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Hekim, filozof 
ve hıristiyan ilahiyatçısı. 

_j 

Muhtemelen 370 (980) yılı civarında 
Bağdat'ta doğdu. Batı'da Abulpharagius 
Abdalla Benattibus adıyla tanınır. Abbas'i 
halifelerinden K adir- Billah ve Ka im- Bi
emrillah dönemlerinde Bağdat'ta yaşa
dı. ilahiyatı şehirdeki Nestür'i okullarında, 
felsefeyi Farabi ekolüne mensup İbn Zür'a 
ve İbnü'l-Hammar'dan, tıbbı ise Btmaris
tan-ı Adud'i'de çalışan hekimlerden öğ
rendi: kendisi de uzun yıllar bu hastaha
nede hekimlik yaptı ve birçok talebe ye
tiştirdi. Kaynaklar ondan ders gören on 
beş hekimin ismini vermektedir (İbn EbG 
Usaybia, s. 324). İbn Sina, çağdaşı olan İb
nü't-Tayyib'in tıp alanındaki. başarılarını 

. takdir etmekte, mantık ve felsefeye iliş
kin çalışmalarını ise eleştirmektedir (Re
sa'il, I, 66). Bir süre Büveyh'i Em'iri Cela
lüddevle'nin hizmetinde bulunan, fakat 
daha çok Bağdat Nestür'i patriği Yuhanna 
b. Nazük ile I. ilya et-Tabarhan'i'nin özel 
katipliğini yapan İbnü't-Tayyib Süryan'ice 
ve Grekçe de biliyordu. 

İbnü't-Tayyib. felsefede Meşşa'i gelene
ğini takip ettiği için daha ziyade Aristo'
nun eserleri üzerine şerhler yazdı. Öğren
cisi İbn Butlan'dan nakledildiğine göre 
Aristo'nun Metafizika'sı üzerinde yirmi 
yıl çalışmış. bu sırada zihn'i yorgunluk se
bebiyle sürmenaj olma tehlikesi geçirmiş
tir (İbnü ' l -Kıftl, s. 151) Kaynaklar ondan 
"değerli filozof. İlkçağ ilim ve kültürü
ne vakıf bir araştırmacı" (a.g.e., s. 150). 
"meşhur hekimlerden. geniş malumata 
sahip bir alim ve filozof" (İbn EbG Usaybia, 
s. 323) şeklinde söz eder. Kendisi, Porfir
yüs'un (Porphyrius) isagüci'si (Eisagoge) 
ile Aristo'nun Organon adlı mantık kül
liyatını yorumladığı için ikinci dönem Sür
yan'i bilginlerinden sayılmaktadır. Tıp ve 
felsefe alanlarında olduğu kadar zama
nın Doğu hıristiyan ilahiyatı üzerine de 
otorite sayılan İbnü't-Tayyib, Ahd-i Atik 
ve Ahd-i Ced'id'i baştan sona kadar tefsir 
etmiştir. Bununla birlikte belli bir alanda 
uzman olmaktan çok şarih ve ansiklope
dist bir müellif hüviyetine sahiptir. 

Eserleri. ibnü't-Tayyib çoğu Arapça ol
mak üzere altmış civarında eser kaleme 
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almıştır : bunlardan dokuzu mantık ve 
felsefe, otuz biri tıp, yirmi ikisi de hıristi
yan ilahiyatı alanındadır. Günümüze ula
şabilen kitapları arasında en önemlilerin
den biri Tefsiru Kitabi isagüci'dir. Ox
ford Bodleian Library'de bulunan (Marsh, 
nr. 28) ve Farabi'ye nisbet edilen kitabın 
ilk bölümü Douglas Morton Dunlop tara
fından ingilizce tercümesiyle birlikte ya-

. yımlanmıştır ("The Existence and Defı
nition of Philosophy from an Arabic Tex t 
Ascribed to al-Farabl ", Iraq, Xlll/2 [ 1951 ı. 
s. 76 vd.). Kwame Gyekye, 1969 yılında ta
mamını doktora tezi olarak ele alıp ten
kitti metnini hazırlayarak ingilizce'ye çe
virdiği eserin İbnü't-Tayyib'e ait olduğu
nu ortaya koymuş ve Arapça metni ingi
lizce bir önsöz ve girişle birlikte yayımla
mıştır (Beyrut 1975, 1986). Eserin ingiliz
ce tercümesi ve tezi n araştırma bölümü 
ayrıca basılmıştır (Arabic Logic: fbn al

Tayyib 's Commentary on Porphyry's Eis
agoge, Albany 1979). İbnü't-Tayyib'in el
Kuva't-tabi'iyye adlı risalesi ve İbn S'i
na'nın ona karşı kaleme aldığı Risale fi'r
red ile'ş-Şeyl] Ebi'l-Ferec İbni't-Tay

yib fi't-tıb adlı reddiye Hilmi Ziya Ülken 
tarafından Resa'il içinde yayımlanmıştır 

. (bk. bi bl.; müellifin bugüne ulaşan ve ço
ğu hıristiyan ilahiyatma dair olan eserle
ri için bk. Sezgin, lll , 80, 81, 82, 83, 85, 86, 
87, 107, 122, 146-148, 250; Yusuf Habbl, 
XXXIII/41 19821. s. 253-259; DMBİ, VI, 124-
1 25). 
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İBNÜ't-TAYYİB es-SERAHSI 

C.s-> .r.JI ~ı .:Y-ı ) 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. et-Tayyib 

b . Mervan es-Serahsl 
(ö. 286/899) 

Kindi ekolüne ·mensup 
filozof ve alim. 

_j 

Muhtemelen 218-222 (833-837) yılları 
arasında Horasan bölgesindeki Serahs 
şehrinde doğdu . Bazı kaynaklarda baba
sının adı Muhammed olarak kaydedil
mektedir. Ya'küb b . İshak el-Kind'i'nin en 
seçkin öğrencisi ve Kin di ekolünün önde 
gelen temsilcilerinden olduğu için on beş 
yaşlarındaki veliaht Ahmed b. Talha'nın 
(Mu'tazıd-Billah) öğretmeni oldu. 271 (885) 
yılında Mu'tazıd kumandasındaki orduyla 
askeri sefere katıldı. Filistin'de Remle ile 
Dımaşk arasındaki Tavahin'de vuku bulan 
ve Mısır ordusuna karşı Mu'tazıd 'ın zafe
riyle sonuçlanan bu savaş dolayısıyla yap
tığı yolculuklar sırasında gözlemlerini kay
dederek ilk dönem islam coğrafyası bakı
mından önemli olan ve bazı parçaları gü
nümüze ulaşmış bulunan bir risale kale
me aldı. Yaklaşık bir yıl sonra Mu'tazıd ile 
Bağdat'a dönen Serahsi'nin 279 (892) se
n esine kadar geçen hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Aynı yıl Mu 'tazıd'ın halife olması 

üzerjne onun nedimi tayin edildi. 282'de 
(895) hisbe, miras ve köle pazarıyla ilgili 
görevleri üstlendiyse de (İbn EbG Usay
bia, s. 293; Safedl, Vll , 5) bu itibarlı konu
mu birkaç ay sürdü. 283'te (896) hapse 
atıldı ve 286'da (899) öldürüldü. 

Serahsi'nin itibardan düşerek hapse 
atılmasının ve daha sonra öldürülmesi
nin sebepleri hakkında erken dönem kay
naklarında farklı bilgiler vardır (Mes'Gdl, 
VIII, 179- ı 80). İbnü'n-Nedim'e göre, hali
fe devlet işlerinde Serahs'i'ye güvendiği 
için ona Vezir Kasım b. Ubeydullah ve kö
lesi Bedr hakkında bir sır vermiş, fakat 
Serahs'i vezire düşmanlığından dolayı bu 
sırrı açıklamıştır. Bı.ina çok sinirlerren ha
life Serahs'i'yi vezirine teslim etmiş, mal-

. larını müsadere ettirmiş ve filozofun hap
se atılmasını emretmiştir. Mu'tazıd-Bil
lah'ın , Ali b. isa b. Şeyh ile savaşmak ama
cıyla Diyarbekir'e doğru sefere çıktığı sı
rada içlerinde bir grup Harici'nin de bu
lunduğu bazı mahkumlar hapisten kaç
mış, bu olay üzerine halife, veziri Kasım'a 
ölümle cezalandırılacakların listesini ha
zırlamasını bildirmişti. Halifeye onaylat
tıgı listeye sonradan Serahsi'nin adını da 
ekleyen Kasım böylece filozofun ölümünü 
hazırlamıştı. Serahs'i'nin öldürüldüğünü 


