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BİBLİYOGRAFYA :

yınımı hakkındaki

ibn

ve Ebu Ma'şer'in ışık yateorisini reddeder. Kendisinin 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 çaLatince'ye Tabula residuum ascensionum ad revolutiones
annorum solarium seeund um Muhad
Areadi us adıyla çevrilen eseriyle MatraJ:ıu şu'a'ati'l-kevakib'i zikredilmektedir.
Öte yandan onun matematikle ilgili birçok çalışması günümüze kadar gelmiştir.
Saraceni cuiusdam de Eris'de sözü edilen Kitdbü mechCılati kisiyyi'l-küre küresel 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 matematikçi kabul etmektedir. İbn Mu az geometride kullandığı sayı. çizgi, yüzey, açı ve katı cisimden ibaret beş unsurun tariflerini verir. Onun Grek dışı bir görüşle sayıyı
geometrinin bir unsuru olarak kabul etmesinin sebebi çalışmalarında oran konusunu temel almasıdır. Oran konusundaki
Ma]fdle ii şerJ:ıi'n-nisbe adlı eseri ise
Öklid'in bir savunması niteliğindedir.
lışmaları arasında

Floransa'daki Biblioteca Medicea Laurenziana'da (Or., nr. 152) kayıtlı bulunan
Kitabü 'I-Esrar ii neta'ici'l-efkar adlı
eser ona aidiyeti kesin değilse de İbn Muaz'ın bir başka çalışması kabul edilmektedir. Kitapta yaz gündönümünün gündüz
uzunluğu on beş saat olarak verilmektedir. Kurtuba'nın enlemine (37 ° 53') göre
bu değer 40 dereceye tekabül eder. Bununla beraber eğer güneşin doğuş ve batışı esnasında atmosferin yol açtığı kırıl
ma göz önüne alınırsa gündüzün uzunluğu 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 kadar bu nüsha güzel bir istinsah ise de çizimler İbn Muaz tarafından veya onun
isteği doğrultusunda hazırlananlardan

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

Rüşd . Tefsiru Ma ba'de't-tabi'a [nşr. M.
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Ebu Hafs Ömer b. Abdirrahman
b. Muhaysın es-Sehmi
(ö . 123/74 1)
L

On dört

kıraat imarnından

biri.

.J

Adının Muhammed, babasının adının
Abdullah olduğu söylenmişse de Buhari
ve İbn Ebu Hatim gibi müellifler. diğer ihtimallerden 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. n eş redenin girişi, I. 3235) ismiyle ilgili olarak altı görüşün bulunduğunu belirttikten sonra. " Bunların en
doğrusu Ömer b. Abdurrahman b. Muhaysın'dır; nitekim Vakıdi'nin İshak b. Hazim'den naklettiği rivayette Abdullah b.

Müemmel, Süfyan b. Uyeyne ve İshak b.
Hazim onu bu şekilde adlandırmışlardır"
demektedir. Zehebi ayrıca Ömer ve Muhammed'in kardeş olduklarını zannettiğini söylemektedir (el-'iber, ı. 121) . İbn
Muhaysın, Kureyş'in Beni Sehm kolundan
olduğu için Sehmi, Kureşi ve ayrıca M ekki 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. Abdullah b. Abbas'ın mevlası Dirbas ve Said
b. Cübeyr'den yapan İbn Muhaysın Ata b.
Ebu Rebah. Muhammed b. Kays b. Mahreme. 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 görmediğini söylemiş (Mi zzl, 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 zikrettikten sonra bunlar arasında Arapça'sı en sağlam olanın İbn Muhaysın olduğu
nu belirtmiştir (ibnü'I-Ceze rl, Gayetü'nNihay e, 11. !67) İbn Mücahid de İbn Muhaysın'ın bu konudaki üstünlüğünü anlatarak hacası Mücahid b. Cebr'in onu bu
yönüyle övdüğünü ifade etmiştir. İbn Muhaysın. Ebü'l-Kasım el-Hüzeli'nin tesbitine
göre 123 (741) yılında Mekke'de vefat etmiş 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 çevresi onun okuyuşuna tabi olmamış. Mekke'de İbn Kesir'in kıraati üzerinde meydana gelen icma onun kıraati üzerinde gerçekleşmemiştiL Arapça'sının mükemmelliğine, 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. Kendisine. el-izaJ:ı adlı eserinde Halef b. Hişam'ın yerine on imarnın dördüncüsü olarak ilk defa yer veren müellif Enderabi (ö.
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470/1077) olmuştur (Kıra'atü'l-~urra'i 'l
ma'ruf'[n, s. 28; ayrıca neşredenin girişi. s.
75-76). Ebu İsmail Musa b. Hüseyin eiMuaddel (ö tah. 500/1106). on beş imarnın kıraati hakkında telif ettiği Ravzatü'l-J:ıufffı~ adlı eserinde (N uruosmaniye
Ktp., nr. 40) dördüncü sırada, Sıbtu'I-Hay
yat ise (ö 54 ı 1ı 146) sekiz kıraati bir araya getirdiği el-Mübhic fi'l-]fırfı'fıti'ş-şe
mfın adlı eserinde (nüshaları için bk. elFihrisü 'ş-şamil, 1, ı 08-l 09) sekiz im ama
ilave olarak yer verdiği dört imam içinde ilk sırayı İbn Muhaysın'a vermiş (ibnü'I-Cezevl, en-Neşr, 1, 83). fakat bu kayıt
lar. İbn Muhaysın'ın daha sonra meşhur
olan ve "aşere" tabirinin kapsamına giren
kurra arasında yer almasına yetmemiş
tir. İbn Muhaysın'ın kıraatine ilgi duyan
müelliflerden İbnü 'I-Cündl (ö. 769/1368).
on dört imarnın kıraatine dair Bustfınü'l
hüdfıt fi 'l].tilfıfi'l-e'immeti ve'r-ruvfıt adlı eserinde (Süleyman iye Ktp., Laleli, nr.
23) İbn Muhaysın'ı dördüncü imam olarak zikretmiştir. Günümüzde on dört kı
raat denince akla gelen imamlardan biri
de İbn Muhaysın olup IZi'ıJ:ıu'r-rumuz ve
mittfıJ:ıu'l-künuz adlı eserinde ortaya
koyduğu on dörtlü sistem içinde on birinci imam olarak ona yer veren ilk müellifin
İbnü'l-Kabakıbl diye meşhur Muhammed
b. Halli el-Halebi (ö. 849/ 1445) olduğu anlaşılmaktadır (Kastallanl. 1, 9 1). Halebi'yi
Letfı'ifü '1-işfırfıt li-fünuni'l-]fırfı'at adlı

eseriyle Ahmed b. Muhammed ei-Kastallanl, İtJ:ıfıfü tuzalfı'i'l-beşer bi'l-]fırfı'fı
ti'l-erba'ate 'aşer adlı kitabıyla Ahmed
b. Muhammed ei-Benna takip etmiş. her
iki müellif de on dört imarnın kıraatine
yer verdiği eserinde İbn Muhaysın'ı on
birinci imam olarak zikretmiştir. Benria.
eserine yazdığı mukaddimede aşere dı
şındaki kıraatierin şaz sayıldığı ve bu tür
kıraatleri okumanın haram olduğu hususunda cumhurun ittifakı bulunduğunu.
ancak Kur'an olduğuna inanmamak şar
tıyla bazı şer'! ve edebi meseleleri incelemek için bu kıraatierin okunabileceğini ve
kitaplarda yazılabileceği ni söylemiştir. Zehebl de İbn Muhaysın'ın kıraatiiçin şaz
terimini kullanmıştır.
İbn Muhaysın'ın kıraatinde dikkati çeken bazı hususlar şunlardır: 1. İdgam uygulamalarında ifrata gidilmiştir. Mesela
l~l:iill (en-Nisa 4/6) kelimelerinin okunuşunda birinci "ta" ikinci "ta"ya idgam
edilerek l~l:iill Jw'YI.;r: (ei-Enfal 8/l)
sözünde ise birinci "nun" "lam"a idgam
edilerek Jl.;.;.L: şeklinde bir kıraat tercih
edilmiştir(ibn Haleveyh , s. 29, 48; Benna, ll, 76) 2. ~~!~~~(en-N isa 4/20 ),
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-s~ ı ..iıl~.M! (el-Enfa l 8/7) gibi örneklerde görülen ı.,;;~! kelimesindeki hemzenin harekesi bir önceki harfe nakledilerek
şu şekilde okunmuştur: , -s~l..iıi~..M!

-s~l ~~, (ibn Haleveyh, s. 25, 49: Benna,

1, 507; ll, 76). 3. Harf-i ta'riften önce gelen o.a. işaret ismindeki ikinci "ha" "ya"ya tebdil edilmiş ve vasıl durumunda okuyuş -iki sakinin yan yana bulunmasından
dolayı- bu "ya"nın da hazfiyle olmuştur :

.s.a. +-

ö&l o.a., 4.!_;!1 .s.a.
ö&l gibi (Benna. l, 388)

+-

4.!_;!1

o.a.

İbnü'I-Cezerl. bunlardan daha önemli
olarak İbn Muhaysın'ın kıraatinde Mushaf'ın hattına aykırı

unsurlar bulunduve bu yüzden söz konusu
kıraatin meşhur kıraatler arasında yer
alamadığını belirtmiştir. Hasan b. Ali eiAhvazl, Hasan-ı Basri ile İbn Muhaysın'ın
kıraatte ihtilaf ettikleri noktalar hakkın
da Rivfıyetü'l-Jjaseni 'l-Başri ve Ebi
'Ab dillah MuJ:ıammed b . MuJ:ıayşın esSehmi (Kıra'atü '1-fjaseni'l-Başrf ve Ya'~üb) adıyla bir risale yazmış olup bir nüshası Kudüs'te Mescid-i Aksa Kütüphanesi'nde (nr. 70, vr. 1-15) bulunmaktadır (H udar ibrahim Se lame, l, 88). Eserin el-Fihrisü'ş-Şfımil'de (1, 78) -Mescid-i Aksa Kütüphanesi'ndeki aynı nüshaya atıfta bulunulmasına rağmen- Risfıle ii ma'l].telefe fihi Ebu 'Abdillfıh MuJ:ıammed b.
MuJ:ıayşın es-Sehmi ve Ebu )<\mr b. el)<\Jfı' adıyla zikredilmesine bir anlam veğunu söylemiş

ibn
din

Muhays ın·ın k ıraatini Hz . Peygamber' e ulastıran
seması

sene-

rilememiştir. öte yandan Kastallanl'nin
Letfı'ifü'l-işfırfıt'ında

zikredilen (l, 9 ı.
169) Müfredetü (fvlüfredatü)'l-Ahvfızi
ile Keşfü'?-?Unun (ll, 1322) ve Hediyyetü'l-'ô.rifin'de (l, 275) Ahvazi'ye nisbet
edilen Kırfı'atü İbn MuJ:ıayşın'ın, Ahvazl'ye ait olup Köprülü Kütüphanesi'nde
kayıtlı bulunan (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 31,
vr. 84-95) Kitô.b fihi rivô.yetü Ebi )<\bdillfıh MuJ:ıammedb. MuJ:ıayşın adlı risale ile aynı eser olduğu anlaşılmaktadır.
İbn Hibban İbn Muhaysın'ın biyografisine Kitô.bü'ş-Şi]fat'ında yer vermiş, Zehebi hadiste rivayetlerinin alınmasında
sakınca görmediğini belirtmiş (fvlfzanü'Li'tidal, lll, 212). İbnü'l-Cezeri ise onu sika
olarak değerlendirmiştir. İbn Muhaysın'ın
rivayet ettiği bir hadis bazı sahih hadis
kitaplarında yer almıştır (fvlüsned, ll,
248; Müslim, "Birr", 52 ;Tirmizl, "Tefs[rü'l1:\uroan", 4/24; Nesa!, V I, 328; ayrıca b k.
Mizzl, XXI. 430-431 ). İbn Muhaysın'ın biyografisini incelerken ismini Muhammed
olarak zikreden Ahmed Paketçi. onun rivayet ettiği hadisin senedinde geçen Ebu
Hafs Ömer b. Abdurrahman b. Muhaysın
es-Sehml ile Mekke karii İbn Muhaysın'ın
aynı kişi olmadığını zannetmiştir.
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