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Edebiyat tarihçisi,
kelam alimi
L

ve İnusiki nazariyatçısı.

236b-238b) Risôle ti 'l-mılsi~a'da, özellikle Arap mOsikisi ekolü ile Grek felsefesini şerhedenler ekolünün farklılıkları ele
alınmakta ve değerlendirilmektedir. Müellif.
bu iki mOsiki anlayışını incelerken
İbnü'I-Müneccim, Arap mOsikisi İcracı
enstrüman olarak udu esas almış ve nalarının teoriye ve teorisyenlere önem verzariyesini ud üzerine temellendirmiştir.
medikleri bir dönemde yaşamış en büyük
Ayrıca beste konusuna da temas ederek
mOsiki nazariyatçılarındandır. Dönemin
nağmeler arasında uyum meselesini ele
bazı müellifleri gibi müsikiyi sadece teoalmış. udun klavyesindeki parmak baskı
riler bütünü olarak ele almamış. İshak eilarına işaret edip Arap mOsikisi dizisinMevsıli ve İbn Hurdazbih gibi aynı zamandeki perdelerin yerlerini göstermiş ve bu
da pratik olarak da işlemiştir. İbnü'I-Mü
arada ebced nota sistemi çerçevesinde
neccim. İshak el-Mevsıli'nin mOsiki sisteebced
harflerini kullanmıştır. Risôle, ilk
miyle yetinmemiş. bundan hareketle yeni
defa
Muhammed
Behcet el-Eseri tarafın
bir ses ve nota sistemi ortaya koymuş
dan British Library nüshası esas alınarak
tur. Grekler'in sekiz notalı sistemiyle eski
Kitôbü'n-Nagam li- YaJ:ıyô b. 'Ali b. YaJ:ı
Arap ekolünün on sekiz notalı sistemleri
yô el-Müneccim adıyla yayımlanmıştır
birbirinden tamamen farklı olduğu gibi
(Bağdad 1950) Farmer'in. bu risale ile KiKi ndi. İbn Sina. İbn Zeyle 'nin Grek sistemi
tôbü'n-Nagam'ın aynı eser olabileceği
üzerinde yoğunlaşan çalışmaları da yerli
şeklindeki değerlendirmesi sebebiyle (iA,
pratik sanattan oldukça uzaktı. Nağme
XIII, 348) kitap bu isimle neşredilmiş olsayısı İbnü'I-Müneccim'in sisteminde de
malıdır. Ruhi Kalender ve Necati Avcı ' nın
İshak'ın sisteminde olduğu gibi ondur. İs
Türkçe'ye yaptıkları tercüme de risale
hak' ın sisteminde ilk ses udun mesna te"Kitabü 'n-Nagam" başlığıyla yayımlan
linin boş (açık) vurulmasıyla elde edilen
mıştır (AÜiFD, XXV J 1981]. s. 395-418).
sestiL İshak, ud telleri üzerinde mecra
adını verdiği. seslerin kaynağı olan vusta
Yusuf Şevki, Risôletü İbni'l-Mün eccim
(orta parmak) ve bınsır (yüzük parmağı)
ti'l-mılsikcl ve keştü rumılzi Kitabi'Iadlı iki perde akımı tesbit etmiştir. İs
Ege'ini adlı çalışmasında (Kahire 1959)
hak'a ve onun metodunu takip edenlere
RampOr yazmasını esas almış ve nüsha
göre gerek udda gerekse üflemeli enstrü- · farklılıklarını belirtmiştir. Zekeriyya Yusuf
manlarda bu on sesten fazlası yoktur. İb
da eseri RampOr nüshasına dayanarak
nü'l-Müneccim'e göre nağ.meler arasında
Risôletü İbni'l-Müneccim ti'l-mılsi~a
uygun düşen yerlerde, kulağın hoşlandığı
adıyla neşretmiştir (Kahire 1964). Z. Kişekilde gerçekleşmesi gereken birbirine
tôbü 'l-Bôhir ii al].bôri şu'arô'i Mul].aQ.uyumlu geçişler sayesinde mOsiki eserrami'd-devleteyn . Kaynaklarda deği
leri melodik açıdan daha güzel bir şekil
şik isimler altında zikredilen bu eserin,
alacaktır. İbnü'I-Müneccim'in ve onu taEmevi ve Abbas! dönemi şairlerinin
kip eden nazariyatçıların ortaya koydukbiyografileriyle bazı şiirlerini ihtiva etları görüşler daha sonra gelişecek olan
tiği, Beşşar b. Bürd ile başlayıp MermOsiki nazariyatının temelini teşkil etvan b. Ebu Hafsa ile sona erdiği ve müelmiştir.
lifin oğlu Ebü'I-Hasan Ahmed tarafından
tamamlandığı
belirtilmektedir. İbnü 'l
Eserleri. 1. Risôle ti'l-mılsi]fd. İbnü'l
Müneccim'in
Kitôbu
'1-Bôhir ii al].bôri'ş
Müneccim'in günümüze ulaşan tek eserişu'arô'i'l-Müvelledin adlı bir diğer esedir. Arap mOsikisi nazariyatma dair olan
rinden bahsedilmekteyse de İbnü ' n-Ne
kitap, Arap mOsikişinasi ve mOsiki nazad'im ve İbn Hallikan bu eserin kardeşi
riyatçısı İshak ei-Mevsıli'nin görüşleri
Harun 'a ait olduğunu kaydeder. 3. Kidoğrultusunda müellifin fikirlerini ihtiva
tôbü 'n-Nagam . Ebü'l-Ferec ei-İsfaha
eder. Halife Mu'tazıd- Billah'a ithaf edilen
ni Kitôbü'l-Egani'sinde övgüyle söz
eser. eski Arap ekolüne ait müzikal sisettiği bu eserden alıntılar yapmıştır.
tem üzerine yazılmış en eski monografiİsfahani'nin iktibas ettiği bölümlerde,
dir. İ sfah ani. Kitôbü '1-Egani'sinde mümüellifin Risôle fi'l-mılsi~a·nın giriş
zik terimlerini açıklarken bu kitabı esas
kısmında bir mugannide bulunması gealmıştır. Eserin tesbit edilen iki nüshareken vasıfları belirten bir eser yazdığın
sından biri Hindistan RampOr'daki Rıza
dan söz edilmesi bunun Kitôbü'n -NaRampOr Kütüphanesi'nde (Fennü'r-riyazi, nr 3097 .-vr. 25b-28 a). diğeri Londra'da- . gam olabileceği ihtimalini güçlendirmektediL
ki British Library'dedir (Or., nr. 2361, vr.
gisi yanında Grek dili ve kültürüne de vakıf olması. İbnü'l-Müneccim'in çok yönlü
kişiliğini göstermesi bakımından önemlidir.
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241'de (855) Bağdat'ta doğdu. Astro nomi, matematik ve mOsiki başta olmak
üzere çeşitli alanlarda birçok ilim adamı
ve sanatkar yetiştiren İran asıllı M üneccimoğulları ailesine mensuptur. Büyükbabası Yahya b. Ebu MansOr el-Müneccim.
Beytülhikme'nin seçkin alimlerinden olup
Halife Me'mün'un astrologuydu. MOsiki
üstadı İshak el-Mevsıll'nin talebesi olan
babası şairliğinin yanında çeşitli ilim ve
sanat dallarında da söz sahibiydi.
İbnü'I-Müneccim öğrenimine babası
nın yanında başladı.

Aile çevresindeki ilim
da istifade etti. Kaynaklarda, babasının bütün ilmini çocuklarının en
kabiliyetlisi olan İbnü'l-Müneccim'e aktardığını söylediği belirtilmektedir. Edebiyat. fı kıh, kelam ve mOsiki sahalarında
kendisini yetiştirerek bu konularda devrinin en ünlü kişileri arasına giren İbnü'I
Müneccim, babas ı ve dedesi gibi uzunyıl
lar Ab b asi halifelerinin nedimliğini yaptı.
Mütevekkii-Alellah'ın oğlu Muvaffak- Billah Talha'nın hizmetinde nedimliğe başla
yarak bu görevi Mu'temid-Alellah. Mu'tazıd- Billah ve M üktefı- Billah dönemlerinde de sürdürdü. Bazı kaynaklarda onun
Muktedir-Billah ' ın da (908-932) nedimi
olduğu kaydedilmektedir. İbnü'I-Münec
cim 13 Rebiülewel 300 (28 Ekim 912) tarihinde Bağdat'ta vefat etti.
adamlarından

Eski Arap mOsikisi ekolünün nazariyatçıları arasında önemli bir yeri olan İbnü'l

Müneccim aynı zamanda edebiyatçı ve
Mu'tezili kelam alimidir. Yaküt el- Hamevi
onun edebiyat dünyasının parlak bir yıldı
zı, Merzübani ise zamanının en üstün şa
iri olduğunu söyler. Özellikle Halife Mu'tazıd ve Müktefı'nin huzurunda söylediği
şiiriere birçok mecmuada rastlanmaktadır. İbnü'l-Müneccim'in kelaml görüşlerini
benimseyen bir grubun bulunduğu, bu
grubun Halife Müktefı'nin de katıldığı
toplantılarına Bağdat'ın önemli alim ve
ilahiyatçılarının iştirak ettiği bilinmektedir. Tarih, kelam ve tefsir alimi Muhammed b. Cerir et-Taberi onun öğrencilerin
dendir. Çeşitli ilim dallarındaki üstün bil-
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zet aldı. Bu arada İbnü'l-Hacib'in muhta-

sine sebebiyet verildi. Bu tertibe boyun

sarlarını (Mul].taşaru

eğmeyen İbnü'I-Müneyyir. Kahire'ye gidip

ve EbO Bahr Abdülvehhab b. Revac etTOsl, İbnü'l-Mehlll Yusuf b. Abdülmu'tl
gibi alimlerden hadis dinledi. İbnü'l-Mü
neyyir. uzun bir öğrenim döneminden
sonra İskenderiye'nin önde gelen alimlerinden biri oldu . Edebiyat başta olmak
üzere nahiv, fıkıh, usul ve tefsir sahalarında "imam" unvanını aldı ; iyi bir şair ve
hatip olarak tanındı. İzzeddin b. Abdüsselam'ın Mısır'ın iki alimle iftihar ettiğini
söylemesi ve bunlardan birinin Küs'ta İbn
Dakikul'ld, diğerinin İskenderiye'de İbnü'l
Müneyyir olduğunu belirtmesi de bunu
teyit etmektedir. Çeşitli medreselerde
hocalık yapan İbnü'l-Müneyyir'in talebeleri arasında kardeşinin oğlu Abdülvahid
b. Şerefeddin ve EbQ Hayyan el-Endelüsl
gibi alimler yer almaktadır. Bu arada çeşitli görevlerde bulunan İbnü'l-Müneyyir
İskenderiye kadılığına 651'de (1253) vekaleten, bir yıl sonra da as aleten tayin
edildi; aynı zamanda İskenderiye hatipliği görevi de uhdesine verildi. Vakıfların.
mescidlerin ve Dlvanü'n-nazar'ın denetimiyle de görevlendirildi. Ancak 680 (1281)
yı lında muhalifleri tarafından yapılan baskında evine içki şişeleri bırakılarak şişe
lerin önceden burada bulunduğu iddia
edildi ve bütün görevlerinden azledilme-

ei-Melikü'l-MansOr Seyfeddin Kalavun'la
görüştü ve görevine döndü, bir müddet
sonra tekrar aziedildL
Vezir Şerefeddin EbO Said Hibetullah b.
Said el-Faizi'ye hitaben yazdığı şiirlerden
toplumun meseleleriyle de ilgilendiği anlaşılan İbnü'I-Müneyyir 1 Reblülewel 683'te (18 Mayıs 1284) İskenderiye'de vefat
etti ve el-Camiu'l-garbl yanındaki babasının türbesine defnedildi (küçük bir mesci d iken 189 I yılında g e nişletilen yapı aynı zamanda ibnü 'l-Müneyyir Camii olarak
da bilinmektedir) . Onun zehirlenerek öldürüldüğü de ileri sürülmüştür. İbnü ' I
Müneyyir Maliki mezhebine mensup olmakla birlikte mezhepte taassup göstermemiş. yeri geldikçe İmam Malik'in görüşüne katılmadığını söyleyerek ictihadda bulunmuş, itikadda kelamcıların yolunu takip etmiştir.
Eser le ri. 1. el-İntişô.f fimô. tecj.ammenehü'l-Keşşô.f mine'l-i'tizô.l. Zemahşe
rl'nin eJ-Keşşô.fındaki Mu'tezill görüşle
rin eleştirildiği eser müellifin gençlik yıl
larında kaleme alınmış olup el-Keşşô.f'ın
kenarında basılmıştır (Kah i re I 307, 1966;
Beyrut 1366/ I947) . Z. el-Kevô.kibü 'd-derô.ri ii münô.sebô.ti terô.cimi'l-Bul].ô.ri
(Münasebatü teracimi'l-Bul].arf) . Buharl'nin bab başlıklarıyla ilgili olan eser, Selahaddin MakbOl Ahmed tarafından el-Mü-

Müntehe 's-sul ue 'lemel, Mul].taşarff fıkhi'l-Malikiyye [Cami'u 'l-ümmehat]) ezberledi. Babasından
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(

Ebü'l-Abbas Nasırüddln Ahmed
b. Muhammed b. Mansur el-Cüzam!
el-Cerevl el-İskender!
(ö . 683/1284)
L

Maliki fakihi, edip ve m üfessir.

ibnü' l-Müneyyir' in et-Teys1rü 'l-'acibf1 tefs1ri'l-gar1b adlı eserinin ilk iki sayfası {Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 246)
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3 Zilkade 620'de (28 Kasım 1223) doğdu
(ibnü'l-Furat, VIII, 12). Pekçokalimyetiş
tiren bir aileye mensup olup babası Muhammed, anne tarafından dedesi Kemaleddin (Neclbüddin) Ahmed b. Faris, dayısı
Şeyhülkurra Kemaleddin b. Faris, kardeşi İskenderiye kadılarından ve Buhar! şa
rihlerinden Zeynüddin Ali ve yeğeni İs
kenderiye Başkadısı Abdülvahid b. Şere
feddin tanınmış ilim adamlarıdır. Nası
rüddin lakabıyla da anılan ve hayatı İs
kenderiye'de geçen İbnü'l-Müneyyir çeşitli hocalardan aldığı fıkıh dersleriyle bu
alanda derinleşti. Özellikle Maliki fakihlerinden Cemaleddin İbnü'l-Hacib'den istifade etti ve kendisinden fetva için ica-
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