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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-



rın taksimatını ve Ebu Ma'şer'in ışık ya
yınımı hakkındaki teorisini reddeder. Ken
disinin astrolojiyle ilgili zamanlaması Hint 
kaynaklarına dayanmaktadır. Libros del 
saber'de İbn Muaz'ın eşit uzunlukta on 
iki burç yayı kabul ettiği anlatılmaktadır 
(DSB, VII. 82) 

İbn Muaz'ın astronomi alanındaki ça
lışmaları arasında Latince'ye Tabula re
siduum ascensionum ad revolutiones 
annorum solarium seeund um Muhad 
Areadi us adıyla çevrilen eseriyle Matra
J:ıu şu'a'ati'l-kevakib'i zikredilmektedir. 
Öte yandan onun matematikle ilgili bir
çok çalışması günümüze kadar gelmiştir. 
Saraceni cuiusdam de Eris'de sözü edi
len Kitdbü mechCılati kisiyyi'l-küre kü
resel trigonometri hakkındadır. İbn Rüşd, 
cisim, yüzey ve çizgi ile beraber ( Tefslru 
Ma ba'deHabl'a, ll , 665) bir dördüncü 
büyüklük olarakaçıyı düşünenler arasın
da İbn Muaz'ı da sayar. Her ne kadar İbn 
Rüşd, bu görüşü inandırıcı bulmuyorsa da 
İbn Muaz'ı yüksek düzeyde bir matema
tikçi kabul etmektedir. İbn Mu az geomet
ride kullandığı sayı. çizgi, yüzey, açı ve ka
tı cisimden ibaret beş unsurun tarifleri
ni verir. Onun Grek dışı bir görüşle sayıyı 
geometrinin bir unsuru olarak kabul et
mesinin sebebi çalışmalarında oran konu
sunu temel almasıdır. Oran konusundaki 
Ma]fdle ii şerJ:ıi'n-nisbe adlı eseri ise 
Öklid'in bir savunması niteliğindedir. 

Floransa'daki Biblioteca Medicea Lau
renziana'da (Or., nr. 152) kayıtlı bulunan 
Kitabü 'I-Esrar ii neta'ici'l-efkar adlı 
eser ona aidiyeti kesin değilse de İbn Mu
az'ın bir başka çalışması kabul edilmekte
dir. Kitapta yaz gündönümünün gündüz 
uzunluğu on beş saat olarak verilmekte
dir. Kurtuba'nın enlemine (37° 53') göre 
bu değer 40 dereceye tekabül eder. Bu
nunla beraber eğer güneşin doğuş ve ba
tışı esnasında atmosferin yol açtığı kırıl
ma göz önüne alınırsa gündüzün uzunlu
ğu için on beş saate yakın bir değer elde 
edilir. Bu sebeple eserin matematik ve 
astronomide üstat bir kişi tarafından 
yazıldığı şüphesizdir. Eldeki nüsha 644 
( 1246) tarihini taşımaktadır ; her ne ka
dar bu nüsha güzel bir istinsah ise de çi
zimler İbn Muaz tarafından veya onun 
isteği doğrultusunda hazırlananlardan 

kötüdür. Bu eserin 1 v- 46r varakları 1 -S 
numaralı saatiere benzer oyuncaklarla il
gilidir. Nr. 6-20 ve 27-30 su saatleri, nr. 
21-24 kule şeklinde harp makineleri , nr. 
25 ile 26 tekerlekler aracılığıyla suyu yük
selten makineler ve nr. 31 ise evrensel 
bir güneş saatidir. 
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İBN MUHAYSIN 
(~ ~1 ) 

Ebu Hafs Ömer b. Abdirrahman 
b. Muhaysın es-Sehmi 

(ö . 123/741) 

On dört kıraat imarnından biri. 
.J 

Adının Muhammed, babasının adının 
Abdullah olduğu söylenmişse de Buhari 
ve İbn Ebu Hatim gibi müellifler. diğer ih
timallerden söz etmeksizin onu Ömer b. 
Abdurrahman olarak zikretmişlerdir. İbn 
Muhaysın'dan Abdurrahman b. Muhaysın 
diye söz eden Zübeyri'nin babasının adıy
la onunkini karıştırdığı anlaşılmaktadır. 
Zehebi, Ma'rifetü '1-]furra' adlı eserinde 
(!, 223; ayrıca bk. neş redenin girişi, I. 32-
3 5) ismiyle ilgili olarak altı görüşün bulun
duğunu belirttikten sonra. "Bunların en 
doğrusu Ömer b. Abdurrahman b. Mu
haysın'dır; nitekim Vakıdi'nin İshak b. Ha
zim'den naklettiği rivayette Abdullah b. 

iBN MUHAYSIN 

Müemmel, Süfyan b. Uyeyne ve İshak b. 
Hazim onu bu şekilde adlandırmışlardır" 

demektedir. Zehebi ayrıca Ömer ve Mu
hammed'in kardeş olduklarını zannetti
ğini söylemektedir (el-'iber, ı. 121) . İbn 
Muhaysın, Kureyş'in Beni Sehm kolundan 
olduğu için Sehmi, Kureşi ve ayrıca M ek
ki nisbeleriyle anılmış . ancak sonraki bazı 
kaynaklarda Beni Sehm'in mevlası olarak 
zikredilmiştir (Zehebl, Ma'rifetü'l-if,:urra', 
1, 221; ibnü'I-Cezerl, Gayetü'n-Nihaye, ll , 
167). 

Kıraat tahsilini Mücahid b. Cebr. Ab
dullah b. Abbas'ın mevlası Dirbas ve Said 
b. Cübeyr'den yapan İbn Muhaysın Ata b. 
Ebu Rebah. Muhammed b. Kays b. Mah
reme. Ebu Selerne b. Süfyan. Safiyye bint 
Şeybe'den ve babası Abdurrahman'dan 
rivayette bulunmuştur. Kendisinden Şibl 
b. Abbad. kurra-i seb'adan Ebu Amr b. 
Ala, Isa b. ömer el-Karl gibi şahsiyetler 
kıraat öğrenirken Abdullah b. Müemmel, 
Süfyan b. Uyeyne. Süfyan es-Sevri, İshak 
b. Hazim, İbn Cüreyc ve Hüşeym b. Beşir 
hadis rivayet etmişlerdir. İbn Muhaysın'ın 
hocalarından Dirbas, Kur'an ve Arap dili 
konusunda ondan daha bilgili birini gör
mediğini söylemiş (Mizzl, XXI, 430); Ebu 
Ubeyd Kasım b. Sellam da Mekke kurrası 
olarak Abdullah b. Kesir. Humeyd b. Kays 
el-A'rec ve İbn Muhaysın'ın isimlerini zik
rettikten sonra bunlar arasında Arapça'
sı en sağlam olanın İbn Muhaysın olduğu
nu belirtmiştir (ibnü'I-Cezerl, Gayetü'n
Nihaye, 11. !67) İbn Mücahid de İbn Mu
haysın'ın bu konudaki üstünlüğünü anla
tarak hacası Mücahid b. Cebr'in onu bu 
yönüyle övdüğünü ifade etmiştir. İbn Mu
haysın. Ebü'l-Kasım el-Hüzeli'nin tesbitine 
göre 123 (741) yılında Mekke'de vefat et
miş olup bu tarih diğer kaynaklarda da yer 
almaktadır. Ancak Sıbtu'l-Hayyat ve Ebu 
Abdullah el-Kassa ' ın onun 122'de (740) 
öldüğünü zikrettikleri de belirtilmiştir 
(a.g.e., a.y.). 

İbn Muhaysın'ın kıraat ilmindeki yeri 
tartışmalı olup İbn Mücahid' e göre kıraat 
konusuna önemle eğilmesine rağmen çev
resi onun okuyuşuna tabi olmamış. Mek
ke'de İbn Kesir'in kıraati üzerinde meyda
na gelen icma onun kıraati üzerinde ger
çekleşmemiştiL Arapça'sının mükemmel
liğine, kıraat konusundaki ehliyetine ve 
İbn Kesir'le birlikte Mekke karii olarak 
şöhret bulmasına rağmen yedi. sekiz ve 
on kıraatle ilgili olarak telif edilen pek çok 
eserde kıraati tercih edilmemiştir. Ken
disine. el-izaJ:ı adlı eserinde Halef b. Hi
şam'ın yerine on imarnın dördüncüsü ola
rak ilk defa yer veren müellif E nderabi ( ö. 
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