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(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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zı kimseler. onun geç yaşlarda astrono
mi ve astrolojiyle ilgilenmeye başlama
sını sebep göstererek o yaştan sonra bu 
kadar çok ve mükemmel eser vermenin 
mümkün olmadığını, dolayısıyla eserle
rinden bir kısmının intihal olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bugün modern araştırma
lar da bu iddiada gerçek payı bulundu
ğunu kabul etmektedir (eserlerin bir lis
tesi ve bugüne ulaşanların yazma nüshala
rı için bk. Sezgin, VII. 141-151). 1. el-Med
{J.alü'l-kebı"r ild cilmi aJ:ıkdmi'n-nü
cı1m. Birçok nüshası bulunan eser sekiz 
"makale" halinde düzenlenmiştir. Bu ma
kalelerde sırasıyla astrolojinin filozofik 
ve tarihi gerekçesi, sabit yıldıztarla burç
ların sayıları ve özellikleri, yedi gezege
nin ve bilhassa güneşte ayın yeryüzüne 
olan etkileri. gezegenlerin astrolojik ka
rakterleri ve burçtarla gökyüzünün di
ğer kısımlarına olan tesirleri, burçların 
birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkileri , 

burçtarla iklimler arasındaki münase
bet, gezegenlerin güçleri ve aralarında
ki bağıntılar, astrolojiyle ilgili temel ta
rihi bilgiler konu edilmiştir . Johannes 
Hispalensis 1133 yılında kitabın tama
mını. Hermannus Secundus ise 1140'ta 
eseri özet halinde Latince'ye çevirdiler. 
Bu ikinci çeviri 148S -1 S 1 S yılları arasın
da yedi defa basıldı. Kitap ayrıca Xlll. 
yüzyılda ibranice'ye. XIV. yüzyılda Alman
ca ve ingilizce'ye çevrildi. Bu eserin hı
ristiyan dünyasında büyük bir etki yap
tığı bilinmektedir. Kitapta yer alan astro
lojinin ana hatlarının gelgit olayının bir 
açıklamasını içerdiği ve Ortaçağ Avrupa
sı'nın denizierin alçalıp yükselmesi ka
nunlarını bu eserden öğrendiği kabul 
edilmektedir. Ancak bu açıklamalarda 

gözlemlere dayanan gerçek bilgilerin ya
nında garip yorumlar da bulunmaktadır. 
Fuat Sezgin, eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki nüshasını (Cl.rullah Efendi. 
nr. 1508) tıpkıbasım olarak yayımlamış
tır (Frankfurt 1405 / 1985). 2. el-Med{J.a
lü 'ş - sa gir (Kitabü Mul)taşari'l· Medl)al). 
el-Med{J.alü'l-kebir'den sonra yazılan 
ve XII. yüzyılda Latince'ye çevrilen eser 
yedi fasıl üzerine tertip edilmiştir. Bun
lar burçların mahiyeti ve işaretleri, ge
zegenlerin tek başlarına ve güneşe nis
bette konumları, gezegenlerin yirmi beş 
konumu. gezegenlerin güçleri ve iyilik
leri, gezegenlerin karakterleri ve işaret
leri, talih, gezegenlerin yükselişleri hak
kındadır. 3. Kitdbü'l-Kırdndt (Kitabü'l· 
Milel ue'd-düuel). Sekiz makale halinde 
düzenlenmiş olup 869 veya 883'ten son
ra yazıldığı sanılmaktadır. ibnü'n-Nedim. 
bu çalışmanın ibnü'l-Bazyar için kaleme 

alındığını belirtir. Eser Johannes Hispa
tensis tarafından Latince'ye çevrilmiş ve 
1489'da Augsburg'da, 1S1S'te de Yene
dik'te basılmıştır. 4. Kitdbü Tehdvili si
ni'l- cdlem (Kitabü 'n ·Nükat). Önceki ki
tabın özeti olan eser. ay veya gün olarak 
bir yılın astrolojik karakteriyle ilgili kısa 
bir çalışmadır. Johannes Hispalensis ta
rafından Latince'ye çevrilerek Augsburg'
da 1488. 1489 ve 1495; Venedik'te 1488 
ve 1S06 yıllarında yayımlanmıştır. s. Ki
tdbü Tehdvili sini'l- mevdlid. Dokuz ma
kaleden .oluşan eseri, Siczi el- Cdmi c u 'ş
Şdhi adlı çalışmasında özetlemiş ve bu 
özet Farsça'ya tercüme edilmiştir. Ori
jinal Arapça'sı Grekçe'ye de çevrilen ki
tabın ilk beş makalesi Grekçe'den La
tince'ye tercüme edilmiş ve 1SS9'da Ba
sel'de yayımlanmıştır. 6. Kitdbü Aşli'l
usı11. Bu eser Ebü'l-Anbes es-Saymerr
ye (ö . 899 l?ll atfedilmektedir. Yazma 
nüshaların birçoğunda (mesela Süleyma
niye Ktp., Hamidiye, nr. 829; British Mu
seum, Or. 3540) Saymerrnin eseri olarak 
gösterilmekte, fakat Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki risalenin (Hamidiye, nr. 824). 
Ebü Ma'şer tarafından yazıldığı bilinen 
el-Aşl fi cilmi'n-nücı1m ve Sırrü'l-es
rtir başlıklarını taşıması risalenin ona ait 
olduğu hususunda şüphe uyandırmak
tadır. Eser birçok tanınmış alimden ak
tarılan geniş bilgileri içerir. özellikle ikin
ci kısmı daha değerlidir. 7. Kitabü'l-Me
vdlidi's-şagir. ibnü'n-Nedim'in iki ma
kale ve on üç fasıldan oluştuğunu bildir
mesi sebebiyle Kitdbü AJ:ıkdmi'l-me
vdlid ile aynı eser olmadığı anlaşılmak
tadır. Eser, Ebü Ma'şer ei-Felekf olarak 
tanımlanan bir Yunan filozofuna ait Ki
tabü'l-Muhakkıki'l - müdekkik el- Yı1-
nani el-ieyİos.uf ~ş-Şehir bi~Ebf Macşer 
el-Feleki ile benzerlik gösterir. Bu dik
kat çekici çalışma Kahire'de birçok defa 
basılmış ve J. M. Faddegon eser hakkın
da kısa bir tanıtma yazmıştır ("Notice 
sur un petit traite d'astrologie attribue 
a Albumasar (Abu Ma'sar]", JA, sy. 213 
119281. s. 150-158). Kitabın ilk dört faslı 
değişik zamanlara ait büyü ve astroloji, 
sonraki beş fasıl Pisagor (Pythagoras) ve 
Petosiris ·e atfedilen çeşitli tahminler. 
son dört fasıl da doğumlar hakkındadır; 
12. fasıl erkeklerle. 13. fasıl kadınlarla 
ilgilidir. Brockelmann eseri Kitdbü Me
vdlidi'r-ricdl ve'n -nisd' adıyla vermek
tedir. Ona göre yirmi dört kısımdan olu
şan eserin yarısı erkeklere, yarısı da ka
dınlara ayrılmıştır. 8. Mü?dkerdtü Ebi 
Ma c şer fi esrdri cilmi 'n- n ücum. Kitap
ta Ebü Ma 'şer'in astroloji sırlarıyla ilgili 
görüşleri yer alır. Eseri bizzat Ebü Ma'-
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şer değil öğrencisi EbO Said Şazan ka
leme almıştır. Kitap, IX. yüzyılda Bağ
dat'ta revaçta olan uygulamalı astroloji 
hakkında geçerli bilgiler vermekte ve bu 
sebeple sık sık dönemin müslüman ta
rihçilerini zikretmektedir (D . M. Dunlop, 
"The Mudhakarat fi Ilm an-Nujüm", Iran 
and Islam, ed. C. E. Bosworth IEdinburg 
19711. s. 229-246) 9. Kitdbü's-Sihdm. Bu 
eser. insanlar tarafından kullanılan eş
yaya hükmettiğine inanılan özel talihle
re dairdir. LiberAlbumazar de duade
cim domibus astrorum adlı eser bu ki
tabın Latince çevirisi gibi görünüyor; De 
partibus et eorum causis'deki hiç de
ğilse ilk risatenin de bu eserden çevril
miş olması mümkündür. 10. Kitdbü İş
bati cilmi'n-nücum. el-Med{J.alü'l-ke
bir'de bulunan Harranfler'e ait teorileri 
ayrıntılı biçimde açıklayan bu çalışma, 

muhtemelen Ebü' s- Sakr el- Ka bi sf' nin, 
el-Med{J.al il d şınd cati aJ:ıkdmi'n -n ü
cum 'un giriş kısmında zikrettiği Ali b. 
Isa ei-Harranf'nin Risdle if ibtdli sına ca
ti aJ:ıkdmi 'n-nücı1m'una nazire olarak 
yazılmıştır. 11. Kitdbü'l-Ülı1i. Ebü Ma'
şer'in en önemli çalışmalarından birini 
teşkil eden bu eser kayıp olmakla bir
likte Ebü Said es-Siczi tarafından yapıl
mış bir özeti mevcuttur. Bazı kaynaklar
da Kitdbü'l- Ülı1i ii büyı1ti 'l- cibdddt ve 
Kitdbü '1- Edvdr ve'l- ülı1i adlarıyla zik
redilen eserin esas konusu astrolojidir. 
12. Kitdbü't- Ta bd, i ci'l-kebir. Zamanı
mıza ulaşmayan eserin beş bölümden 
oluştuğu ibnü'n-Nedim'den öğrenilmek
tedir (el·Fihrist, s. 387). 13. Kitdbü's-Seh
meyn ve a cmdri'l-müluk ve'd- düvel. 
Hükümdarlarla devletlerin hayat ve ta
lihleriyle ilgili olduğu bilinen kitap günü
müze ulaşma mıştır. 14. Kitabü Za, ircat 
ve'l-intihd, at ve'l-memerrat. Hakkın
da herhangi bir bilgi bulunmayan eser 
astroloji tarihiyle ilgili olmalıdır. 15. Ki
tdbü İ~tirdni'n-nahseyn ii bürci's-Se
ratan. Adından. Yengeç burcu içinde Sa
türn ve Mars kavuşumunun zararlı etki
lerinden bahsettiği anlaşılan bir eserdir. 
16. Kitdbü'ş-Şuver ve'l-J:ıükmi caleyhd. 
Arapça'sı ele geçmemiştir; fakat De as
censionibus imaginum adlı kitabın bu 
eserin Latince tercümesi olduğu sanıl

maktadır. 17. Zicü'l-hezdrdt. Altmıştan 
fazla bölüm içerdiği bilinen eser 840-860 
yılları arasında yazılmıştır. 18. Kitdbü'l
Mizdcdt. Siczf'nin özetiediği Kitdbü Mi
zacati'l-kevdkib ile aynı eser olması 
muhtemel olup gezegenlerin birbirleriy
le ilişkilerine dairdir. 19. Kitdbü'l-En
va'. Yıldız takvimiyle ilgili olmalıdır. 20. 
Kitdbü 'l-Mesd'il. ibnü'n-Nedim bu ese-
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ri bir özet olarak tanımlar: Kitô.bü ·ı- Ka
mil ile aynı eser olması muhtemeldir. 21. 
Kitabü'l-Mevalidi'l-kebir. İbnü'n-Ne
dim'e göre Ebü Ma'şer bu eserini tamam
lamamıştır (a.g.e., s. 386). 22. Kitabü'l
Kamil (Kitabü'l-Mesa,il). İbnü'n-Nedim'e 
göre müellif tamamlayamadığı bu ese
rine "el -Kamil" veya "ei-Mesa'il" adını 

verecekti. İbnü' I-Kıfti ise bunu el-Kamil 
ve'ş - şamil adıyla zikretmektedir. 23. Ki
tabü'l - Cemhere. İbnü'n-Nedim. bu ki
tabın astroloji hakkında yaygın telakki
lerin derlemesinden ibaret olduğunu söy
ler. Bu durumda eserin Kitabü Aşli'l 

uşill'ün ikinci kısmının özgün şekli ol
duğu düşünülebilir. 24. Kitabü Hey, e
ti'l-felek ve'l]tilafi tulil 'ihi. İbnü'n - Ne
dim'den eserin beş fasıl üzerine düzen
lenmiş olduğu öğrenilmektedir. 25. Kita
bü Tefsiri'l-menamat mine 'n-nücılm. 

Adından, astrolojinin verilerine göre rü
ya tabiri yapan bir eser olduğu anlaşıl
maktadır. 26. Kitabü'l-Emtar ve'r-riyaJ:ı 
ve tagayyüri'l - ehviye. Eserin ilk kısmı 
hava değişimleri, rüzgar ve yağmurlarla 
ilgili olan meteorolojik astrolojiye, ikinci 
kısmı ise maddelerin değerleriyle ilgili 
olan paha astrolojisine dairdir. Bu kita
ba, Ebü Ma'şer'in S Mart 832 'de Nişa 

bur'da baktığı yıldız falının yorumu da 
eklenmiştir. 27. Kitabü Teba,i'i'l-bül
dan ve tevellüdi'r-riyaJ:ı. Ebü Ma'şer 
bu çalışmasında muhtemelen, dünyanın 
değişik bölgelerinin aynı gökyüzünün 
altında bulunmalarına rağmen neden 
aynı zamanda farklı meteorolojik olay
lara maruz kaldıkları konusunu astrolo
jik açıdan incelemiştir. 28. Kitabü'l-Meyl 
ii taJ:ıvili sini'l -mevalid. Eserde aynı 

zamanda doğmuş birçok canlı arasında
ki farklar incelenmiş olmalıdır. 29. Kitab 
ii büyı1ti'1 - 'ibadat. Sabiiler'in garip ge
zegen mabedierini tanıtır. Kitabü'l- Ü1ı1t 
ile aynı eser olduğu sanılmaktadır. 30. 
Kitabü İl]tilafi'z- zica t. Bu çalışmanın 
bazı bölümleri, David Pingree tarafından 
The Thousands of Abü Ma'shar'da (bk. 
bibl.) ele alınmıştır. 31. Kitabü AJ:ıkami'l
meva1id. Bu eserin Ebü Ma'şer tarafın
dan iki defa yazıldığı anlaşılmaktadır. 

İkinci eser, el-Cami 'u'ş- Şahi'nin üçün
cü kısmında Siczl tarafından özetlenmiş
tir. 32. Kitabü Kıranati'l-kevakib fi'l
bürılci'l-işna '~şer. Farsça'ya da çev
rilmiş olan eserde burçların her biri için
deki gezegen tertiplerinin etkileşimleri 
ele alınmıştır. 33. Kitabü '1- İl]tiyarat 'alô. 
menazili '1-}f.amer. Ayın menzillerinden 
hareketle bir felaketi önlemek veya ba
şarıyla sonuçlanması arzulanan bir te
şebbüse girişrnek için uygun zaman araş
tırmayı, geleceğin uğurlu veya uğursuz 
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özelliğini tesbit etmeyi (ihtiyarat, heme
roloji) konu alan bu eserden başka İb
nü'l-Kıfti bir de e1-İl]tiyarat adlı eserden 
söz etmektedir. 

Bunların dışında kaynaklarda Ebü Ma'
şer' in şu eserleri de zikredilmektedir: 
Kitabü'l- Kavat/ 'a1e'1-heylacat, Kita
bü Zici'l-kıranat ve'1-ihtirafat, Kita
bü '1-Evkö.t, Kitabü '1- Evkö.t 'a1a isna 
'aşeriyy~ti'l-kevakib (Kit~bü 'l-Evkat ile 
aynı eser olması kuwetle muhtemeldir), 
Kitabü '1- Kedl]uda ve Kitabü '1- Hey1ac 
(ibnü'I-KıftT bu iki eseri Kitabü '(Heylac 
ve'l-kedl]uda şeklinde tek kitap olarak zik
retmektedir). 
Ayın konumuyla ilgili Flores de e1ec

tionibus ve De e1ectionibus 1unae adlı 
Latince kitapların asıllarının da Ebü Ma'
şer'e ait olduğu ileri sürülmektedir. Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de onun adına ka
yıtlı Ma}f.ö.le fi'l- a 'dadi'l-müteJ:ıabbe 
ve l]avaşşiha adlı beş varaklık risalede 
meşhur Faslı mutasawıf ve alim İbnü' I
Benna' nın (ö 721 / 1321) adından söz edil
mesi. mevcut metnin ona aidiyetini im
kansız kılmakla birlikte bunun kendisi
ne ait bir eserden alınmış parçanın ye
niden kaleme alınmış bir versiyonu ol
ması da muhtemeldir. Bu risale Zeina 
Matar ve Oliver Kahl tarafından İngiliz
ce'ye çevrilmiştir ("A Treatise on the 
Amicable Numbers 220 and 284 Attri
buted to Abü Ma'shar al -Balkhi", JSS, 
XXIV/ 2 11 9901, s. 233-243) 
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EBÜ MA' ŞER es-SİNDİ 
( ._s..ı.:....JJ_;:- y,l ) 

Ebu Ma'şer Nedh b. Abdirrahman 
es-Sind! el-Medeni 

(ö 170/ 787) 

Megazi müellifi ve muhaddis. 
_j 

Menşei hakkında kaynaklarda çeşit

li rivayetler zikredilir. Aslen Hindistan
lı olduğu ve Sindi lakabını bu sebeple 
aldığı sanılmakta, Arapça 'yı iyi telaf
fuz ederneyişi de buna bağlanmaktadır. 
Bir rivayete göre ise aslen Yemenlidir. 
Yezid b. Mühelleb Yername ve -Bahreyn'
de Harici isyanlarını bastırdığı sırada 

esir alınmış, MahzOm kabilesinden bir 
kadın veya Halife Mansür'un kızı ken
disini satın alarak azat etmiştir. Taru
nu Hüseyin b. Muhammed'in bildirdiği
ne göre önceleri adı Abdurrahman b. 
Velid b. Hilal iken esir edilerek Medine'
de satıldığı sırada onu Esedoğulları'n

dan biri almış ve adını Necih olarak de
ğiştirmiştir. Daha sonra Ümmü Müsa b. 
Mehdi tarafından satın alınıp azat edil
miş ve böylece mirası Haşimoğulları'na 

kalmıştır. öte yandan onun Hanzale b. 
Malik oğullarından olduğu da belirtil
mektedir. Fakat ailesi Haşimoğulları'nın 
azatlısı olarak anılmayı kendi soyuna 
tercih etmiştir. Ayrıca aslen Himyerli 
bir aileden geldiği ve hicri 100 (718) yı
lında ölen ve sahabi olduğu rivayet edi
len Ebü Ümame b. Sehl b. Huneyf'i gör
düğü de söylenir. Ebü Misher EbO Ma'
şer'in siyahi olduğunu iddia etmişse de 
oğlu Muhammed beyaz ırktan geldiğini 
belirtmiştir. 

Başta Abbasi Halifesi Mehdi olmak 
üzere ilmi yönden pek çok kişinin dik
katini çeken EbO Ma'şer'in okuma yaz- . 
ma bilmediği Yahya b. Main tarafından 
belirtilmektedir. Onun bu ilmi seviyesi
ni, katıldığı meclislerde güçlü hafızası 

sayesinde elde ettiği anlaşılmaktadır. 

Nitekim önceleri basit bir terzi iken me
gazi haberlerini nasıl ezberlediği oğluna 
sorulduğu zaman oğlu Muhammed, ba
basının ilim tahsil ettiği hocasının mec
lislerine pek çok tabii katıldığını, bunla
rın megazi konularını kendi aralarında 
müzakere ederken onun bu haberleri 
ezberlediğini söylemiştir. 

Halife Mehdi 160 (776-77) yılında 

EbO Ma'şer'i Medine'den alıp Bağdat'a 

götürmüş ve kendisine 1000 dinar ve
rerek yanında bulunmasını ve çevresin
dekilere ilim öğretmesini istemiştir. Ha-


