
Farsça metnini birlikte yayımladı. Kitap 
daha sonra aynı metne dayanılarak Ab
dulchalig Achundow tarafından Die Phar
makologischen Grundsatze des Abu 
Mansur Muwaffak bin Ali Harawi baş
lığıyla Almanca'ya çevrildi (Halle 1893, 
1968). Eserin son zamanlarda Ahmed-i 
Behmenyar ve Hüseyin Mahbübf-i Erde
kani tarafından da yeni bir neşri yapıl
mıştır (Tahran 1346 hş ./ 1967). 

Kitô.bü '1- Ebniye, tıp alanındaki bu 
şöhretinin yanında ayrıca gerek üslübu 
gerekse dil sadeliği ve ifade güzelliği ba
kımından Farsça nesrin en güzel örnek
lerinden biri kabul edilir. 
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EBÜ MANSOR el-İCLİ 
( J.=:...ıı.)_,...:... Y.t ) 

(ö. 123 / 741 [?]) 

Aşırı Şii fırkalarından 
Mansı1riyy'e'nin peygamberlik 
iddiasında bulunan kurucusu. 

Kisf (gökten düşen kütle) ve Hannak 
(boğucu) lakaplarıyla anılmakta olup hak
kında yeterli bilgi yoktur. Mevcut riva
yetlerden Sevadülküfe yerlilerinden ol
duğu anlaşılmaktadır. Ebü Halef el-Kum
mf ve Hasan b. MOsa en-Nevbahtf, onun 
Abdülkays kabilesinden olduğunu ileri 
sürerlerse de nisbesine bakarak Arap 
asıllı olduğunu ve Beni İci kabilesine 
mensup bulunduğunu söylemek daha 
isabetli görünmektedir. Nevbahtf'nin, 
Ebü MansOr'un okuma yazma bilmedi-

ği şeklindeki rivayetini ihtiyatla karşıla
malıdır. Zira onun yetişmesinde, Küfe'
deki aşırı Keysanf Şiileri'nden Leyla en
Naitiyye'nin öğrencisi Meyla'nın geniş öl
çüde tesirleri bulunduğu bilinmektedir. 
İclf'nin literatürde yer alan düşüncele
rinde İslami gelenek yanında yahudi, hı
ristiyan ve gnostik felsefi birikime alı

şılmışın dışında aşina olduğunun görül
mesi, ayrıca Farsça bilmesi ümmf olma
dığını ortaya koyar. Çağındaki aşırılar

dan Mugire b. Said el-İclf'nin yakınları 
olan yedi kişi arasında adı geçmemekle 
birlikte Mugire'den etkilenmiş olması 

kuwetle muhtemeldir. Ebü MansOr, di
ni görüşlerinden dolayı EmevTier'in Irak 
valisi Yüsuf b. ömer es-Sekaff tarafından 
öldürülmüştür. Ali Sami en-Neşşar ve 
Mustafa eş-Şfbf ölüm tarihini 121 (739). 
C. Cahen 123 (741) olarak gösteriyorlar
sa da bu konudaki kaynaklarda kesin 
bir tarih mevcut değildir . Öldürme ola
yının Yüsuf b. ömer es-Sekaff'nin valilik 
yıllarında (738-745) vuku bulduğu mu
hakkaktır. 

Ebü Mansür, dini hayatının ilk dönem
lerinde Muhammedel-Bakır'ın imameti 
kendisine bıraktığını ileri sürerek imam
lığını ilan etmişti. Ancak kaynaklar Ba
kır'ın Ebü MansOr'u kesinlikle reddetti
ğini, Ca'fer es-Sadık' la da ihtilafa düş
tüğünü ve Ca'fer'in kendisini üç defa la
netlediğini bildirmektedir. Bu durum onu 
başka yollarla imametini açıklamaya sev
ketmiştir. 

Onun Şii düşüneeye getirdiği en aşırı 

iddia, kendisinin Allah ' ın huzuruna yük
seldiği şeklindeki beyanıdır. Buna göre 
Allah onu semaya çıkarmış, eliyle başını 
okşamış ve sonra kendisine Süryanfce 
(EbG Amr el-Keşşi'ye göre Farsça, bk. Ri

calü 'l·Keşşf, s. 256) hitap ederek yeryü
züne dönmesini ve tebliğde bulunması
nı emretmiştit. Nitekim Ebü MansOr bu
na dayanarak. "Onlar gökten bir parça
nın (kisf) düştüğünü görseler, birbiri üs
tüne yığılmış bulutlardır derler" mealin
deki ayetin let-Tür 52 / 44) kendisinin yer
yüzüne geri gelişine işaret ettiğini ileri 
sürmüştür. Onun bu iddiası muhteme
len, bir adım daha ileri giderek ortaya 
atacağı peygamberlik iddiasını destek
lemek gayesini güdüyordu. Nitekim ima
rnet terimini nübüwete çevirerek Hz. 
Ali , Hasan, Hüseyin, Zeynelabidfn, Mu
hammed el-Bakır ve kendisinin peygam
berliğini ilan ettikten sonra oğulların

dan altısının kendisinden sonra nübüv-

EBÜ MANSOR el- i cU 

vetle görevtendirileceğini ve onların so
nuncusunun aynı zamanda mehdi ola
cağını bildirmiştir. Peygamberliğin ke
sintisiz devam ettiğini, vahyin sürekli 
olarak yenilendiğini iddia eden Ebü Man
sOr Hz. Muhammed'e sadece vahiy in
dirildiğini, te'vil ve açıklanmasının ise 
kendisine bırakıldığını ileri sürmüştür. 

Ebü Mansür'a göre Allah ' ın yarattığı 

ilk insan "kelime" yani Hz. Tsa, ikincisi 
de Ali b. Ebü Talib'dir. Kaynaklar, onun 
mensuplarının herhangi bir hususu te
yit etmek için "kelime"ye yemin ettikle
rini kaydetmektedir. Ona göre cennet 
ve cehennem birer insandır. Cennet za
manın imamı, cehennem de düşmanı
dır. Bir rivayete göre ise cennet dünya 
nimetleri ve zevki, cehennem de dünya
nın sıkıntılarıdır. Haramları ve yasakları , 

Allah ' ın sevilmesini istemediği kişilerin 

adları olarak te'vil eden Ebu MansOr'a 
göre zina, içki, kumar, domuz eti, ölü 
hayvan ve kan gibi haram kılınmış şey
ler de mubahtır; bunların her biri bazı 
düşmaniara delalet etmektedir. Bu dü
şüncesini , inanan ve iyi davranışlarda 

bulunanların yiyip içtikleri şeylerden ötü
rü vebale girmeyeceklerini ifade eden 
ayetlere (el-Maide 5/5, 93) dayandıran 
EbO MansOr cennet, cehennem ve ha
ramları tamamen sembolik kavramlar 
olarak görmüştür. 

Kaynakların hemen hemen ittifakla 
belirttiğine göre EbO MansOr, taraftar
Iarına mezheplerine katılmayanları bo
ğarak öldürmelerini emretmiş ve mal
larını gasbetmelerine izin vermiştir. Hat
ta İbn EbG Ya'la'ya göre düşmanların
dan kırk kişiyi öldürenin mutlaka cen
nete gideceğini söylemiştir (Tabakatü 'l · 
Hanabile, ı. 33). Muhaliflerini boğarak öl
dürme emrinden dolayı da kendisine 
"Hannak" lakabı verilmiştir. EbO Man
sOr'un terör niteliği taşıyan çeşitli ey
lemlerde bulunması ve bunları adeta mü
esseseleştirmesi İslam tarihinde dikkat 
çekici bir olaydır. 

EbO MansOr, Şfa bünyesindeki aşırı 

düşünceleriyle kendisinden sonra gelen 
grup ve fırkalar üzerinde etkili olmuştur. 
Semaya yükseltilmesi ve Allah'la görüş

mesi düşüncesi aşırı Süfiyye'ye mi'rac-ı 
rOhf şeklinde aksetmiş, te'ville ilgili gö
rüşleri İsmailiyye ve KarmatDer üzerin
de müessir olmuştur. Vahyin sürekliliği 
ve peygamberliğin devamı konusundaki 
fikirleri ise BahaTier tarafından benim
senmiştir. 
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~ ETHEM RuHi FıöLALI 

EBO MANSOR es-SEALiBI 

(bk. SEAI.İBİ, Ebu Mansıir). 

EBÜ MA' ŞER ei-BELHI 
( ~\ __,:- Y.f ) 

Ebu Ma'şer Ca'fer b. Muhammed 
b. Ömer ei -Belhl 

(ö. 272 / 886) 

IX. yüzyılın 
önde gelen müslüman astronom 

ve astrologlarından. 

_j 

ı 

_j 

20 Safer 171 ( 1 O Ağustos 787) tarihin
de Belh'te doğdu ve ilk öğrenimini bu
rada yaptı. Muhtemelen Me'mQn döne
minde (8 13-833) Bağdat'a giderek kırk 
yedi yaşına kadar hadis ilmiyle meşgul 
oldu. Klasik kaynakların bildirdiğine gö
re akli ilimlerle uğraşanları eleştiren, bu 
arada filozof Ya'küb b. İshak ei-Kindf'-
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nin aleyhinde bulunan ve halkı da bu yön
de kışkırtan EbQ Ma'şer. Kindf'nin zeki
ce hazırladığı bir plan sonucunda mate
matikle ilgilenmeye başlamış, sonra da 
kendisini şöhrete kavuşturan astronomi 
ve astrolojiye merak sarmış, böylece Kin
di onun eleştirilerine hedef olmaktan 
kurtulmuştur (İbnü ' n-NedTm. s. 386) Baş

ka bir rivayete göre ise hacca gitmek 
üzere Horasan'dan ayrılan EbQ Ma'şer. 
Bağdat'ın yakınındaki Kerker'de Ali b. 
Yahya ei-Müneccim'in kütüphanesini gö
rünce astronomiye merak sarmış ve hac
ca gitmekten vazgeçerek Abbasi Halife
si Mu'temid-Aiellah'ın kardeşi ve ikinci 
veliahdı Muvaffak'ın hizmetine girmiş, 
sonunda çağının en büyük astronomi ve 
astroloji alimi olmuştur. 

Latin dünyasının Albumasar ve Bizans
lılar'ın Apomasar adıyla tanıdıkları EbQ 
Ma'şer. Kindi'den başka Sind b. Ali ile 
Settani gibi o dönemin ünlü bilgin ve 
astronomları ile de yakın ilişki içindey
di. Hatta Sind b. Ali el-Medl]alü'l-kebir 
adlı eserini ona armağan olarak verdiği 
halde EbQ Ma'şer'in bunu kendisine mal 
ettiği yolunda bazı görüşler mevcuttur. 
iddiaya göre kırk yedi yaşından sonra 
astronomi öğrenen bir kimsenin bu ha
cimde ve böylesine önemli bir eser yaz
ması kolay bir iş değildir (İ bnü 'I-KıftT , s. 

107-108 ; ayrıca aş . bk.). Bazı kaynaklar 
onu astronomi ve astroloji alanında is
lam milletlerinin en alimi. ayrıca iran'ın 
ve diğer milletierin tarihini en iyi bilen 
biri olarak niteliyorsa da EbQ Ma'şer si
yasi tarihten çok kültür tarihiyle ilgilen
miştir. 

İlk ve Ortaçağ bilim ve düşüncesinde 
hakim olan genel anlayışa göre ay üstü 
alemi her bakımdan ay altı alemini sü ~ 

rekli olarak etkilemektedir. Bu ilkeden 
hareket eden EbQ Ma 'şer, astronominin 
müsbet verilerine dayanarak astrolojiyi 
temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre 
zamanı belirleyen ve mevsimlerin mey
dana gelmesini sağlayan yıldızlar elbet
te ki her şahsın ahlak. karakter ve psi
kolojik yapısı üzerinde de etkili olacak
tır (el-Medl]alü ' l-kebfr, s. 33) . Onun eser
leri, Ortaçağ 'dan modern çağın başlarına 
kadar astrolojiye inanan veya inanmayan 
herkes için başlıca kaynak olmuştur. 

Saralı olduğu ve dolunay zamanında 
sarasının tuttuğu rivayet edilen EbQ Ma'
şer 28 Ramazan 272 'de (8 Mart 886) 100 
yaşlarında Vasıt'ta öldü. 

Eserleri. EbQ Ma'şer'in kaleme aldığı 
eserlerin listesi İbnü ' n-Nedfm ve İbnü'I
Kıfti tarafından zikredilmekte. bunlar
dan birincisinde otuz beş, ikincisinde 
otuz sekiz eser ismi yer almaktadır. Ba-

Ebü Ma ' şer ei -Belhi 'nin el ·Medl]alü 'l -kebir ad lı eserinin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp .. Yenlcamr, m . ı .Y3 ) 
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