EBÜ MA' ŞER ei-BELH]
ri bir özet olarak tanımlar: Kitô.bü ·ı- Kamil ile aynı eser olması muhtemeldir. 21.
Kitabü'l-Mevalidi'l-kebir. İbnü'n-Ne
dim'e göre Ebü Ma'şer bu eserini tamamlamam ıştır (a.g.e., s. 386). 22. Kitabü'lKamil (Kitabü'l-Mesa,il). İbnü' n-Nedim'e
göre müellif tamamlayamadığı bu eserine "el -Kamil" veya "ei-Mesa'il" adını
verecekti. İbnü' I-Kıfti ise bunu el-Kamil
ve'ş - şamil adıyla zikretmektedir. 23. Kitabü'l - Cemhere. İbnü'n-Nedim. bu kitabın astroloji hakkında yaygın telakkilerin derlemesinden ibaret olduğunu söyler. Bu durumda eserin Kitabü Aşli'l 
uşill'ün ikinci kısmının özgün şekli olduğu düşünülebilir. 24. Kitabü Hey, eti'l-felek ve'l]tilafi tulil 'ihi. İbnü'n - Ne
dim'den eserin beş fasıl üzerine düzenlenmiş olduğu öğrenilmektedir. 25. Kitabü Tefsiri'l-menamat mine 'n-nücılm.
Adından, astrolojinin verilerine göre rüya 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 kitaba, Ebü Ma'şer'in S Mart 832 ' de Nişa 
bur'da baktığı yıldız falının yorumu da
eklenmiştir. 27. Kitabü Teba,i'i'l-büldan ve tevellüdi'r-riyaJ:ı. Ebü Ma'şer
bu çalışmasında muhtemelen, dünyanın
değişik bölgelerinin aynı gökyüzünün
altında bulunmalarına rağmen neden
aynı zamanda farklı meteorolojik olaylara maruz kaldıkları konusunu astrolojik 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 gezegen 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 üçüncü kısmında Siczl tarafından özetlenmiş
tir. 32. Kitabü Kıranati'l-kevakib fi'lbürılci'l-işna '~şer. Farsça'ya da çevrilmiş olan eserde burçların her biri içindeki gezegen tertiplerinin etkileşimleri
ele alınmıştır. 33. Kitabü '1- İl]tiyarat 'alô.
menazili '1-}f.amer. Ayın menzillerinden
hareketle bir felaketi önlemek veya başarıyla sonuçlanması arzulanan bir teşebbüse girişrnek için uygun zaman araş
tırmayı, geleceğin uğurlu veya uğursuz
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tesbit etmeyi (ihtiyarat, hemeroloji) 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, Kitabü Zici'l-kıranat ve'1-ihtirafat, Kitabü '1- Evkö.t, Kitabü '1- Evkö.t 'a1a isna
'aşeriyy~ti'l-kevakib (Kit~bü 'l-Evkat ile
ay nı 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 zikretmektedir).
Ayın konumuyla ilgili Flores de e1ectionibus ve De e1ectionibus 1unae adlı
Latince kitapların asıllarının da Ebü Ma'şer'e ait olduğu ileri sürülmektedir. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de onun adına kayıtlı 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 edilmesi. mevcut metnin ona aidiyetini imkansız kılmakla birlikte bunun kendisine ait bir eserden alınmış parçanın yeniden kaleme alınmış bir versiyonu olması da muhtemeldir. Bu risale Zeina
Matar ve Oliver Kahl tarafından İngiliz
ce'ye çevrilmiştir ("A Treatise on the
Amicable Numbers 220 and 284 Attributed to Abü Ma'shar al -Balkhi", JSS,
XXIV/ 2 11 9901, s. 233-243)
BİBLİYOGRAFYA:

ei-Belhf. el-Medl]alü'l-kebir (tıp
Fuat Sezgin), Frankfurt 1405 / 1985,
s. 33; İbnü ' n-Nedfm, e/-Fihrist, s. 386-387; Said
el- Endelüsf, Tabaka tü ·1- üm em, s. 65-66; İb
nü'l-Kıftf. İl]b~rü 'l :' ulemfi,, s. 106-108; Suter,
Die Mathematiker, s. 28-30; a.mlf., "Ebu Ma'şer", İA, IV, 36; Brockelmann, GAL, 1, 250-251;
Suppl., 1, 394-396; J. Vernet, Problemas bibliogra{icos en torno a Albumasar, Bareelona
1952; Sarton. lntroduction, 1, 568-569; R. Lernay, Abü Ma 'shar and Latin Aristotelianism
in the Twel{th Century, Beirut 1962 ; D. Pingree,
The Thousands of Abü Ma 's har, London ·1 968;
a.mlf.. Abü Ma. 's har: De reuolutionibus nati·
uitatum, Leipzig 1968; a.mlf., "Abii Ma 'shar",
DSB, ı , 32 -39; a.m lf.. "Abii Ma'sar Ballp:", Elr.,
1, 337-340; Sezgin, GAS, V, 274-275; VI, 156 ·
157 ; VII, 139 -151 , 328-329; Ulmann. Die Natur und Geheimwissenscha{ten, s. 316-325;
Julius Lfppeit, "Abı1 Ma'sar's Kitab al-illı1f",
WZK/VI, IX (1895), s. 351-358; L. Thorndike, "Albumasar in Sadan", /SIS, sy. 45 (1954), s. 2232; H. Hermelink. "Datierung des 'Liber introductorius' von Alıumasar (Kitab al-Mudhal
al-Kabir von Abü Ma'shar)", Sudho{fo Archiu,
sy. 46, München 1962, s. 264-265; J . C. Vadet,
"Une defence de l'astrologie dans le roadhal
d'Abü Ma'sar ai-Ball;).i", An nales lslamologiques, V, Ca i ro 1963, s. 130-180 ; J. M. Millas,
"Abii Ma'~ar al-Balkhl", E/ 2 (İng.), 1, 139 Ebu
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EBÜ MA' ŞER es-SİNDİ
( ._s..ı.:....JJ_;:- y,l )

Ebu

L

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 Hindistanlı olduğu ve Sindi lakabını bu sebeple
aldığı sanılmakta, Arapça 'yı iyi telaffuz ederneyişi de buna bağ lanmaktadır.
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 kendisini satın alarak azat etmiştir. Tarunu 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 değiştirmiştir. Daha sonra Ümmü Müsa b.
Mehdi tarafından satın alınıp azat edilmiş ve böylece mirası Haşimoğu lları'na
kalmıştır. öte yandan onun Hanzale b.
Malik oğullarından olduğu da belirtilmektedir. 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 edilen Ebü Ümame b. Sehl b. Huneyf'i gördüğü 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 dikkatini çeken EbO Ma'şer'in okuma yaz- .
ma bilmediği Yahya b. Main tarafından
belirtilmektedir. Onun bu ilmi seviyesini, katıldığı meclislerde güçlü hafızası
sayesinde elde ettiği anlaşılmaktadır.
Nitekim önceleri basit bir terzi iken megazi haberlerini nasıl ezberlediği oğluna
sorulduğu zaman oğlu Muhammed, babasının ilim tahsil ettiği hocasının meclislerine pek çok tabii katıldığını, bunların 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 vererek yanında bulunmasını ve çevresindekilere ilim öğretmesini istemiştir. Ha-

EBÜ MA 'Ş ER et- TABERI
son on yılını Bağdat'ta geçiren
burada Abbasi hanedanı
ileri gelenlerinin teveccühünü ka-

yatının

EbO
nın

Ma'şer.

zanmıştır.

Hocaları arasında Muhammed b. Ka 'b,
Said b. EbO Said ei-MakbOri. İbn Ömer'in
azatlısı Nafi', ibnü'I-Münkedir ve Hişam
b. Urve gibi muhaddisler yer almaktadır. En meşhur talebeleri ise oğlu Muhammed, Leys b. Sa'd, Süfyan es-Sevri,
Abdurrahman b. Mehdi. Abdürrezzak
es-San'ani, Said b. MansOr ve Vakıdi vb.
alimlerdir.

BİBLİYOGRAFYA :

İbn Sa'd, et·Tabakat, V, 418; Ahmed b. Han-

bel. el·'itel (KoÇyi ğit.). 1, 161; ll, 118; Buhari, et·
Tarif] u 'l·kebir, VIII, 114 ; a.mlf.. eçi·Du 'afa' (Zayedl. s. 119 ; a.m lf .. et·Tarff]u 's·sagir, ll, 159,
187; Nesai. ed·Qu'afa', s. 242; Ukayli. eçl·
Du 'ata', IV, 308·309; İbn Ebü Hatim, el·Cerh
~e 't·ta 'dfl, VIII, 493 · 495; İbn Hibban. Kitabü 'l·
Mecrüfıin, lll, 160·161 ; Darekutni. eçi·Qu 'afa',
s. 242; Hatib, Tarif]u Bagdad, XII I, 427·431;
İbnü'J-Cevzi. ed·Du 'afa', lll, 157; Yaküt, Mu 'ce·
mü 'l·büldan, lll, 267; İbn ü'n-Nedim. Fihrist, s.
142; Zehebi. el·'iber, 1, 258·259; a.mlf.. Mfza·
nü'l·i'tida/, IV, 246·248; a.mlf.. ei·Mugnf, ll,
694·695; a.mlf.. A'lamü·n·nübela', VII, 435·
440 ; a.mlf., Te?kiretü'l·hu((az, 1, 234·235; İbn
Hacer. Teh?ibü 't· Teh?ib, X, 419·422; Süyüti,
Taba~atü'l·hu(faz (Lecnel. s. 106 ; İbnü'J-İmad.
Şe?erat, 1, 278; Abdülhay ei-Haseni. Nüzhe·
w·t·f]avatır, ı , 35·36; Hediyyetü'l·'ari(fn, ll,
489; Brockelmann. GAL Suppl., 1, 207; Zirikli.
et-A' lam, VIII, 328·329 ; Sezgin. GAS, ı , 291·
292 ; Şiikir Mustafa. et- Tarih u '/· 'Arabi ve' /·
mü' errif]ün, Beyrut 1983, I, -162·163 ; H. Suter. "Ebu Ma'şer", İA, IV, 36; J. Horovitz - F.
Rosenthal. "Abii Ma'~ar", E/ 2 (İng ), 1, 140.

EbO Ma'şer hadisten çok megazi konusunda alimierin güvenini kazanmış,
tarihçi olarak İbn İshak'tan daha üstün
görülmüştür. Nitekim Ahmed b. Hanbel onun megazi konularını iyi bildiğini
söylemiş, özellikle Muhammed b. Ka'b 'dan naklettiği tefsirle ilgili hadisiere
itibar edilebileceğini belirtmiş, diğer konulardaki rivayetlerinde ise çelişkiler
SELMAN BAŞARAN
bulunduğunu ifade etmiştir. Talebelerinden Hüşeym b. Beşir. EbO Nuaym
EBÜ MA' ŞER et- TABERİ
Fazi b. Dükeyn ve Yezid b. Harun ken( ..s_,.,kll .;:- _,ı ).
disi hakkında övücü sözler söylemişler;
Ebu
Ma ' şer Abdülkerim
İbnü'l- Medini, İbn Main. Buhari, EbO
b. Muhammed
b.
Abdissamed
DavOd, Nesai ve Tirmizi gibi muhaddiset· Taberi el-Kattan
ler ise onu zayıf saymışlardır. Ahmed b.
(ö. 478 / 1085}
Hanbel EbO Ma'şer'den hadis nakletKıraat ve tefsir alimi.
miş, Buhari ve Müslim ise rivayetleriL
ne sahihlerinde yer vermemişlerdir. Abdurrahman b. Mehdi, EbO Ma'şer'in baHayatı hakkında kaynaklarda yeterli
bilgi bulunmamaktadır. Taberistan'da
zan makbul, bazan makbul olmayan hadoğduğu için Taberi nisbesi ve pamuk
disler rivayet ettiğini. İbnü'l - Medini ile
ticareti yaptığı veya ·bu işle uğraşan bir
Fellas da Muhammed b. Kays ve Muaileden geldiği ·için de Kattan la kabı ile
hammed b. Ka'b'dan naklettiği hadislerin sahih, Said ei-MakbOri, Hişam b. . anıldığı söylenebilir.
ilim tahsili için pek çok seyahat yapan
Urve ve ibnü'I-Münkedir'den rivayet etEbO Ma'şer et-Ta beri, Mekke'de EbO
tiklerinin ise yazmaya bile değmeyecek
derecede zayıf olduğunu söylemişlerdir.
Abdullah Muhammed b. Hüseyin el-KaTirmizi onun hafıza yönüyle tenkide uğ
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rezini, Harran'da Ebü'I-Kasım Ali b. Muhammed ez-Zeydi, Mısır'da Ebü'l-Abbas
İbn Neffs ve İsmail b. Amr b. Raşid eiHaddad'dan kıraat okudu. Ragıb el-isfahani ve Ebü'l-Fazl er-Razi de onun kıra
at hocaları arasında yer almıştır. Ayrıca
EbO Ali ei-Ahvazi'den icazet* yoluyla pek
çok kıraat rivayet etti. EbO Abdullah İbn
Nazif. Ebü'n-Nu'man Türab b. ömer,
Ebü't- Tayyib et-Taberi gibi alimlerden
hadis dinledi. Ahmed b. Hanbel'in elMüsned'i ile Muhammed b. Hasan enNakkaş'ın [ö. 35 ı / 962) telif ettiği bir tefsir olan Şitô.'ü's-sudur'u hocası Zeydi'den. el- Keşf ve '1- beyô.n adlı tefsiri de
bizzat müellifi Sa'lebi'den rivayet etti.
Kendisinden de EbO Ali İbnü'I-Arca', Hasan b. Halef b. Belime, MansOr b. Hayr
ve daha pek çok kimse kıraat okudu. EbO
Nasr Ahmed b. ömer el-Gazi, EbO Bekir
Muhammed b. Abdülbaki ei-Ensari, İb
rahim b. Ahmed es-Saymeri ve diğerle
ri ondan rivayette bulunmuşlardır.
Kaynaklarda muhakkik ve sika*· bir
alim olduğu bildirilen ve Mekkeliler'in
kıraat üstadı olarak anılan EbO Ma'şer
et-Taberi, muhtemelen ilmi seyahatlerinden sonra yerleşip hayatının sonuna
kadar yaşadığı Mekke'de vefat etti.
Eserleri. 1. et- Tell]iş fi'l-Jprô. 'ô.tj'ş
1039'da (1629-30) istinsah edilen bir nüshası Berlin'de bulunmaktadır
[Staatsbibliothek, nr. 653, 81 varak). 2. Kitô.bü Sukı '1- carus. Kıraate dair meşhur
ve garlb 1500 rivayet ve tariki ihtiva et- ·
tiği kaydedilmekte olup Zehebi kitaptaki rivayet ve tarikierin 1500'ü bulacağı
nı sanmadığını söylemektedir (Ma 'rife·
tü 'l,ku~ra', Millet Ktp., Ali EmTrT, nr. 2500,
vr. I 52 b; yazma nüshaları için bk. Brockelman ri, GAL, 1. 518). 3. el-Cô.mic fi'l-kışemô.n

radığını bildirmiştir.

EbO Ma 'şer 170 yılı Ramazan ayında
(Mart 787) Bağdat'ta vefat etti. cenaze
namazını Halife HarOnürreşid kıldırdı.
Eserleri. 1. Kitdbü'l-Megazi. Bu kiHz. Peygamber'in hayatını bütün safhalarıyla anlattığı kaydedilir. Günümüze ulaşmayan eserin bazı bölümleri Vakıdi, İbn Sa'd ve Taberi tarafın
dan intikal ettirilmiştir. 2. Tô.rihu '1- huletô.'. Müellifin vefatma kadar- meydana gelen hadiseleri kronolojik olarak
nakleden bir eserdir. Taberi Tô.ril]u'rrusül ve'l-mülı1k'ünde günümüze gelmeyen bu kitaptan yer yer nakiller yap-

tabında

mıştır.

Ebü Ma 'şer
et· Taberi' nin
el·Cam i' (i'/·
~ıra çati'l- 'aşr
adlı eserinin
zahriyesi ile
baş tarafından

bir sayfa
(Sü leyma niye Ktp.,
Paşa.

Hasan Hüsnü
nr. 42, vr. 2")
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