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yet kin li ği se be biy le kaynak lar da za man 

za man is mi nin sonuna “Usûlî” la ka bı ek-

le nir.

Hârizm böl ge sin de ye ti şen İb nü’l-Me lâ-

hi mî, Mu‘te zi le âli mi Ze mah şerî ile ara la-

rın da ho ca-ta le be iliş ki si bu lun du ğun dan, 

Ze mah şerî’nin de ha ya tı nın bü yük bir bö-

lü mü nü ge çir di ği Hârizm böl ge si nin en 

bü yük şeh ri Cürcâni ye’de (Ür genç) ya şa-

mış ol ma lı dır. Tah si li ne ve tedrîs ha ya tı na 

da ir bil gi yok de ne cek ka dar az dır. İb nü’l-

Mur tazâ onun Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin 

öğ ren ci si ol du ğu nu söy ler se de ara la rın-

da ki bir asır lık za man di li mi ho ca-ta le be 

iliş ki si ni imkânsız kıl mak ta dır.

İb nü’l-Melâhimî’nin bi li nen tek ho-

ca sı ken di sin den tef sir oku du ğu Ze-

mahşerî’dir. Kelâm il mi ni ve özel lik le Hü-

seynî öğ re ti yi, muh te me len Ebü’l-Hü se yin 

el-Basrî’nin dü şün ce si ni Hârizm böl ge si-

ne ta şı yan Ebû Mu dar Mahmûd b. Cerîr 

ed-Dab bî el-İs fahânî’den (ö. 507/1114) 
al mıştır. Ay nı şe kil de Meşşâî fel se fe si ne 

kar şı reddi ye yaz dı ğın dan fel sefî yön te mi 

de bu alanda bi ri ki me sa hip bu lun du ğu 

kay de di len Dabbî va sı ta sıy la ta nı mış ol ma-

lı dır. İb nü’l-Melâhimî’nin öğ ren ci le ri hak-

kın da da ye ter li bil gi yok tur. Onun gö rüş-

le ri ni iyi bi len ve eser le rin de sık ça ken di-

si ne atıf ta bu lu nan Fah red din er-Râzî’nin, 

yak la şık 560-570 (1164-1174) yıl la rı ara-

sın da ki Hârizm zi ya re ti sı ra sın da ilmî tar-

tış ma lar da bu lun du ğu Mu‘te zilîler’in bir 

kıs mı onun öğ ren ci le ri ka bul edil se de 

bun la rın hiç bi ri nin adı bi lin me mek te dir. 

Sa de ce Ze mah şerî’ye kelâm okut tu ğu be-

lir til mek te dir. Bu nun ya nın da İbn Fun duk 

adıy la bi li nen ta rih çi Ali b. Zeyd el-Bey hak¢ 

de İb nü’l-Melâhimî’den kelâm oku du ğu nu 

kay de der (Me£âri cü Neh ci’l-belâ³a, s. 36). 
Ba zı mo dern ça lış ma lar da Şâfiî ola bi le ce ği 

yo lun da ka na at ler be lir til miş se de İb nü’l-

Melâhimî’nin Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin 

el-Mu£te med fî u½ûli’l-fıšh ad lı ese ri ni 

ih ti sar et me si, ay rı ca Kitâbü’l-Fâßiš’in-

de ge çen “as ha bı mız dan Irak lı fa kih ler” 

ifa de siy le fı kıh li te ra tü rün de Ha nefîler için 

kul la nı lan “Irak lı lar”ı (Irâkıyyûn) sa hip len-

me si onun Ha nefî ol du ğu nu gös ter mek-

te dir. İb nü’l-Melâhimî 17 Rebîülev vel 536 

(20 Ekim 1141) ta ri hin de ve fat et ti.

İb nü’l-Melâhimî, son dö nem Mu‘te zi-

le’si için âde ta bir ka le ko nu mun da bu lu-

nan Hârizm böl ge sin de VI. (XII.) yüz yıl da 

ya şa mış tır. Esas iti ba riy le kelâmcı ola rak 

ta nın dı ğı için En de resbânî ta ra fın dan 

ken di dö ne min de kelâm il mi nin yegâne 

şah si ye ti di ye ta nım lan mış tır. Hârizm’de 

ye ti şen Mu‘te zi le âlim le ri nin ço ğu ge nel-

de dil ve fı kıh ala nın da öne çık mış âlim ler 

244, 342, 348; el-Fih risü’ş-şâ mil, III, 463; 
Adnân Ab dülkådir Kâmil el-Hevrâmânî, 
sy. 29 [2012], s. 264-271). Eyyûb Ali Ab-

dul lah ez-Zelmî, Ma lez ya İn san Bi lim le ri 

Yüksek Aka de mi si’nde eş-ŞeyÅ £Ömer 

el-Æaradâ³¢ ve cü hûdü hü’l-fıš hiy ye 

adıy la bir yük sek li sans te zi ha zırla mış tır 

(2007).

BİB Lİ YOG RAF YA :

K. Avvâd, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-£Irâšıyyîn, 
Bağ dad 1969, II, 444; Ab dül kerîm Mü der ris, 
£Ule mâßünâ fî Åid me ti’l-£ilm ve’d-dîn (nşr. M. 
Ali el-Ka radâğî), Bağ dad 1403/1983, s. 415-
417, 542-544; a.mlf., Dâniş mendân-ı Kürd der 
ƒid met-i £İlm u Dîn (trc. Ah med Havârî Ne seb), 
Tah ran 1369 hş., s. 309-312, 407-408; Mah mûd 

Ah med Mu ham med, Fih ri sü maÅ ¹û ¹â ti Mek te-
be ti’l-Evšåfi’l-mer ke ziy ye fi’s-Sü ley mâniy ye, 
Bağ dad 1404/1983, II, 244-245, 342, 348; Zi riklî, 
el-A£lâm (Fet hul lah), V, 65; Ömer Rızâ Kehhâle, 
el-Müs ted rek, Bey rut 1406/1985, s. 527; a.mlf., 
Mu£ce mü’l-müßel li fîn, Beyrut 1414/1993, II, 
569; Bâbâ Merdûh Rû hâ nî, TârîÅu Meşâhîr-i 
Kürd (nşr. M. Mâcid Mer dûh Rû hâ nî), Tahran 
1382 hş., II, 230-231; el-Fih ri sü’ş-şâmil: el-Fıšh 
ve u½ûlüh (nşr. el-Mec mau’l-me lekî), Am man 
1421/2000, III, 463; Sabâh Nûrî el-Merzûk, Mu£ce-
mü’l-müßel li fîn ve’l-küttâbi’l-£Irâšıyyîn: 1970-
2000, Bağ dad 2002, V, 486; M. Hayr Ra ma zan 

Yûsuf, Mu£cemü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve-
feyât 1315-1424 (1897-2003), Riyad 1425/2004, 
I, 475; M. Ali Su vey rekî, Mu£cemü a£lâmi’l-Kürd, 
Süleymaniy e 2006, s. 514; Adnân Ab dülkådir 

Kâ mil el-Hevrâmânî, “Nüb×e £an ¼ayâti’l-
£Allâme İbni’l-Æaradâ³¢ ve va½fün li-maÅ¹û¹âti 
mektebetih” , Mecel le tü Kül liy ye ti’l-£ulûmi’l-
İslâmiy ye, sy. 29, Bağdat 2012, s. 246-275.

ÿAh met Özel

– —ÝBNÜ’l-MELÂHÝMÎ
( ا ا )

Rüknüddîn Mahmûd b. Muhammed
el-Melâhimî el-Hârizmî

(ö. 536/1141)

Mu‘tezile kelâmcýsý
ve fýkýh âlimi.˜ ™

Ha ya tı hak kın da der li top lu tek bil gi, Ze-

mah şerî’nin genç bir çağ da şı olan Ab düs-

selâm b. Mu ham med el-En de resbânî’nin 

Ze mah şerî hak kın da yaz dı ğı bi yog ra fi nin 

bi li nen tek yaz ma nüs ha sı nın hâmi şi ne 

dü şü len kı sa not tan iba ret tir. Adı, eser-

le ri nin yaz ma nüs ha la rın da ge nel lik le 

Rük ned din Mahmûd b. Muham med el-

Me lâ hi mî el-Hârizmî ola rak ve ri lir. Anca k 

En de resbânî’nin ese ri nin hâmişinde is mi 

Rük ned din Mahmûd b. Ubeydullah el-Me-

lâhimî şek lin de ge çerken bir eserini n yaz-

ma nüs ha sı na dü şü len kayıtta Mah mûd b. 

Ab dul lah el-Hârizmî di ye kayde di lir. Muh-

te me len Mu ham med ve Ab dul lah (Ubey-

dul lah) isim le rin den biri baba sı na, di ğe ri 

de de si ne ait tir. Ayrıca kelâm il min de ki 

mü el li fin ta le be si Mu ham med el-Hâl’in 
ho cası na ve eser le ri ne da ir mu kad di me-
siy le). Ârâm b. Şeyh Celâl ese ri, Ma lez-

ya İn san Bi limle ri Yük sek Aka de mi si’nde 

yük sek li sans te zi ola rak neş re ha zır la-

mış tır (2007). 7. ed-Dür re tü’l-mün ci ye 

fî şer¼i Ferâßi²i’l-Æızıl ciy ye. Mol la Ali 

Kı zılcî’nin ese riy le il gi li olup Os man Ali et-

Tu rayzî ta ra fın dan Bağ dat Üni ver si te si 

İslâmî İlim ler Fa kül te si’nde yük sek li sans 

te zi ola rak neş re ha zır lan mış tır (2006). 8. 

Ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-Üş nüvî £ale’l-£İzzî 

fi’t-ta½rîf. Ali b. Hâmid el-Üş nü vî’nin ese-

ri üze ri ne ya zılmış tır (Kahire 1345). 9. 

Vesîle tü’n-necât fi’½-½alât ve’s-selâm 

£alâ Mu¼am med sey yi di’l-kâßinât (Sü-
ley ma ni ye 1977, 1979).

Ka radâğî’nin yaz ma ha lin de ki di ğer ba zı 

eser le ri de şun lar dır: ¥avâşî ve ta£ lî šåt 

£alâ Tašrîbi’l-merâm şer¼u Teh ×î bi’l-

kelâm (ba ba sı nın ho ca sı Ab dül kå dir b. 
Mu ham med Saîd el-Muhâcir’in Tef tâzâ-
nî’ nin ese ri ne yaz dı ğı şer hin hâşi ye si-
dir); Ta£lîšåt £alâ ¥âşi ye ti ƒayâlî £alâ 

Şer¼i’l-£Ašåßid; Ta£lîšåt £alâ ¥â şi ye ti 

Celâliddîn ed-Devvânî £alâ Kitâ bi’t-

Teh ×îb fi’l-man¹ıš ve’l-¼ik me; Ta£lîšåt 

£alâ ¥âşi ye ti £Ab dillâh el-Yez dî £alâ 

Teh×îbi’l-man¹ıš; Ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-

Ge len bevî £ale’r-Risâle ti’l-Esî riy ye 

fi’l-man¹ıš; Ta£lîšåt ve ¼avâşî £alâ Te-

tim me ti’t-Teh×îb (Mîr Ebü’l-Feth’in ese ri 
üze ri ne ya zıl mış tır); ¥âşi ye £ale’l-Îsâ ³†-

cî; ¥âşi ye £ale’r-Risâle ti’l-lüzûmiy ye 

(Mol la Şem sed din’in ese ri üze ri ne ka le-
me alın mış tır); ¥avâşî ve ta£lîšåt £alâ 

Tu¼ feti’l-mu¼tâc (İbn Ha cer el-Hey-
temî’nin ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); ¥âşi-

ye £alâ Şer¼i’l-Celâl el-Ma¼allî £alâ 

Cem£i’l-cevâmi£; ¥avâşî ve ta£lîšåt 

£ale’l-Fetâ va’l-küb re’l-fıšhiy ye (İbn 
Ha cer el-Hey temî’nin ese ri üze ri ne kale-
me alın mış tır); £Alâßišu’l-ferâßi² fî £il-

mi’l-ferâßi²; ¥a vâ şî ve ta£lîšåt £alâ 

Na¾mi’l-Ferîde (Sü yû tî’nin nah ve da ir 
ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); Cilâßü’l-šulûb 

fi’l-£amel bi-rub£i’l-mušan¹arât ve’l-

cüyûb; ¥avâşî £alâ ƒu lâ½ati’l-¼isâb 

li’l-£Âmilî; ¥âşi ye £alâ Teşrî¼i’l-eflâk 

fi’l-heyße (Bahâed din el-Âmilî’nin ese-
ri üze ri ne ka le me alın mış tır); ¥a vâ şî ve 

ta£lîšåt £alâ Şer¼i’l-İşârât (Âmi lî’nin 
us tur lap la il gi li ese ri üze ri ne ya zıl mış tır); 
¥avâşî ve ta£lîšåt £alâ Tu¼fe ti’r-reßîs 

fî şer¼i Eşkâli’t-teß sîs (Mu ham med b. 
Eş ref es-Se merkandî’nin ese ri üze ri ne 
ka le me alın mış tır); Me nî¼atü’l-i£râb fî 

şer¼i’l-Us¹urlâb (yaz ma hal de ki eserle-
ri ve bulun duk la rı kü tüp ha ne ler için 
bk. Mahmûd Ah med Mu ham med, II, 
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bir lik te, muh te me len bu nun Meşşâî fel-

se fe ci le ri nin sudûr te ori si ne des tek sağ-

la ya ca ğı nı gör dü ğün den, fel se fe ye red-

di ye ma hi ye tin de yaz dı ğı Tu¼fe tü’l-mü-

te kel limîn ad lı ese rin de (s. 92-94) ira de 

sı fa tı na özel vur gu da bu lu na rak bil giy le 

ira de nin ara sın da ke sin bir ayı rım ya par.

Ka der. İn sa nın ken di fi il le ri nin fâili ol-

du ğu gö rü şü nün is tidlâle da yan dı ğı nı ile ri 

sü ren Beh şe miy ye’ye kar şı İb nü’l-Me lâ-

hi mî bu bil gi nin za ru ri ol du ğu nu söy le-

ye rek ko nu nun te me lin de on lar dan ay-

rı lır (a.g.e., s. 131). Beh şe miy ye’nin, “Bir 

mak dûr iki kådi rin kud re ti al tın da ola maz” 

il ke sin den ha re ket le Al lah’ın be şerî fi il le-

rin ay nı sı na kådir ola ma ya ca ğı, sa de ce bu 

fi il ler le ay nı cins fi il le re güç ye ti re bi le ce ği 

dü şün ce si ne kar şı Al lah’ın kul la rın fi il le ri-

nin ay nı sı na kådir ol du ğu nu söy ler (a.g.e., 
s. 84). An cak in san fi il le ri ko nu sun da esas 

ay rı lık nok ta sı İb nü’l-Melâhimî’nin Hü seynî 

öğ re ti yi iz le ye rek fi il le fi ile yö ne lik mo tiv 

ara sın da kur du ğu zo run lu luk iliş ki si dir. 

Özel lik le fel se fe ci le rin il let le mâlûl ara sın-

da zo run lu bir iliş ki be lir le me si nin et ki siy le 

İb nü’l-Melâhimî, ki şi de fi ile yö ne lik mo ti-

vin oluş ma sı anın da fii lin de ka çı nıl maz bir 

şe kil de ger çek leş ti ği ni söy ler. Mo ti vi fi ili 

zo run lu bi çim de or ta ya ko yan bir un sur 

ka bul et me yip sa de ce fi ili yap ma ya ve ya 

yap ma ma ya yö ne lik bir se bep ola rak al gı-

la yan, hat ta mo tiv siz bir fii lin olu şu mu nu 

bi le müm kün gö ren Beh şemî öğ re ti si kar-

şı sın da bu dü şün ce özel lik le Fah red din er-

Râzî’nin yar gı la rıy la fel sefî de ter mi niz me 

bir kay ma ola rak gö rül müş tür.

Al lah’ın semî‘ ve basîr olu şu ko nu sun da 

İb nü’l-Melâhimî, Ebü’l-Hü se yin el-Bas rî’-

den ay rı dü şü ne rek Beh şe miy ye’nin gö-

rü şü nü ka bul eder. Ebü’l-Hü se yin el-Bas-

rî’ nin ay nı ko nu da ki gö rü şü açık ol ma-

mak la bir lik te, Cenâb-ı Hakk’ın işit me si 

ve gör me si nin ger çek te O’nun bil me si 

ol du ğu nu söy le yen, do la yı sıy la sem‘ ve 

ba sar sı fat la rı nı ilim sı fa tı na in dir ge yen 

Mu‘te zi le’nin Bağ dat eko lü nün gö rüş le ri ni 

ka bul et ti ği ri va yet edi lir. Bu na kar şı lık İb-

nü’l-Melâhimî bun la rı ilim den ay rı müs ta-

kil sı fat lar ka bul eden Beh şemî dü şün ce yi 

be nim se miş tir (a.g.e., s. 36-38).

Nü büv vet. Beh şe miy ye mûci ze yi pey-

gam be ri di ğer in san lar dan ayı ran te mel 

un sur, do la yı sıy la nü büv ve tin te mel de li li 

ka bul et ti ğin den sâlih kim se ler de ya hut 

pey gam ber lik id di asın da bu lu nan ki şi le rin 

elin de ola ğan üs tü hal le rin ger çek leş me si-

ni müm kün gör mez. Yi ne Beh şe miy ye’ye 

gö re mûci ze pey gam ber li ğin ay rıl maz bir 

un su ru dur ve pey gam ber ola rak gön de ri-

le cek ki şi nin nü büv ve tin den ön ce ola ğan 

te ori si ne de, bu te ori ye yö nel ti len te mel 

eleş ti ri olan ah va lin ger çek te Eş‘ariy ye’nin 

sı fat te ori sin den fark lı ol ma dı ğı te zi ne da-

ya na rak kar şı çı kar ve sı fat la rı zâtın bir 

ge re ği ka bul eden kla sik Mu‘te zilî an la yı şı 

de vam et ti rir. Bu ra dan ha re ket le Beh şe-

miy ye’nin ah val te ori si ne bağ lı ola rak ile ri 

sür dü ğü ve hal le ri Al lah’a bağ la yan, Al lah’ı 

bü tün di ğer var lık lar dan ayı ran zât sı fa tı-

nı da red de dip O’nun di ğer var lık lar dan 

zât sı fa tıy la de ğil ken di ne öz gü zâtıy la 

ay rıl dı ğı nı be lir tir (a.g.e., s. 68-82). İb nü’l-

Melâhimî, Al lah’ın yok luk tan var lı ğa çı kan 

şey le re yö ne lik bil gi si nin zâtın da de ği şik-

li ğe yol aç ma ya ca ğı nı söy le mek le bir lik te 

onun ko nu ya yak la şı mı Beh şe miy ye’den 

fark lı dır. Ebû Hâşim el-Cübbâî, yok luk ha-

lin de ki bir şe yin var ola ca ğı na da ir bil gi ile 

o şe yin vü cut bul duk tan son ra ki var lı ğı na 

da ir bil gi nin ay nı ol du ğu nu, de ği şik li ğin 

ise mâlûmun de ği şi mi ne bağ lı ola rak sa-

de ce iba re ler de bu lun du ğu nu ile ri sü rer. 

Bun la rın ay nı bil gi ola ma ya ca ğı nı sa vu nan 

İb nü’l-Melâhimî prob le mi sı fa tın ta al lu-

kun da ki ye ni len mey le aş ma ya ça lı şır. Bu-

na gö re bir şey yok luk tan son ra var ol du-

ğun da ilim sı fa tı nın o şe ye yö ne lik ta al-

lu kun da de ği şim mey da na ge lir. Böy le ce 

İb nü’l-Melâhimî, de ği şi mi ilim le mâlûmun 

ara sın da ki ba ğı oluş tu ran ta al lu ka at fe dip 

Al lah’ın zâtın da ki de ği şi mi or ta dan kal dır-

ma ya ça lı şır. Bu te mel yak la şım da Ebü’l-

Hü se yin el-Basrî ile bir leş mek le be ra ber 

ye ni le nen ta al luk la rın var lı ğı nı de vam et-

ti rip et tir me di ği hu su sun da on dan ay rı lır. 

Ebü’l-Hü se yin, ye ni bir ta al luk or ta ya çık-

mak la bir lik te ön ce ki ta al lu kun da var lı ğı-

nı de vam et tir di ği ni, son ra ki nin ön ce ki ne 

ek len di ği ni dü şü nür ken İb nü’l-Melâhimî, 

ta al lu kun de ğiş me siy le bir lik te ön ce ki ta-

al lu kun yok ol du ğu nu ve son ra ki nin ön ce-

ki nin ye ri ni al dı ğı nı söy ler (a.g.e., s. 86-91).

İra de. İb nü’l-Melâhimî ira de yi fi ile yö ne-

lik mo tiv le (dâî, âmil) öz deş leş ti rir (a.g.e., 
s. 42). Böy le ce, ira de nin bil gi ye in dir gen-

me si so nu cu na va ra cak bu dü şün ce siy le 

ira de yi fi ile yö ne lik mo tiv den ay rı dü şü nüp 

baş lı ba şı na bir sı fat ola rak ka bul eden 

Beh şe miy ye’den ay rı lır. Mü el lif, ira de nin 

bu te mel vas fı nı mad de âle mi ne de uy gu-

la yıp in san ira de si nin fi ile yö ne lik mo ti vin-

den iba ret bu lun du ğu nu ile ri sü rer. Bu yö-

nüy le ilâhî ira de fi ile yö ne lik bir mo tiv den 

iba ret ken in san ira de si nin mo ti vin öte-

sin de bir un sur ol du ğu nu söy le yip “şâhid 

âlem”de ira de yi baş lı ba şı na bir sı fat ka bul 

eden Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’den ay rı lır. 

İb nü’l-Melâhimî ira de yi mo tiv den iba ret 

gö re rek bu nu bil gi ye, do la yı sıy la ya rat ma-

ya in dir ge yen bir an la yı şı be nim se mek le 

olup kelâmcı lık va sıf la rı ol duk ça za yıf tı. 

Bu hu sus göz önü ne alın dı ğın da İb nü’l-

Melâhimî’nin böl ge de ya şa mış en bü yük 

Mu‘te zi le kelâmcı sı ola rak ka bul edil me si 

ge re kir. Onun ölü mü üze ri ne mer si ye ya-

zan Ze mah şerî ve fa tı nı “Hârizm’de ehl-i 

adl nu ru nun sön me si” şek lin de ni te lendir-

miş tir. Ay rı ca Hârizm böl ge si Şiîlik’le ka rış-

ma mış Mu‘te zi le’nin ya şa dı ğı son yer ol-

du ğun dan, İb nü’l-Melâhimî bü tün Mu‘te-

zi le ta ri hi açı sın dan “hâlis Mu‘te zi le”nin 

bi li nen son bü yük kelâmcı sı sa yı la bi lir.

Baş ta Sünnî kül tür çev re si ol mak üze-

re İs lâm coğ raf ya sı nın ana mer kezlerinde 

faz la ta nın ma yan İb nü’l-Melâhimî da ha 

çok Ye men Zeydîle ri ara sın da şöh ret ka-

zan mış tır. Onun özel lik le Yahyâ b. Ham za 

el-Mü ey yed-Billâh üze rin de etki si bü yük-

tür. Hat ta geç dö nem âlim le rinden sa yı-

la bi le cek Zeydî âli mi Kåsım b. İbrâhim’in 

İb nü’l-Melâhimî’nin gö rüş le ri ni be nim se-

yen le ri Melâhi miy ye şek lin de ad lan dır-

ma sı, onun gö rüş le ri nin Zey diy ye için de 

âde ta ay rı bir ekol ka bul edi le cek de rece-

de ta nın dı ğı nı gös ter mek te dir. İbnü’l-

Melâhimî’nin et ki sin de ka lan di ğer bir şah-

si yet ise Eş‘arî âli mi Fah red din er-Râzî’dir. 

Ni tekim İb nü’l-Mur tazâ, Fah reddin er-

Râzî’nin kelâm il mi nin ay rıntıla rı na da ir 

ko nu larda İb nü’l-Melâhimî’ye bağ lı bulun-

du ğu nu söy le mek te dir. İb nü’l-Melâ hi-

mî’nin fel sefî kelâmın ilk temsilcilerin den 

bi ri, Fahreddin er-Râ zî’nin de bu an la yı şın 

zir ve şah si ye ti ol du ğu dik ka te alın dı ğın da 

bu et ki le şi mi ta bii karşı la mak ge re kir.

Te mel Gö rüş le ri. İb nü’l-Melâhimî’nin 

kelâm ko nu la rın da bü yük oran da Ebü’l-

Hü se yin el-Basrî’yi ta kip et mek le bir lik te 

ay rın tı la ra iliş kin ba zı hu sus lar da on dan 

fark lı dü şün dü ğü, hat ta Beh şe miy ye’nin 

gö rüş le ri ni ka bul et ti ği söy le ne bi lir. Mu‘-

te zilî dü şün ce nin esa sı nı teş kil eden Beh-

şe miy ye kar şı sın da Hü sey niy ye eko lü nün 

tem sil ci li ği ni yap tı ğın dan onun gö rüş le rin-

de vur gu lan ma sı ge re ken öz gün ta raf lar 

ken di si nin Beh şe miy ye’den ay rıl dı ğı nok-

ta lar dır. Bu gö rüş le rin ba şın da zât-sı fat 

iliş ki si ge lir. Beh şe miy ye’nin zât-vücûd 

ayı rı mı ya pa rak bir şe yin var lı ğın dan önce 

ger çek li ği nin bu lun du ğu yolun da ki fik ri ne 

kar şı İb nü’l-Melâhimî söz ko nu su ayı rı mı 

red de dip zât ile vücûdu özdeşleşti rir. Böy-

le ce bir şe yin var lı ğın dan ön ce bir ger çek-

li ği ola ma ya ca ğı na dik kat çe ker (Kitâbü’l-
Fâßiš, s. 46-48). Bu na bağ lı ola rak var lık-

la rın yok luk ha lin de de bir ger çek lik le ri 

bu lun du ğu nu or ta ya ko yan “ma‘dûm 

şey dir” il ke si ni red de der (a.g.e., s. 91-95). 
Beh şe miy ye’nin zât-sı fat iliş ki si ni çö zü-

me ka vuş tur mak için or ta ya at tı ğı ah val 
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Mu‘te zi le için de fel sefî dü şün ce ye ka pı 

ara la yan Hü sey niy ye eko lü nün bir tem sil-

ci si ta ra fın dan ya zıl mış ol ma sı ay rı ca il-

ginç tir. Ki ta bın ya zı lış ga ye si müs lü man 

top lum da, özel lik le de fa kih ler ara sın da 

git tik çe ya yı lan ve ama cı İslâm’ı özün den 

sap tı rıp tah rif et mek olan fel se fe ye kar şı 

müs lü man la rı uyar mak tır. Fel se fe yi esas 

iti ba riy le cebrî ve bâtınî ka rak ter li gay ri 

İslâmî bir söy lem, fel se fe ci le ri de müs lü-

man ol duk la rı nı id dia et mek le bir lik te 

Müs lü man lık’la il gi si bu lun ma yan ki şi ler 

ola rak gö ren İb nü’l-Melâhimî fel sefî dü-

şün ce yi bü tü nüy le kü für di ye ni te ler. Bu 

yö nüy le o, Tehâfüt’ün de fel sefî söy le min 

İslâm aka idi ne ay kı rı ol ma yan za rar sız ta-

raf la rıy la kü für ve bid‘at olan za rar lı ta-

raf la rı nı ayırt et me ye ça lı şan Gazzâlî’den 

fark lı dü şü nür. Ki ta bın da kelâm sis te ma-

ti ğin de ele alı nan ko nu la rın he men ta ma-

mın da fel se fe ci le rin gö rüş le ri ni eleş ti ren 

İb nü’l-Melâhimî, fel se fe nin bâtınî ka rak-

ter li bir söy lem ol ma sın dan ha re ket le 

ese ri nin so nu na vah yin bâtınî an lam la rı-

nın bu lun du ğu id di ası nın yan lış lı ğı nı or ta-

ya koy mak ama cıy la bir bö lüm ek ler. Böy-

le ce fel se fe ci le rin nas la rı te vil edip fark lı 

an lam lar ver mek su re tiy le ken di gö rüş le-

ri ni nas lar la uz laş tır ma gay ret le ri nin önü-

ne geç me ye ça lı şır. Tehâfü tü’l-felâsi-

fe’den da ha kap sam lı ve da ha sis te ma tik 

olan eser de İb nü’l-Melâhimî’nin 

Tehâfüt’ten ha ber dar ol du ğu nu gös te-

ren bir işa ret yok tur. Öte yan dan 

Gazzâlî’den is men bah set me se de onu 

üs tü ka pa lı bir şekilde zik re der ve ken di-

si ni fel se fenin et ki sin de kal mış bir âlim 

di ye ta nı tır. Ni te kim özel lik le sem‘iyyâta 

da ir ba zı ko nu lar da fel se fe ci ler den ol ma-

sa da on la rın dü şün ce le ri ne uy gun gö rüş-

ler ile ri sü ren bir ki şi nin ese rin den alın tı 

yap tı ğı nı söy ler ve isim ver me den 

Gazzâlî’nin el-MaŠnûn bih £alâ ³ay ri 

eh lihî ad lı ki ta bın dan alın tı ya par. Onun 

Gazzâlî’ye yö ne lik olum suz ba kış açı sın da 

Gazzâlî’nin, hem Mu‘te zi le na za rın da 

cebrî bir dü şün ce olan Eş‘ariy ye’ye men-

sup ol ma sı nın, hem de bâtınî ka bul edi-

le bi le cek neo-pla to nik fi kir le re sa hip ol du-

ğu yö nün de ki al gı nın da et ki si bu lun mak-

ta dır. Fel se fe ci le rin gö rüş le ri ni da ha zi ya-

de ikin cil kay nak lar dan ak ta ran mü el lif, 

Meşşâî fel se fe si hak kın da ki te mel kay na-

ğı nın is mi ni zik ret me se de yap tı ğı alın tı-

la rın ta ma mı na ya kı nı Gazzâlî’nin 

Mašå½ıdü’l-felâsi fe’siy le ör tüş mek te dir. 

Bun dan do la yı İb nü’l-Melâhimî’nin ya 

doğ ru dan Mašå½ıd’ı ve ya Mašå½ıd’ın da 

da yan dı ğı or tak bir kay na ğı kul lan dı ğı 

söy le ne bi lir. Tu¼fe tü’l-mü te kel limîn, 

Beh şemî öğ re ti nin eleş ti ri si ni yap mak 

ama cıy la yaz dı ğı, an cak ölü mü se be biy le 

bi ti re me di ği- Ta½af fü¼u’l-edil le’nin me-

to duy la ka le me al dı ğı nı be lir tir. Do la yı sıy-

la el-Mu£te med bir an lam da Ta½af-

fü¼u’l-edil le’nin ta mam lan mış ha li dir. 

Ek sik ola rak gü nü mü ze ula şan ese rin 

bi li nen yaz ma nüs ha la rı nın ta ma mı Ye-

men’deki çe şit li kü tüp ha ne ler de bu lun-

mak ta dır. Ki ta bın ilk ilmî neş ri, San‘a’da 

mev cut iki nüs ha sı na (Mek te be tü’l-
câmii’l-kebîr, İl mü’l-kelâm, nr. 213, 214) 
da ya nı la rak Mar tin McDer mott ve Wil ferd 

Ma de lung ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir 

(Lon don 1991). Sa de ce Mu‘te zi le’nin tev-

hid il ke siy le il gi li ko nu la rı nı içe ren bu ne-

şir den son ra bu lu nan ye ni yaz ma lar dan 

ha re ket le adalet il ke si nin gi ri şi ni de içe-

ren ge niş le til miş ye ni bir neş ri ni Wil ferd 

Ma de lung yap mış tır (Tah ran 2012). İb-

nü’l-Melâhimî’nin el-Mu£te med’in öze ti 

olan Kitâbü’l-Fâßiš ad lı ese riy le kar şı laş-

tı rıl dı ğın da ki ta bın yak la şık beş te dör dü-

nün hâlâ ka yıp ol du ğu söy le ne bi lir. 2. 

Kitâbü’l-Fâßiš fî u½ûli’d-dîn. İb nü’l-

Mur tazâ ese ri yan lış lık la Ebü’l-Hü se yin 

el-Basrî’ye nis bet eder. İb nü’l-Melâhimî 

bu ese ri ni el-Mu£te med’i ih ti sar et mek 

ama cıy la yaz dı ğı nı be lir tir. 7 Rebîülâhir 

532 (23 Ara lık 1137) ta ri hin de ta mam la-

nan ki tap Hü sey niy ye eko lü ne ait gö rüş-

le rin ta ma mı nı içe ren gü nü mü ze ka dar 

gel miş tek ki tap tır. Ese rin ilk ilmî neş ri ni 

San‘a’da bu lu nan üç yaz ma nüs ha sı na 

(Mek te be tü’l-câmii’l-kebîr, İl mü’l-kelâm, 
nr. 53, 55, 189) da ya na rak Wil ferd Ma de-

lung ve Mar tin McDer mott ger çek leş tir-

miş tir (Tah ran 2007). Ki ta bın Fay sal Bü-

deyr Avn’ın yap tı ğı bir neş ri da ha bu lun-

mak ta dır (Ka hi re 2010). Zeydî âli mi Mu-

ham med b. Ah med b. Velîd el-Ku reşî (ö. 
623/1226) eser için el-Cevâbü’n-nâ tı-

šu’½-½âdıš bi-¼al li şü be hi Kitâbi’l-

Fâßiš fîmâ Åâle fe fîhi İb nü’l-Melâ¼imî 

me ×â hi be’z-Zey diy ye fi’l-imâme adıy la 

bir red di ye ka le me al mış tır (Ka hi re 2010). 
3. Tu¼fe tü’l-mü te kel limîn fi’r-red 

£ale’l-fe lâ si fe. Meşşâî fel se fe si ne ve özel-

lik le İbn Sînâ dü şün ce si ne kar şı ya zıl mış-

tır. İb nü’l-Melâhimî’nin bu te li fin de 

Kitâbü’l-Fâßiš’i zik ret me sin den ki ta bı nı 

532 (1137) yı lın dan son ra yaz dı ğı an la şıl-

mak ta dır. Tu¼fe tü’l-mü te kel limîn, 

Meşşâî fel se fe si ne red di ye li te ra tü rü nün 

ilk ve en meş hur ör ne ği olan Gazzâlî’nin 

Tehâfü tü’l-felâsi fe’sin den yak la şık çey-

rek asır son ra ka le me alın dı ğın dan bu li-

te ra tü rün ilk ör nek le rin den sa yı la bi lir. 

Mu‘te zilî ge le nek te bu alan da bi li nen tek 

eser olan Tu¼fe tü’l-mü te kel limîn’in 

üs tü bir ha di se (irhâs) iz har et me si müm-

kün de ğil dir. Beh şemî ge le nek için de fark-

lı gö rüş le rin ile ri sü rül dü ğü bu hu sus ta 

İb nü’l-Melâhimî bü tün bun la rın imkân 

da hi lin de bu lun du ğu dü şün ce sin de dir. 

Zi ra pey gam be ri di ğer in san lar dan ayı-

ran te mel un sur mûci ze de ğil onun risâlet 

gö re vi için se çil me si, va hiy al ma sı ve me-

lek ler le ko nuş ma sı dır. Di ğer ki şi ler de bu 

tür ni te lik ler bu lun ma dı ğın dan on la rın 

elin de de ke ra met, is tidrâc ve irhâs gi bi 

ola ğan üs tü olay lar ger çek le şe bi lir (a.g.e., 
s. 317-324).

As lah. İb nü’l-Melâhimî, as la hı sa de ce 

dinî me se le ler de Al lah’ın üze ri ne vâcip kı-

lan Bas ra eko lü nün de ğil hem dinî hem 

dün yevî me se le ler de vâcip kı lan Bağ dat 

eko lü nün gö rü şü nü ka bul eder ve bu 

ko nu da ke sin ka rar ve re me yip iki gö rüş 

ara sın da te red düt eden Ebü’l-Hü se yin el-

Bas rî’den ay rı lır. Zi ra bir fi ile yö ne lik kud-

ret ve âmil (mo tiv) bu lun du ğun da fi il ka çı-

nıl maz bir şe kil de mey da na ge lir. Al lah’ın 

as lah ola nı yap ma ya yö ne lik kud re ti ve 

mo tivi ol du ğu na gö re as lah zo run lu şekil-

de or ta ya çı ka cak tır (a.g.e., s. 291-292). 
Bir an lam da İb nü’l-Melâhimî, Al lah’ın 

as la ha yö ne lik kud ret ve mo ti vi ni dinî ve 

dün yevî ayı rı mı na tâbi tut ma nın müm kün 

ol madı ğı nı, as la ha yö ne lik kud ret ve mo ti-

vin var lı ğı ha lin de han gi alan la il gi li olur sa 

ol sun mey da na ge le ce ği ni söy ler.

Kı ya met. İb nü’l-Melâhimî’nin Behşemiy-

ye’den ay rıl dı ğı di ğer bir nok ta ye ni den 

ya rat ma nın (iâde) ma hi ye ti dir. Behşemiy-

ye, tek li fin bü tü nüy le so na er me si demek 

olan kı ya me ti âle min bü tü nüy le yok lu ğa 

ka rış ma sı di ye ka bul et ti ğin den ye ni den 

ya rat ma yı da yok edi len şey le re tekrar 

var lık ka zan dı rıl ma sı ola rak gö rür. Behşe-

miy ye’nin bu an la yı şı na kar şı İb nü’l-Me-

lâ hi mî, “ma‘dûm şey dir” il ke si ni red det-

me sin den do la yı ye ni den ya rat ma nın 

yok luk tan ol ma dı ğı nı söy ler. Zi ra yok luk la 

var lık lar ara sın da ki bü tün fark la rı or ta dan 

kal dı ra ca ğı için ye ni den ya ra tı lan var lık 

hiç bir za man ilk ya ra tı lan var lı ğın ay nı sı 

ol ma ya cak tır. Bu se bep le kı ya met, var lık-

la rın bü tü nüy le yok edil me si şek lin de de ğil 

on la rın bü tün lük le ri ni kay be dip par ça la ra 

ay rıl ma sı, ye ni den ya rat ma da par ça la ra 

ay rı lan bu var lık la rın tek rar bir ara ya ge-

ti ril me si şek lin de ger çek le şe cek tir (a.g.e., 
s. 443-463).

Eser le ri. 1. el-Mu£te med fî u½ûli’d-

dîn. Ba zı kay nak lar da el-Mu£te me dü’l-

ek ber adıy la ge çen ve dört cilt ol du ğu 

kay de di len eser Hü sey niy ye eko lü nün gö-

rüş le ri ni içe ren kap sam lı bir ki tap tır. Mü-

el lif ese ri ni -Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin 
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Ýbrâhîm
b. Muhammed b. Alî el-Evsî el-Mürsî

(ö. 715/1315)

Endülüslü astronom, 
matematikçi ve tabip.˜ ™

İb nü’l-Hatîb ta ra fın dan zik re di len sı nır-

lı mâlûmat dı şın da ha ya tı hak kın da faz-

la bil gi yok tur. Mür si ye li (Mur cia) olup 

muh te me len bu şe hir de doğ du ve ora da 

ye tiş ti. Kas til ya Kra lı X. Al fon so’nun şeh-

ri ele ge çir me sin den (1267) son ra Ku zey 

Af ri ka’ ya göç et ti. ez-Zîcü’l-šavîm ad lı 

ese rin de ki as tro no mi tab lo la rı nın Tu nus 

ko or di nat la rı na gö re ha zır lan ma sın dan bu 

şeh re git ti ği an la şıl mak ta dır. Ni te kim ez-

Zî cü’ş-şâmil’de ki bir çok tab lo da bir sü re 

ya şa dı ğı Ce za yir’in Bicâye şeh ri nin en le mi-

ne gö re dü zen len miş tir. Nasrîler’den (Benî 
Ah mer) Gır na ta’da (Gra na da) hü küm sü-

ren II. Mu ham med’in (1273-1302) da ve ti 

üze ri ne Bicâye’den ay rı la rak onun ya nı na 

git ti. Ora da fı kıh, he sap, as tronomi, tıp, 

geo met ri ve ce bir alan la rın da ki bil gi siy le 

ta nın dı. Ken di sin den ders alan lar arasın-

da Nasrî Hü küm da rı Ebü’l-Cüyûş Nasr ve 

Ebû Ze ke riyyâ Yahyâ b. Ah med b. Hü zeyl 

et-Tücîbî’nin ad la rı anıl mak ta dır. İb nü’r-

Rakkåm ile ri bir yaş ta iken 21 Sa fer 715 (27 

Ma yıs 1315) ta ri hin de Gır na ta’da ve fat et ti.

Eser le ri. 1. ez-Zîcü’ş-şâmil fî te× hî-

bi’l-Kâmil (Kan dil li Ra sathâne si Ktp., 
nr. 249). 679 (1280) yı lın da te lif edi len 

eser bir mu kad di me, 145 bab, çok sa yı-

da as tro no mi tab lo su ile bir hâti me den 

iba ret tir. İb nü’r-Rakkåm mu kad di me de 

mev cut zîcle rin ço ğu nun ıs la ha muh taç 

ol du ğu nu gö re rek bir zîc ha zır la ma ya ka-

rar ver di ği ni be lir tir. Ebû Mu ham med Ab-

dül hak İb nü’l-Hâim el-Gåfik¢ el-İşbîlî’nin 

ez-Zîcü’l-kâmil fi’t-te£âlîm ad lı ese ri nin 

ha ta sız ol mak la bir lik te ay rın tı ya kaç tı ğı nı, 

hey’et ve tâdi li bir ara ya ge tir di ği ni, bu se-

bep le ba zı ko nu la rı açık la yıp tâdil le ri ni ye-

ni le ye rek ese ri öğ ren ci ler için uy gun ha le 

ge tir di ği ni söy ler. İb nü’r-Rakkåm elin de ki 

ez-Zîcü’l-Kâmil nüs ha sın da as tro no mi 

tab lo la rı mev cut bu lun ma dı ğın dan ken di 

ça lış ma sı na ge rek li tab lo la rı da ek le miş tir. 

İlk yet miş al tı bab da İb nü’l-Hâim’in ese ri 

dü zen len miş, di ğer bab lar İb nü’r-Rakkåm 

ta ra fın dan te lif edil miş, son bö lüm de de 

ge nel de İbn İs hak et-Tûnisî’den alı nan yet-

miş bir as tro no mi tab lo su na yer ve ril miş-

tir. Mu ham med Ab dur rah man, ¥isâbü 

a¹ ve li’l-kevâkib fi’z-Zîci’ş-şâmil fî te×-

hî bi’l-Kâ mil li’bni’r-Raššåm adıy la bir 

ça lış ma, Tu¼fe tü’l-mü te kel limîn’inin 

ay rın tı lı ana li zi ni ya pan Or han Şe ner 

Ko loğ lu ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş-

tir (bk. bibl.). Di ğer bir ça lış ma da İb-

nü’l-Melâhimî ile ken di sin den et ki le nen 

Allâme el-Hillî’nin imâmet ko nu sun da ki 

gö rüş le ri ni karşılaştı ran Ma‘sûme Hü seynî 

Gül herûdî’nin Našdü Ber ressî-yi ârâ-yi 

Rük niddîn bin el-Melâ¼imî el-ƒârizmî 

der Bâb-i İmâ met ez Dîdegâh-ı 

£Allâme ¥illî adlı ese ri dir (1392, dok to-
ra te zi, Dânişgâh-ı Tah ran). Ah med Şevk¢ 

İbrâ him Ali, Rük nüd dîn Ma¼mûd b. 

Mu ¼am med el-Me lâ ¼imî el-ƒârizmî 

ve ârâßü hü’l-ke lâ miy ye adıy la yük sek 

li sans te zi hazırla mış tır (2011, Câmi atü’l-
Menûfiy ye, Şe bînül kûm).
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ÿOr han Şe ner Ko loğ lu

İslâm dü şün ce si nin ana coğ raf ya la rın da 

tıp kı mü el li fi gi bi ta nın ma mış ol sa da 

özel lik le Ye men böl ge sin de er ken dö nem-

ler den iti ba ren bi lin mek tey di. Ni te kim 

İb nü’l-Melâhimî’den ya rım asır son ra ve-

fat eden Zeydî âli mi Hüsâmed din Ha san 

b. Mu ham med er-Rassâs bu eser den isim 

ver me den alın tı yap mış tır (Has san An sa-
ri, A Com mon Ra ti ona lity, s. 337-339). 
Ki tap, Meş hed’de ki İmam Rızâ Tür be si 

Kü tüp ha ne si’nde bi li nen tek yaz ma nüs-

ha sı na da ya nı la rak Ha san Ensârî ve Wil-

ferd Ma de lung ta ra fın dan neş re dil miş tir 

(Tah ran 2008). 4. et-Tecrîd fî u½ûli’l-

fıšh. Tec rî dü’l-Mu£te med adıy la da bi-

li nen eser, Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin fı kıh 

usu lü nün te mel kay nak la rın dan olan el-

Mu£te med fî u½ûli’l-fıšh ad lı ki ta bı nın 

muh ta sa rı dır. An cak İb nü’l-Melâhimî yer 

yer ken di ter cih le ri ni de met ne yan sıt mış-

tır. Ese rin biz zat mü el li fin elin den çık mış 

bir nüs ha sın dan 575 (1179) yı lın da is tin-

sah edi len, kısmî ek sik lik le ri bu lu nan bir 

nüs ha sı Ox ford’da bu lun mak ta dır (Bod-
le ian Ktp., Arab, nr. 103). Öte yan dan 

Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin el-Mu£te-

med’ini neş re den Mu ham med Ha mî dul-

lah, ese rin gi ri şin de el-Mu£te med’in ih-

ti sa rı olup mü el li fi bi lin me yen Tec rîdü’l-

Mu£te med ad lı bir yaz ma yı kay de der. 

1946 yı lın da Ye men’de bir ka dı ta ra fın dan 

ken di si ne he di ye edi len bu yaz ma nın 

Ebü’l-Hü se yin el-Basrî’nin öğ ren ci le rin-

den bi ri ne ait ol du ğu tah mi nin de bu lu nur 

ve yaz ma dan iki say fa nın fo to ko pi si ne de 

yer ve rir. Bu iki say fa ile Ox ford nüs ha sın-

da ki say fa lar ay nı bil gi le ri içer me sin den 

ha re ket ede rek Hamîdul lah’ın zik ret ti ği 

yaz ma nın et-Tecrîd’in ikin ci bir nüs ha sı 

ol du ğu nu söy le mek müm kün dür, an cak 

bu nun ne re de bu lun du ğu bi lin me mek te-

dir. İlmî neş ri he nüz ya pıl ma yan et-

Tecrîd’in Ox ford nüs ha sı nı Ha san Ensârî 

ve Sa bi ne Schmidt ke gi riş ve in deks ler le 

bir lik te tıp kı ba sım ha lin de ya yım la mış tır 

(Tah ran 2011). 5. Cevâbü[’l-]mesâßili’l-

İ½ fa hâ niy ye (el-Mesâßilü’l-İ½fa hâ niy ye). 
Ese ri biz zat İb nü’l-Melâhimî di ğer eser le-

rin de zik re der. Ki tap, bü yük ih ti mal le Ebû 

Mu dar ed-Dabbî el-İsfahânî’ nin so ru la rı na 

İb nü’l-Melâhimî’nin ver di ği ce vap la rı içer-

mek te dir. 6. Kitâbü’l-¥u dûd. Yi ne mü-

el li fin kay det ti ği eser, is min den ve ya pı lan 

alın tı lar dan an la şıl dı ğı ka da rıy la çe şit li 

kav ram la rın ta nı mı nı içer mek te dir.

Eser le ri nin ya kın dö nem ler de or ta ya 

çık ma sı do la yı sıy la İb nü’l-Melâhimî aka-

de mik çev re ler de an cak son yıl lar da il gi 

çek miş ve üze rin de ça lış ma lar ya pıl ma-

ya baş lan mış tır. Hak kın da ki Türk çe ilk 




