek istediği 
konu ahiakın değişip değişmediğidir. Çün
kü eğer ahiakl yapı doğuştan geliyorsa 
değiştirilemez ve bu durumda ahlak eği
timinin hiçbir anlamı kalmaz. İbn Miske
veyh konuyla ilgili tahlilin başlangıcında, 
tabii ahlakı bir veri olarak kabul etmekle 
birlikte doğrudan tabii mizaçtan kaynak
lanmayan her türlü ahiakın eğitim ve alış
kanlıkla değiştirilebileceği fikrinden yana 
olduğunu özellikle vurgulamıştır. Tahlilin 
sonunda tabii ahlak kavramını reddede
rek her türlü ahiakın er veya geç değişti
rilebileceğine dair Aristocu görüşte karar 
kılmıştır (a .g.e., s. 41-44) 

Ahlaki eğitimle kazanılan psikolojikya
pının niteliği esasen ahiakl fazilet kavra
mıyla ilgilidir. Bu sebeple filozof. karakter 
formasyonu kavramını Eflatuncu gelene
ğe uyarak nefsintemel güçleriyle irtibat
landırmıştır. Ancak İbn Miskeveyh, bazan 
Aristo'yu takip ederek fazileti ikisi de re
zilet olan iki aşırılığın ortası. bazan da fa
zileti reziletin karşıtı sayar. Sonuçta akıl 
gücünün fazileti hikmet, öfke gücünün 
fazileti şecaat. şehvet gücünün fazileti 
ise iffettir. Bütün bu güçlerin dengeli ve 
uyumlu işleyişi ise adalet faziletini ortaya 
çıkarır. Ruhi güçlerin dengeli ve uyumlu 
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işleyişi gerçek bir fazilet ölçüsü olan iti
dal ilkesine göredir. İtidalden fazilet. if rat 
ve tefritten de reziletler doğar (a.g.e., s. 
26-27, 34-37) İbn Miskeveyh, adalet kav
ramına ahlaki bir fazilet olmanın ötesin
de anlamlar yüklemiş ve bu konuya ayır
dığı Risô.le if mô.hiyyeti'l- 'adJ'de adale
ti tabii. vaz'! ve ilahi olmak üzere üçe ayır
mıştır. Bir de insana ait ihtiyar! adaletten 
söz edilirse de filozofa göre bu kavram 
anılan üçlü tasnif içinde zaten açıklan
mıştır. Tabii adalet birlik ve bütünlük ar
zeden tabii alemdeki denge, uyum ve dü
zenin ilkesi olup bu adalet Farabi'nin de 
üzerinde durduğu kozmik düzendeki ada
lettir. Vaz'! adalet, yasama faaliyetiyle il
gili olup evrensel ve yerel hukukun ilkesi
ni oluşturur. İlahi adalet metafizik aleme 
hükmeden denge ve düzen ilkesidir. Filo
zofa göre Pisagorcular bu ilkenin sayı ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. İhtiyar] adalet 
ise ruhun güçlerinin uyum içinde işleyişin
den doğan bir ahiakl fazilet olup ınanevi 
sağlığın teminatıdır ( Risale tr mahiyye
ti'l-'adl, S. 12-20) 

Ruhun belli tutkularının tatmin edilme 
veya edilmerne durum u ahlaki yaşantının 
merkezine haz-elem tecrübesini yerleş
tirir. İbn Miskeveyh'e göre haz. Ebu Be
kir er-Razl'nin tanımladığı gibi "tabii du
ruma dönüş" değildir; çünkü bu tanım. 
manevi olanları bir yana maddi hazları 
bile yeterince açıklayaınaınaktadır. Fiziki 
alem oluş ve bozuluşlar dünyasıdır; dü
zenli oluşlar kadar bozuluşlara da açık 
olan fiziki durum gerçek anlarndaki mad
di hazların kaynağı olamaz. Maddi hazlar 
için yönelmemiz gereken amaç adalet 
ölçüsüdür. Dolayısıyla maddi hazların kay
nağı adalete dönmek. maddi eleınierin 
kaynağı adaletten sapınaktır; bu ise ada
letin zıddı olan zulümdür ( ei-Le??iit ue'l

alam, s. ı o o- ı o ı ı. 

Filozofa göre haz, esas itibariyle yaşa
yan bir varlığın var oluş gayesine ulaşıp 
bunu algılaınası olduğu için kemal fikriy
le irtibatlıdır. Gerçek ve mutlak haz kay
nağı ise mutlak iyi olan Allah'tır; çünkü O 
mutlak gaye ve mutlak kemal dir. Her var
lık O'na aşıktır ve O'na yönelıniştir. Dola
yısıyla gerçek haz ve mutluluğun doruğu
na O'na duyulan aşk ile ulaşılabilir ( a.g.e., 
s. 98-99) Ancak bütün islam filozofları 
içinde en açık ifadeyle İbn Miskeveyh bu 
kavramların çağrıştırdığı sosyal hayattan 
uzak. uzlete dayalı bir çileci ahlak anlayı
şını kesinlikle reddeder. Zira insan içti
mal ve siyasi bir varlıktır. Sosyal hayattan 
ayrılmak insanın tabiatma aykırıdır. Ayrıca 

temel fazileti er, ancak insanın bir toplum 
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içinde yaşamasıyla ortaya çıkacak olan 
değerlerdir. İslam dininin hac. cuma na
mazı ve cemaatle namaz gibi yükümlü
lükler getirmesi de bunu gösterir. Çünkü 
dinin amacı, "insan" kelimesinin kökünde 
bulunan "ünsiyet"i toplu ibadet şekilleri 
vasıtasıyla cemiyet içinde yerleştirmektir 
(Teh?fbü'l-al]la~.s. 22-23,38, 153-154) 

D) Nübüvvet. İbn Miskeveyh'in nübüv
vet teorisi onun din felsefesinin esasını 
teşkil etmektedir. Bu teori, hem evren 
hem de insan bakımından varlığın hiye
rarşik bir tarzda mertebelenişi. her mer
tebenin kendi kemalini gerçekleştirmek 
üzere varlığının sınırlarına ulaşma amacı 
taşıması fikrini temel alır. İnsanlığın. ken
disi için mümkün olan yetkinliğin son sı
nırına ulaşması ya fikri terakki yahut da 
doğrudan mesaj alma vasıtasıyla olur. 
Fikri terakki. beşeri kapasitenin el verdi
ğince varlıkların mahiyet hakikati üzerine 
felsefi bir çaba sonucu gerçekleşebilir. 
Ancak bu süreç bazı mizaçı ar için tersine 
işieyebilir ve felsefi terakkiye ters bir ge
lişme takip ederek semavl feyezanın aklı. 
aklın fikri kuweti. bu kuwetin mütehay
yileyi ve mütehayyilenin de duyu güçleri
ni etkilernesi şeklinde gerçekleşir. 

İbn Miskeveyh, nübüwet fenomenini 
açıklama girişiminde bulunan ilk İslam 
filozofu Farabi'yi takip ederekel-Fevzü'l
aşgar adlı eserinde muhayyile kavramı ile 
feyiz teorisini birleştirmiştir. Aristocu psi
koloji şeması aşağıdan yukarı bir terakki 
süreciyle ilgili olduğu için nübüwet ve va
hiy fenomenini tek başına açıklayabile
cek bir model değildir. Halbuki nübüwet 
ve vahiy fenomen i. yukarıdan aşağıya inen 
dikey bir metafizik etki fikriyle irtibatlan
dırılmadan açıklanamaz. Bu sebeple filo
zof Farabi'nin sud ur teorisine de başvur
muştur. Feyzin aklı ışıtan etkisi akıldan 
düşünme gücüne. oradan mütehayyileye, 
oradan da duyu gücüne inince peygam
ber. özünde akledilir olan soyut gerçek
lerin somuttaşmış misallerini adeta dış 
dünyada mevcut imiş gibi algılayabilir. 
Burada mütehayyilenin fonksiyonu akle
dilir gerçekleri harici ve duyulur suretiere 
dönüştürmektir ( el-Fevzü '1-aşgar, s. 126-
127) 

Metafizik hakikatıerin kavranışı filozof
ta felsefi terakki. peygamberde ise feye
zan sonucu gerçekleşmekte veya yüksek 
hakikatler peygamberin mütehayyilesin
de filozoftan ayrı olarak duyu planında al
gılanabilir misallere dönüştürülmektedir. 
Ayrıca peygamber. sıradan insanlarda bu
lunmayan bir güce ve vahiy alması için ya
ratılmış özel bir mizaca sahiptir (Marcotte, 
LXXl/21l997J, s. 5-6). Ancak bu, müslü-
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man düşünürlerin Kindl'den beri kabul 
ettikleri gerçeğin birliği ilkesini zedeleye
cek bir farklılık değildir. İbn Miskeveyh'e 
göre filozofla peygamberin dile getirdiği 
gerçekler birbiriyle çelişmez. Aralarında
ki yegane fark. filozofun aşağı duyulur 
alemden akledilir gerçekiere felsefi çaba
sıyla yükselmesi, peygamberin ise kendi
sine ineni telakki etmesidir. Filozof için 
çıkış, peygamber için iniş söz konusudur 
(el-Fevzü'l·aşgar, s. 128). 

Sadık rüyanın nübüwet fenomenini ka
nıtlayan bir tecrübe olduğunu ima eden 
filozofa göre kapalı şuur halinde insan 
nefsi duyulur suretlerden karmakarışık 
rüyalar hasıl edebileceği gibi aklın tarafı
na yönelmesi durumunda gelecekte vuku 
bulacak bazı olayları aynen yahut sembo
lik görüntüler halinde algılayabilir. Nite
kim nebevl tecrübenin şekillerinden biri 
de uykuda veya uyanıklık halinde gelece
ğe ilişkin vizyonlar görmektir. 

Eserleri. 1. Tecaribü'l-ümem ve te'a
kibü'l-himem. Tufandan Adudüddevle'
nin vefat yılı olan 372 (983) tarihine ka
dar vuku bulmuş olayları içine alan bir ta
rih kitabıdır. Büveyhller'in tarihiyle ilgili 
son kısmı. İbn Miskeveyh'in şahsi müşa
hedelerine ve dolayısıyla birinci elden ve
rilere dayandığı için eser bu hanedanın 
tarihi için en değerli kaynaklardan biri ka
bul edilir. Eserin önemli bir kısmında Ta
berl'nin Tari./;]u'r-rusül ve'l-mülUk'ün
den faydalanılmıştır. Ancak filozof, Ta
berl'den farklı olarak Hz. Muhammed de 
dahil peygamberlerin kıssalarına yer ver
memiştir. İbn Miskeveyh'in diğer önemli 
kaynağı, özellikle Muktedir- Billah'ın ha
life olduğu 295'ten (908) 340 (952) yılına 
kadarki olaylar için Sabit b. Sinan'ın bu
gün elde bulunmayan et-Tari]]. adlı ese
ridir. Tecaribü'l-ümem'in en eski ve ta
mam olan tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Ayasofya, nr. 
3116-3121) Altı cilt halindeki bu nüsha, 
İbn Miskeveyh'in ölümünden yaklaşık sek
sen beş yıl sonra (505/1111) istinsah edil
miştir. Eserin biri Paris Bibliotheque Na
tionale'de (nr. 5838), diğeri Escurial Li
brary'de (nr. 1709) bulunan eksik iki nüs
hası daha vardır. Kitap üzerine Ebü'l-Hü
seyin Hilal b. Muhassin es-Sabl (ö. 448/ 
ı 056) ve Ebu Şüca' er-Rüzraverl (ö 488/ 

· ı 095) tarafından iki zeyil yazılmıştır. İkinci 
zeyil 389 (999) yılına kadar geçe)1 olayları 
konu almaktadır. Her iki zeyil de B üveyhi
ler devrinin en önemli kaynaklarındandır. 
Tecaribü'l-ümem'in 101-256 (719-870) 
yıllarına ait kısmı iki cilthalinde Gazan·
da basılmıştır. Batı'da, 196-251 (812-865) 

ibn Miskeveyh'in Tecaribü'l·ümemadlı eserinin ı. cildinin 
unvan sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 3116) 

yılları arasındaki bölümünü Fragmenta 
Historicorum Arabicorum (II, 1871) için
de neşrederek ilk defa tanıtan kişi Micha
el Jan de Goeje olmuştur. Eserin Süleyma
niye Kütüphanesi'ndeki nüshasının ilk üç 
cildi, Leone Caetani tarafından The Ta
jiirib al-Umam or the History of Ibn 
Miskawayh adıyla tıpkıbasım olarakya
yımlanmıştır (London 1909- 1917). Daha 
sonra Henry Frederick Amedroz ve David 
Samuel Margoliouth. Abbasller'in son dev
riyle Büveyhller'e dair kısmı, Ebu Şüca' er
Ruzraverl'nin zeyliyle birlikte The Eclipse 
of the Abbaside Caliphate başlıklı ye
di ciltlik bir seri içinde neşredip İngilizce'
ye çevirmişlerdir (Oxford-London 1920-
1921). Bu serinin ilk üç cildi eserin Arap
ça tenkitli neşrini, IV. V ve VI. ciltler İngi
lizce tercümesini, VII. cilt de notlar, açık
lamalar ve fihristi ihtiva etmektedir. Ki
tabın VI ve VII. ciltlerinin Kıvamüddin 
Burslan tarafından yapılan tercümesi 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ndediL 
2. Teh?fbü'l-ablfilj* ve tathirü'l-a'ra]f 
(KWibü't-Tahare ve taharetü'n-nefs) . İbn 
Miskeveyh'e asıl ününü kazandıran, İslam 
dünyasında bu konuyla ilgili olarak yazıl
mış ilk sistematik eserdir. Kitabın ilk tah
kikli neşri Constantine K. Züreyl5. tarafın
dan yapılmış olup ( Beyrut ı 966) n aş ir ese
ri The Refinement of Character adıyla 
İngilizce'ye de çevirmiştir (Beyrut 1968). 



Eserin Fransızca tercümesi ise Muham
med Arkoun tarafından Traite d'ethique 
adıyla yayımlanmıştır ( Dımaşk 1969). 3. 
Cavidan-lpred*. Arapça ei-lfikmetü'l
]].Cılide adıyla da tanınan ahlaki hikemi
yata dair bir eserdir. Fars, Hint. Arap. 
Grek ve İslam kültür havzasının hikemi
yatının derlendiği eserde, dünya ente
lektüel tarihinde ortak ve sürekli bir hik
met geleneğinin mevcut olduğu fikri iş
lenmektedir. Abdurrahman Bedevi'nin 
yayımladığı eserin (Kah i re ı 952) "Lugazü 
Kab is" başlıklı bölümü Ren e Basset tara
fından Tabieau de Ce beş adıyla Fransız
ca'ya çevrilmiştir(Aiger ı 898). 4. ei-Fev
zü 'I-aşgar. İbn Miskeveyh'in günümüze 
ulaşan metafizik ve teolojiyle ilgili en sis
tematik eseri olup "el-emlrü'l-muzaffer" 
şeklinde nitelendirilen bir devlet adamı
nın isteği üzerine yazılmıştır. Bu emlrin 
kim olduğu kesin olarak bilinmemekle 
birlikte Arkoun onun Adudüddevle (978-
983) olduğunu kabul etmekte. dolayısıyla 
eserin yazılış tarihini de 978-983 arasın
daki bir yıl olarak göstermektedir (L'hu
manisme arabe, s. ıo9). Eser Allah'ın var
lığı ve ispatı, nefis ve halleri. nübüwet 
olmak üzere üç meseleyi ele almaktadır. 
Çeşitli kütüphanelerde sekiz nüshası bu
lunan eserin Tahran Meclis-i Şura-yı Milli 
Kütüphanesi'nde kayıtlı yazması (ll, 634/ 
3 ı) ei-Cevôb fi'I-mesô.'ili 'ş-şe]{ış adını 

taşımaktadır. Bu isim. İbn Miskeveyh'in 
önsözde emlrin isteği üzerine eserde üç 
meseleyi ele alacağını söylemesinden 
esinlenerek konmuş olmalıdır. Beyrut 
(ı 3 ı 9) ve Kahire'de (ı 325) basılan eserin 
tahkikli neşri A. E A. Fuad (Bi n gazi ı 97 4) 
ve Salih Uzeyme (Tunus ı 987) tarafından 
yapılmıştır. John Windrow Sweetman 
Beyrut baskısına dayanarak kitabı İngiliz
ce'ye çevirmiştir (Islam and Christian The
ology içinde [London ı945J.I, 93-ı85) . Öte 
yandan Roger Arnaldez eseri Le petit 
livre du saiut adıyla Fransızca'ya tercü
me etmiş ve bu tercüme Salih Uzeyme'
nin neşrine ekli olarak basılmıştır. s. Ki
tôbü'I-Hevômil ve'ş-şevômil. Kaynak
larda Ebu Hayyan et-Tevhldl'ye atfedilir
se de Tevhldl tarafından kaleme alınan 
eser, Tevhldl'nin İbn Miskeveyh'e yönelt
tiği sorularla (hevamil) İbn Miskeveyh'in 
bunlara verdiği cevapları (şevamil) ihtiva 
ettiğinden iki yazarlı bir kitap olarak de
ğerlendirilmelidir. Kitabın Kahire'de mev
cut tek yazma nüshası Ahmed Sakr ve 
Ahmed Emin tarafından neşredilmiştir 
(Kahire ı 370) . Son tarafından bazı varak
ları eksik olan eserin önsözünden anlaşıl
dığına göre aslında 180 soru ve cevap bu
lunması gerekirken mevcut nüshada 175 

soru ve cevap yer almaktadır. Felsefi, il
ml. filolojik ve kelaml konuların incelen
diği eserde sorular Tevhldl'ye, cevaplar 
İbn Miskeveyh'e ait olmakla birlikte 68, 
69 ve 161. sorular İbn Miskeveyh tarafın
dan sorulmuş ve Tevhldl tarafından ce
vaplandırılmıştır. Stern. Tevhldl'nin İbn 
Miskeveyh'e bu soruları Rey'de sormuş 
olabileceğini düşünmektedir (EJ2[ ing. [, 
1, 126- 127). Ancak İbn Miskeveyh, ilki 353-
360 (964-971 ), ikincisi 363-370 (974-981) 
yılları arasında olmak üzere Rey'de iki de
fa bulunmuştur. Muhammed Arkoun ese
rin yazım tarihi olarak 365 (976) yılı civa
rını vermektedir ( L'humanisme arabe, s. 
ı ll) 6 . Risôie ii môhiyyeti'I- 'adi. Ada
let kavramının felsefi açıklamasını konu 
alan bu küçük eser. Ali b. Muhammed es
Sufi'nin filozofa sorduğu soruya cevap 
olarak yazılmıştır. Varlık kavramıyla il
gili bir girişten sonra İbn Miskeveyh ada
leti tabii. vaz'! ve ilahi olmak üzere üç 
kısma ayırarak ele alır. Far abi, Eflatun 
ve Aristo etkilerinin görüldüğü eser. 
İbn Miskeveyh'in çalışmalarının listesini 
veren klasik kaynaklarda yer almazsa da 
çağdaş yazarlar kitabı İbn Miskeveyh'e 
atfederler. Hisalenin sekiz varaktan olu
şan tekyazma nüshası Meşhed Asitane-i 
Kuds-i Rezevi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(nr. 137). Bu kütüphanenin katalogunda 
eserin ismi Farsça'ya çevrilmiş. başlıkta
ki "mahiyyet"in yerini "hakikat" kelimesi 
almıştır. Bundan ötürü eserin aslını gör
meyen çağdaş yazarlar onu Risaie ii 
]Ja~il~ati 'I- 'adi şeklinde kaydetmişlerdir 
(Brockelmann , 1, 584; Abdülazlz izzet , s. 
131 ; el-/jikmetü '1-l]alide, neşredenin giri
şi, s. 24). Arkoun tarafından yayımlanan 
risaleyi ("Risala fi ma'iyyat al-cad! wa ba
yan Aqsamih de Miskawayh", Hesperis
Tamuda, ll 1 ı 961 ı. s. 2 ı 5-230) daha son
ra Muhammed Salim Han İngilizce tercü
mesiyle (An Unpublished Treatise o{ Mis
kawaih on Justice, Leiden ı 964) birlikte 
neşretmiştir. 7. Tertibü 's-sa'adat ve 
menô.zilü'I-'ulCım. Tehzibü 'I-a]].Ia~'ta 
zikredilen (mesela bk. s. 23) eserin içinde 
Aristo'ya göre yapılmış bir ilimler tasnifi 
kısmı bulunmaktadır. Genel konusu mut
luluk olup Ebü'I-Fazl İbnü 'I-Amld'in is
teğiyle kaleme alındığına göre 358-360 
(969-971) yılları arasında yazılmış olma
lıdır (nşr. Ali et-TO bad es-Süyutl, Kah i re 
ı 982) . 8. ei-Le?,?,ô.t ve'I-ô.Wm. Ragıb Pa
şa Kütüphanesi 'ndeki bir mecmuada (nr. 
ı 463) İbn Miskeveyh'e ait on iki risale ara
sında yer almaktadır. 9. Risaie fi'n-nefs 
ve'I- 'a~I. Aynı mecmua içindedir. Mu
hammed Arkoun bu iki risaleyi birlikte 
neşretmiş ("Deux epltres de Miskavayh", 
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BEO, XVII ı ı 961-1962 ı. s. 7-74). her iki ri
sale daha sonra Abdurrahman Bedevi ta
rafından da yayımlanmıştır (Dirasat ue 

nuşüş fi ' l-felse{e ue 'l-'ulam 'inde 'l-'Arab 
içinde 1 Beyrut ı 98 ı ı. s. 57-97) . 10. Kitô
bü'I-'A~I ve'I-ma'~üi. Adı geçen mec
mua içinde bulunan risaleyi Muhammed 
Arkoun neşretmiş ("Miskawayh: De l 'in
tellect et de l'intelligible", Arabica, XI[Lei
den ı 964 ı. s. 83-87) ve Gregoire Cuvelier 
Fransızca'ya çevirmiştir ("Le livre de l'in
tellect et de l'intelligible de Miskawayh. 
Prensentation et essai de traduction". 
a.g.e.,xxxvıı (Leiden ı990J. s. ı J4-ı22) . 

Eserin İngilizce tercümesi de Roxanne 
Marcotte tarafından yapılmıştır ("The Ri
salah fı al-'Aql we al-Ma<qul of ıbn Mis
kawayh : An Epistle on the Intellect and 
the Intelligible", IC. LXX/2 1 Haydarabad 
19961. s. ı- ı 7). 11. Vaşıyye. Filozofun ha
yatı boyunca bağlı kalmaya söz verdiği 
ahlaki kuralları ihtiva etmekte olup Ya
küt ei-Hamevl tarafından nakledilmiştir 
(Mu'cemü'l- üdebtı', ll , 95-96) . Bu kural
ları Tevhldl de aktarmış . ancak müellifin 
adını zikretmemiştir (el-Mukabesat, s. 
306-309). Muhammed Nasır b. Ömer me
tin üzerinde tasawufi yönden bir incele
me yapmış. Vaşıyye'nin Arapça metnini 
ve İngilizce tercümesini de yayımiarnıştır 
("Miskawayh's Theory of Self-Purifica
tion and the Relationship between Phi
losophy and Sufism", Journal of lslamic 
Studies, V/ı ı 19941. s. 35-51 ). 

Ragıb Paşa Kütüphanesi'ndeki mecmu
ada yer alan diğer risaleler de (Risale fi't
tabl'a, Risale {f ceuheri'n-ne{s. Fi'l-Baf;ş 
'anha, Makale {i'n-ne{s, el-Mekülatü'ş-şe
laş, Fi işbati's-suueri'r-rüt;aniyye, Fi işba
ti ?alike eyçtan, Fi işbati ?alike eyçlan fi'l
'illeti 'l-üla, el-Faşl beyne'd-dehr ue'z-za
man) Muhammed Arkoun tarafından ya
yımlanmış ("Textes inedits de Miskawayh", 
Als i., V 1 ı 963 ı. s. 18 ı -205) ve Gregoire Cu
velier tarafından Fransızca'ya tercüme 
edilmiştir ("Le 'textes inedits ' attribues a 
Miskawayh. Presentation et traduction", 
Reuue philosophique de Louuain, LXXXVII 
ı ı 9891. s. 215-234). İbn Miskeveyh'e nisbet 
edilen eski kimyaya dair ei-Kenzü'I-ke
bir, Risaie fi'I-Kimiyô, Risô.Ie ii ?,ikri'l
]Jaceri'I-a'?am da günümüze ulaşmıştır 
(Sezgin. IV, 29 ı) Onun kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır : Kitôb 
ii edviyeti'l-müfrede, Kitô.b ii terkibi'I
bôcôt mine'I-et'ime, Ünsü'I-ferid (ib
nü'l-Kıftl, s. 331-332), Kitabü'I-Eşribe, Ki

tabü 't-Tabil) (ibn EbO Usaybia. s. 33 ı). 
Kitôbü 'I-Cô.mi', Kitabü's-Siyer, Kitô.
bü'I-Müstevtô. (Yaküt. 11 . 9 ı) . 
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İBN MUAz 
(~lu, 0'!') 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Muaz ei-Ceyyani 

(ö . 47l/1079'dan sonra) 

Astronomi alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
379'da (989-90) Kurtuba 'da (Cordoba) 
doğdu . Ceyyanl nisbesini taşımasından 
uzun süre Ceyyan'da (Jaen) yaşadığı anla
şılmaktadır; 1012 yılının başından 1 017'
nin sonuna kadar Kahire'de bulundu . 
Ölüm tarihi kesin olarak tesbit edileme
mekle birlikte 29 Zilhicce 471'de (1 Tem
muz 1 079) gerçekleşen tam güneş tutul
masını gözlemlediği ve bu konuda bir eser 
yazdığı bilinmekte, dolayısıyla ölümünün 
bu tarihten sonra vuku bulduğu anlaşıl
maktadır. Latince'ye çevrilen eserlerinde 
adı Abenmoat, Abumadh, Abhomadh ve
ya Abumoad şeklinde geçer. İbn Beşkü
val'in Makale ii şer}J.i'n-nisbe adlı ese
rinde nahiv. fıkıh ve matematik alimi ve 
bir yerde de kadı diye bahsettiği İbn Mu
az ile aynı kişi olduğu sanılmaktadır. 

ibn Muaz'ın güneş tutulmasıyla ilgili 
eseri ve tan olayını (a ş. b k.) konu alan di
ğer bir çalışması XIV. yüzyılda Samuel ben 
Yahuda tarafından İbranice'ye (Pa ri s. MS. 
He br. ı 036, vr. ı '-6b, 7' -9h) ve bunların 
ikincisi erernonalı Gerard tarafından Li
ber de crepusculus adıyla Latince'ye çev
rilmiştir; halen her ikisinin de Arapça asıl
ları mevcut değildir. Liber de crepuscu
lus XVI. yüzyıldan itibaren uzun süre İb
nü'I-Heysem'e maledilmiştir. Muhteme
len bu durum, eserin bazı mecmualarda 
Perspectiva veya De aspectubus'tan 
hemen sonra yer almasından ve bazı nüs
halarda yazarının adından söz edilmemiş 
olmasından kaynaklanmıştır ; yaniışiiğı 

tesbit eden Sabra'dır (b k. bi bl.) 

İbn Muaz ve Ebü'l-Hasan İbn Yunus gi
bi müslüman alimler. güneşin doğuşun
dan önce ve batışından sonra ufuk üze
rinde görülen aydınlığı "tan olayı" olarak 
adlandırmışlardır. İbn Muaz. gündüz ta
nının başlangıcında ve akşam tanının so
na erişinde güneşin depresyon açısının 
ufkun altında 18 derece olduğunu tahmin 
etmiştir ki günümüz modern astronomi
si de bunu aynen benimsemiş durumda
dır. İslam alimteri değişik depresyon açı
ıarını. mesela Habeş ei-Hasib ve Neyrizi 
19 dereceyi, Blrunl hem 18 hem de 1 7 de
receyi kullan mışlardır. Diğer taraftan bir
çoğu da gündüz ve akşam tan olaylarının 

simetrik, yani depresyon açılarının eşit ol
madığını kabul eder. Bunlardan ibn Yu
nus sabah tanı için depresyon açısı olarak 
19. akşam tanı için 17 derecelerini kullan
mıştır. İslam 'da namaz vakitlerinin tayi
ninde tan olayının tesbiti önemli olduğu 
halde İbn Muaz konunun bu yönüyle ilgi
lenmeyip tan olayından faydalanarak at
mosferin yüksekliğini tayin etmiş, onun 
bu çalışması Latin Ortaçağı'nda ve Röne
sans'ta büyük ilgi görmüştür. Bunu ya
parken uyguladığı yöntem. güneş ışınla
rının paralel olduğu var sayılarak şu şe
kilde açıklanabilir: Şekilde "T" merkezli 
daire yeri ve "O" da yer üzerinde bulunan 
bir gözlemciyi göstersin. Gözlemciyi yer 
merkezine birleştiren "OT" yarı çapına 
" O" noktasında teğet olan düzlem göz
lemcinin ufuk d üziemidir (OU). Bu durum
da güneş ufkun altında 19 dereceye var
dığında ufuk üzerinde aydınlattığı kısım. 
gönderdiği ışınla ufkun kesiştiği H nok
tası olacak ve HTK açısı da 9.5 dereceyi 
gösterecektir. Yerin yarı çapına " r" (OT) 
ve atmosferin yüksekliğine" h "(HL) de
nildiğinde de 

See 9.5 = (r+h) 1 r = 1,01391 

h= 0,1391 r 

sonucu elde edilecek ve yerin yarı çapı 
yaklaşık 3818 mil olduğuna göre atmos
ferin yüksekliği de 53 mil civarında ola
caktır. 

c 

Müellifin ez-Zicü '1-Ceyyani diye bili
nen eseri Latince'ye Liber tabularum la
hen cum regulis suis adıyla erernonalı 
Gerard tarafından çevrilmiş ve Nurem
berg'de Saraceni cuiusdam de Eris 
adıyla basılmıştır ( ! 549). Eser meridyen 
doğrultusu. zamanın ve namaz vakitleri
nin tayini . kıblenin tesbiti. takvim hazır
lanması . yeni ayın görülebilirliği. tutulma
ların tahmini ve horoskop düzenlenmesi 
gibi konularda özellikle kadıların aniaya
bileceği açıklamalar içermektedir. Ayrıca 
İbn Muaz' ın bu eserinde daha önceki ast
rolojiyle ilgili teorileri eleştirdiği görülür; 
mesela Harizml ve Batlamyus'un burçla-


