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halılığa ve halk arasında huzursuzluk
lara sebep oldu. Hatta halk bu yüzden 
Nasır b. Abdullah'ın isyanını destekledi. 

Onun zamanında mevlid kandilleri ve 
ramazan bayramları resmi bayram ola
rak kutlanır, töreniere ülkenin her tara
fından gelen bilginler, süfiler ve devlet 
adamları katılırdı. Ayrıca fakir çocukla
rı sünnet ettirir ve onlara hediyeler da
ğıtırdı. Onun giydiği ve bundan dolayı 

mansüriyye adını alan bir elbise çeşidi 
daha sonra fakihler ve devlet adamları 
tarafından da giyilmiştir. 
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liJ HuLusi YAvuz 

AHMED b. MENİ' 
( r:_;... cr. .lo>! ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Men! 
b. Abdirrahman ei-Begavt 

(ö. 244/858-59) 

Horasanlı tanınmış hadis hafızı. 
__j 

Meşhur müfessir ve muhaddis Ebü'I
Kasım Abdullah ei-Begavf'nin ana tara
fından dedesidir. Horasan başta olmak 
üzere birçok ilim merkezini gezerek Süf
yan b. Uyeyne. Ebü Bekir b. Ayyaş, Ab
dullah b. Mübarek ve Yezid b. Harün 
gibi ünlü muhaddislerden ders aldı. Ha
dis ilminde hMız* mertebesine ulaştı. 
Daha sonra Bağdat'a yerleşip ölünceye 
kadar orada hadis öğretimi ile meşgul 
oldu. Talebeleri arasında, başta Buhari 
olmak üzere, diğer Kütüb-i Sitte müel
liflerinin yanı sıra Muhammed b. İshak 
es-Sagani, İbn Huzeyme ve kendi toru-
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nu Ebü'I-Kasım Abdullah ei-Begavi de 
bulunmaktadır. Buhari ondan bir ravi 
aracılığı ile aldığı hadisiere Şa}ıf}ı 'inde. 
doğrudan aldıkiarına da diğer eserle
rinde yer vermiştir. Hadis münekkitleri 
tarafından saduk* , sika" ve hüccet" 
kabul edilmiştir. 

ilmi seviyesi bakımından çağdaşı Ah
med b. Hanbel'e yakın olduğu kabul 
edilen İbn Menf'in Kur'an-ı Kerim'i kırk 
yıl boyunca üç günde bir hatmettiği ri
vayet edilir. Bütün kazaneını ilim uğ

runda harcamıştır. Seksen dört yaşla
rında vefat ettiği zaman, kitapları dı

şında, satılan eşyası ancak yirmi dört 
dirhem tutmuştur. Kaynaklarda sözü 
edilen Müsned'inin günümüze gelip 
gelmediği bilinmemektedir. 
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Iii M_ ALi SöNMEZ 

AHMED el·MENINI 
(~\.lo>!) 

Ebü'n-Necah Şihabüddtn Ahmed 
b. Ali Ömer ei-Mentnt el-Osman! 

(ö. 1172/1759) 

Osmanlı alimi, 
tarihçi, edip ve muhaddis. 

__j 

6 Mart 1678'de Şam köylerinden Me
nin'de doğdu. Şam bölgesinin tanınmış 
bir utema ailesine mensuptur. Trablus
şam'ın BirkaH köyünden olan babası, 

önce Şam'da Salihiyye'ye, daha sonra 
1636'da Menin köyüne yerleşmiş alim 
bir kimse idi. İ lk tahsilini bu köyde ya
pan Menini, on üç yaşlarında Şam'da 
bulunan kardeşinin yanına gitti ve ora
da tahsiline devam etti. Aralarında Ebü'I
Mevahib el-Hanbeli ve Abdülgani en-Nab
lusi gibi tanınmış alimterin de bulun
duğu birçok hocadan ders aldı. Şam'ın 

önde gelen mutasawıfları vasıtasıyla 

Nakşibendi, Kadiri ve Halveti tarikatia
rına intisap etti. Başta Emevi Camii ol
mak üzere birçok medresede müder
rislik yaptı, edebiyat ve şiirle de meşgul 
oldu. Emevi Camii'nde Beyzavf Tefsiri 
ve Şa}ıf}ı-f Bu{ıarf'nin yanı sıra çeşit

li dersler okuttu. Aralarında Silkü'd
dürer müellifi Muradf'nin babası Ali b. 
Muhammed ei-Muradf'nin de bulundu
ğu birçok talebe yetiştirdi. İki defa is
tanbul'a giden Menini, Tarf{ı-i cUtbf' 
adıyla bilinen Sfretü'l-Yeminf'ye yaz-

dığı şerh dolayısıyla istanbul'da büyük 
ilgi gördü ve kendisine Süleymaniye mü
derrisliği payesi verildi. Ayrıca Şam Sü
meysatiyye ve Umeriyye medreseleri 
mütevelliliği ile Emevi Camii hatipliği

ni de yapan Menini, 17 Şubat 17S9'da 
Şam'da öldü. 

Meninf'nin en önemli eseri, Utbi'nin 
Gazneli Sultanı Yeminüddevle Mahmüd 
b. Sebük Tegin devrine ait Sfretü'l-Ye
mini (et-Tarftıu 'l-Yemfnl) adlı tarihine 
yazdığı iki ciltlik şerhtir (Kahire 1286) 

ei-riam bi-feia,ili'ş-Şam adlı diğer 
eseri ise yazma halindedir. ei-rldm Şe
rif Mehmed Efendi tarafından Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir. Bahaeddin et-Ami
li'nin Vesfletü'l-fevz ve'l-eman if med
İlİ şa}ıibi'z-zaman isimli Mehdi hakkın
daki kasidesine yaptığı şerh, Arnili'nin 
el-Keşkui adlı eseriyle birlikte basıl

mıştır (Bulak 1288, Kahire 1305). Ayrıca, 

el-Kavlü's-sedfd if muttaşıli'J-esam"d 
( hocalarının isnadlarını verdiği eseri); Şer
}ıu'ş-sadr bi-şer}ıi urcuzeti istinzali'n
nasr bi't-tevessül li-ehli Bedr (Kahire 
1281) ; Şer}ıu Cahiliyyeti'l-~ader bi-es
ma,i as}ıabi seyyidi 'l-meld,iketi ve'l
beşer; Mevahibü'l-mücfb if {ıaşa,isi'l
}ıabfb ve bunun şerh i Fet}ıu'J-~arfb; Di
van ve diğer bazı manzum eserleri ile 
İcj.a, e tü 'd-derarf if Şer}ıi Şa}ıf}ıi'l-Bu
{ıarf adlı eksik bir Buhari şerh i vardır. 
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AHMED MİDHAT EFENDi 

(1844- 1912) 

Yazar, gazeteci, romancı ve naşir. 
L ~ 

Rus işgali üzerine 1829'da Kafkasya'yı 
terke mecbur kalan bir anne ile, Ana
dolu'dan gelip istanbul'a yerleşmiş bir 
babanın oğlu olarak Tophane semtinde 
dünyaya geldi. Orta halli bir esnaf aile
si içinde ve güç şartlar altında yetişti. 
Babasının ölümü üzerine. ağabeyinin 

memuriyette bulunduğu Vidin'e gitti 
(1857). Orada başladığı sıbyan mektebi
ni Tophane'de bitirdi (1861) Midhat Pa
şa ' nın Niş valiliği sırasında yine ağabeyi 
ile Niş'e gitti. rüşdiye tahsilini orada ta
mamladı. Mithat Paşa'nın Tuna valiliği 
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üzerine Rusçuk'a giden Ahmed Midhat. 
Vilayet Mektübi Kalemi'nde ilk memu
riyetine başladı (1864l. Kendi adını bu 
zeki ve kabiliyetti gence veren Midhat 
Paşa, onu Fransızca çalışmaya teşvik et
ti ve imkanlar sağladı. Böylece Ahmed 
Midhat'a Batı kültürünün kapıları açıl

dığı gibi o sayede Tuna gazetesinde 
muharrir ( 1868). bir yıl sonra da baş

muharrir olarak yazı hayatına başlamış 
oldu. 
Bağdat valisi olan Midhat Paşa, ye

ni vazifesine giderken kalabalık mai
yeti arasında. ağabeyi ile birlikte Ah
med Midhat'ı da götürdü ( 1869) Bura
da Zevn] gazetesinin müdürü olan Ah
med Midhat, Bağdat'ta kendisini kül
türlü bir çevre ve oldukça programlı bir 
sohbet meclisi içinde buldu. Bu çevrede 
Ahmed Midhat Efendi'ye. ressam Os
man Harndi Bey Batı kültürü. Muham
med Feyzi ez-Zühavi din ve medrese 
kültürü, açık fikirli. yarı meczup, fey
lesofmeşrep bir adam olan ve Arapça, 
Farsça, Hintçe, ibranice, ingilizce bilen 
Şirazlı Bakır Can Muattar Doğu ilimleri 
ve çeşitli felsefi kültür sahalarında te
sir ettiler. ilk kitapları olan Hace-i Ev
vel serisi ile Kıssadan Hisse 'yi burada 
yaz dr. 

Bağdat mutasarrıfı olan ağabeyinin 

ölümü üzerine memuriyetinden ayrıla

rak istanbul'a döndü ( 1871 ı Ağabeyi
ninki ile beraber çok kalabalıklaşan ai
lenin geçim sıkıntısı omuzlarına yüklen
di. Ceride-i Askeriyye'ye başmuhar
rir oldu. Bunun yanı sıra, Tahtakale'de 
oturduğu evde kurduğu matbaada, aile 
fertlerinin de katılmasıyla kendi kitap
larını neşre başladı. Bu neşriyatta mu
harrir. mürettip, dağıtıcı olarak kendi
sinden ve ailesinden başka yardımcısı 
olmadı. Bir yıl içinde matbaayı genişle
terek önce Sirkeci'ye, sonra Beyoğlu'na 
nakletti. Aynı yıl, arka arkaya kapanan 
Devir ve Bedir mecmualarından sonra 
on sayı devam eden Dağarcık ' ı yayım

tadı. Bu dergide çıkan "Duvardan bir 

Sada" adlı yazısında ortaya koyduğu, an
cak daha sonra vazgeçtiği (aş . b k.) ma
teryalist düşüncenin izlerini taşıyan ifa
delerinden dolayı Basiret gazetesi ta
rafından islam aleyhtarlığı ile suçtan
dı. Muhtemelen bu sebepten 1873'te, 
Genç Osmanlılar'ın arasında, onlarla il
gisi olmadığı halde Rodos'a sürüldü. Üç 
yıl devam eden bu sürgün devresinde 
Rodos'ta çocuklar için bir "Medrese-i 
Süleymaniyye" kurdu ve orada ders ver
di; ders kitaplarını ve ilk romanlarını 
neşre başladı. Otuz dört sayı devam 
edecek olan Kırkanbar dergisi için de 
buradan yazı gönderiyordu. V. Murad'ın 
padişah olmasıyla affedilerek istanbul'a 
döndü. Gazetecilik, romancılık ve neşri
yat faaliyeti bundan sonra daha yoğun 
olarak devam etti. Gazetecilik tarihimi
zin en uzun ömürlü gazetelerinden olan 
Tercüman-ı Hakikafi çıkarmaya baş
ladı (1 878) 

Geçim imkanlarını çok defa kendisi 
sağlayan, bununla birlikte ll. Abdülha
mid devrinde sarayın himayesinden de 
mahrum kalmayan Ahmed Midhat. ölü
müne kadar Takvim-i V ekiiyi ·ve Mat
baa-i Amire müdürlüğü, Meclis-i Umür-ı 
Sıhhiyye azalığı ile reisliğinde ve çeşitli 

hocalıklarda bulunmuş, 1889' da Stock
holm'de toplanan Şarkiyatçılar Kongre
si vesilesiyle iki buçuk ay süren bir Av
rupa seyahati de yapmıştır. ll. Meşruti 

yet'ten sonra emekli olarak bir müddet 
Darülfünun. Medresetülvaizin ve Darül-
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AHMED MiDHAT EFENDi 

muallimat'ta genel tarih. dinler tarihi. 
felsefe tarihi. eğitim tarihi gibi dersler 
okuttu. 28 Aralık 1912'de fahri olarak 
hizmet ettiği Darüşşafaka'da öldü. Me
zarı Fatih Camii haziresindedir. 

Ahmed Midhat Efendi. çağdaşları olan 
diğer Tanzimat yazar ve düşünürlerin
den bazı önemli özellikleriyle ayrılır. Bir
takım siyasi düşünceleri olmakla birlik
te. devletin o asırda gözle görülür bir 
buhran halini almış olan sıkıntılarından 
kurtuluş çaresini. mesela Genç Osman
lılar gibi bir rejim değişikliğinde görmü
yordu. Çok yakından tanıdığı ve . sami
rniyetle bağlı bulunduğu devrin hüküm
dan ll. Abdülhamid gibi. eğitim ve kül
türün belli bir seviyeye gelmediği mil
letlerde rejim meselelerinin ön plana ge
tirilmesinin zararlı olacağına inanmıştı. 
Bundan başka. geçen yüzyılda Osmanlı 
aydınları arasında yaygın olan Batı hay
ranlığı da Ahmed Midhat'ta farklı bir 
görünüştedir. O, hemen bütün edebi ve 
fikri eserlerinde, Doğu ve Batı medeni
yetlerini mukayese ederek, sathi de ol
sa bir tenkit süzgecinden geçirmiş, o 
devir için dikkate değer bir sentez oluş
turmaya çalışmıştır. Bu maksatla ro
man, hikaye, tiyatro gibi edebi karak
terdeki eserlerinde ve bunların dışında
ki inceleme-malumat mahsülü kitap ve 
yazılarında, hemen her konuya duyduğu 
ilgi ve tecessüsünü okuyucuya da aşı

lamaya çalışmıştır. Romanlarında. çok 
defa tenkit edilen ve hatta alay konusu 
haline getirilen "istitrat" kabilinden bil
gi verme tavrını ve okuyucusu ile diya
log kurma alışkanlığını biraz da bu en
dişesi ile izah etmek doğru olur. 

Ahmed Midhat ilk olarak 1896 Hazi
ranında Tercüman-ı Hakikat'te yayım
lanan "Dilde Sadeliği iltizam Edelim" 
başlıklı yazısında ve bunu takip eden 
diğer yazılarında, oldukça yaygın ve cid
di tepkilere rağmen dilde sadeliği sa
vunmuş ve sadeleştirmenin nasıl olabi
leceğini anlatmaya çalışmıştır. Edebiyat 
hakkındaki düşünceleri. çağdaşları olan 
yazarlardan fazla farklı değildir. iyi va
kit geçirtirken ibret vermek şartıyla ve 
eski edebiyatımızia herhangi bir ilgisi 
olmaksızin , örnek daima Batı edebiyatı
dır. Ona göre roman ve tiyatroya. önce 
Batı 'yı taklit yoluyla başlamak. daha 
sonra mahalli ve milli bir karakter ver
mek gerekir. Ahlak yönünden ise kendi 
milli ve içtimaT gerçeklerimiz aksettiril
melidir. Ahmed Midhat. bu düşünceleri
ni hikaye ve romanlarında uygulamakla 
birlikte. b·elki farkına varmadan. edebi-
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AHMED MiDHAT EFENDi 

yat geleneğimizden gelen birtakım un
surları da ilave etmiştir. Orta oyunu, 
karagöz, bilhassa meddah hikayelerinin 
tahkiye ve diyalog tarzı. yer yer Ahmed 
Midhat'ın romanlarını süslemiştir. Batı 

edebiyatından, kendi macera ve aşk ro
manlarına örnek olarak çok defa ikinci 
sınıf Fransız yazarlarını seçmiştir (A. Du
mas, O. Feuillet, P. De Cock gibi). 

Sayısı altınışı aşan büyük hikaye ve 
romanlarından pek çoğu Tanzimat dev
rinin karakteristik düalizmini sergiler. 
Doğu medeniyetinin ahlak ve gelenek
lerine bağlı, Batı kültürünü benimsemiş 
müsbet tiplerle, milli örf ve adetlerimi
ze ilgisiz, Batı'nın sadece serbest ve ra
hat yaşama tarzını benimsemiş menfi 
tipler arasındaki çatışma. hemen bütün 
romanlarının temelini teşkil eder. 

Hilmi Ziya Ülken'e göre, Türk fikir 
hayatında ilk defa onunla Batı'nın fel
sefe problemleri üzerinde düşünülmeye 
başlanır. O. gençlik çağında yayımladığı 
yazılannda-İslami inanç sistemiyle ça
tışmayacağı kanaatini muhafaza etmek 
kaydıyla- birtakım materyalist ve poziti
vist bilgileri benimsemiş. fakat zaman
la daha spiritüalist görüşleri destekle
miştir. Buna paralel olarak İslam ahla
kına ve daktirinine gittikçe artan bir 
bağlılık göstermiştir. Dağarcık'ta ya
yımladığı "Felsefe ve Filozoflar" başlıklı 
yazılarında filozof kelimesinin dinsiz ve 
kayıtsız insan anlamına geldiği şeklin
deki avami telakkiyi eleştirerek filozo
fun da dindar olabileceğini savunmuş 
ve müslüman filozoflardan intikal eden 
eserleri buna delil göstermiştir. Ahmed 

~Midhat, bu suretle felsefenin önemini 
kabul etmek ve bu disipline saygısını 

korumakla birlikte, hakikati arama yo
lunda felsefe ile aynı gayeye yöneldiği
ne inandığı dinin, toplumu yönlendir
mek bakımından felsefeden daha etkili 
olduğunu düşünmüştür. Din felsefesin
de sadakatle İslam·a bağlanan ve felse
fi görüşlerini bu temele dayandıran Ah
med Midhat. Schopenhauer'ın kötüm
ser felsefesini, Draper'in din ile ilmin 
çatıştığı yolundaki görüşlerini eleştirdi. 
Ateist Buchner'i savunan Baha Tevfik 
ve arkadaşlarına karşı cephe aldı. Bu
nunla birlikte o. aydınlanma düşüncesi
ne bağlılıkta ve bilgiyi halka yayınada 
örnek bir düşünce adamı sayılmıştır. 

Ahmed Midhat Dağarcık'ta yayımla
dığı "Hürriyetin Mahiyeti" başlıklı yazı

larında ise insan hürriyetini bütünüyle 
reddeden mekanist görüşleri tenkit et
mekle birlikte kayıtsız şartsız bir hürri-
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Ahmed Midhat Efendi'nin Fatih Türbesi haziresindeki me

zar tası kitabesi ·istanbul 

yet görüşünü de kabul etmemiştir. Ona 
göre metafizik bakımdan mutlak hürri
yet sadece Allah'a mahsustur ve insan 
için bu genişlikte hürriyetten söz edile
mez. O, bu sınırlı hürriyet görüşünü si
yaset ve ekonomi alanlarına da uygula
mış, hürriyetçilik akımının siyasi ve eko
nomik bakımdan, Sultan Abdülaziz dö
neminin son yıllarında tehlikeli sonuç
lar doğurduğunu görerek birçok yazı
sında kontrolsüz ve sınırsız hürriyet an
layışını eleştirmiştir. Ahmed Midhat'ın 

ll. Abdülhamid yönetimini savunmasının 
temelinde bu hürriyet anlayışı vardır. 

Bilgi, mülahaza. müşahede ve incele
meye dayanan büyüklü küçüklü 1 SO ka
dar basılmış eseri arasında. ders kitap
ları (Hace·i Evvel, Medrese-i Süleyma· 
niyye): ansiklopedik tarih ve coğrafya 
külliyatı (Kainat, Mu{assal): Abdülaziz 
devrinin bir nevi siyasi tenkidi olan Üss-i 
İnkılab ve Zübdetü'l-hakayık; Hıris
tiyanlığa karşı İslamiyet'in müdafaası 
mahiyetinde Müdafaa, İstibşar, Beşa
ir, Nizii-ı İlm ü Din; Batı felsefesinin 
Türk cemiyeti için yıkıcı taraflarını ele 
alıp tenkit ettiği Şopenhavr'ın Hikmet-i 
Cedidesi, Volter, Beşir Fuad; Avrupa 
seyahatinden elde ettiği müşahede ve 
intibalarını ihtiva eden Avrupa'da Bir 
Cevelan; gençlik ve sürgün yıllarına ait 
bir otobiyografi olan Meniii zikredile
bilir. 

Ahmed Midhat'ın roman ve hikayele
rinde ortaya koyduğu millf ve İslami ta
vır da, yukarıda ifade edilen davranış 

tarzıyla paralellik arzeder. Onun doğru
dan doğruya dini-didaktik bir konuyu 
işleyen romanı yoktur. Ancak bu ro
manlarda idealize ettiği tipler, Türk-Os
manlı İslam düşünce ve hareket tarzı
nın temsilcileri gibidirler. Mesela. Pa
ris'te Bir Türk romanında Nasuh, De
mir Bey'de Mustafa, Acaib-i Alem'de 

Subhi ve Hicabi, Ahmed Metin ve Şir
zad'da Ahmed Metin, Mesail-i Muğla
ka'da Abdullah Nahffi bu tiplerden dik
kate değer birkaç örnektir. Aşk roman
larında bu gibi kahramanlarla gayri 
müslimlerin veya geleneklerinden kop
muş Osmanlılar'ın mücadelelerine. Do
ğu-Batı kültür ve medeniyetlerinin, örf 
ve adetlerinin mukayesesi üzerine tar
tışmalara rastlanır. Ahmed Midhat, bil-

. hassa dini müsamaha, başka dinden 
olanların inanç ve ibadetlerinde hür ol
maları konusunda İslam ve Osmanlı 
usul ve örfünün, Batı'nınkinden her za
man üstün olduğunu ifade eder. Müs
lüman bir erkeğin ihtida etmemiş hı

ristiyan bir kızla evlenebileceği, bu du
rumda karısının ibadetlerini yerine ge
tirmesinde ona yardımcı olacağı motifi 
de birkaç romanında (Paris'te Bir Türk, 
Demir Bey) işlenmiştir. Buna karşılık 

bazı romanlarında da (Süleyman Mus· 
If, Kafkas) aynı konuda hıristiyanların 

katılığı dile getirilir. 
Ahmed Midhat'ın çoğu 1883-1900 yıl

ları arasında kaleme alınmış bu karak
terdeki fikri ve edebi bir seri kitabının 
yazılmasında , muhtemelen devrin pozi
tivist ve materyalist yazarı Beşir Fuad'ı 
tanımasının ve onun intiharına şahit ol
masının tesiri vardır. Bu hadise onda, 
yeni Türk aydınları arasında Batı'dan 

gelen ve tehlikeli gördüğü cereyanlara 
eğilrnek ve genç nesilleri uyarmak fikri
ni doğurmuş olmalıdır. 

Ahmed Midhat Efendi'nin Musa Ka
zım Efendi ile müşterek olarak bir tef
sir ve Kur'an-ı Kerim'in Felsefesi adıy
la yedi veya on cilt tutan çalışmaların
dan bahsedilmişse de bu çalışmanın akı
beti hakkında bilgi edinilememiştir. 

Belli başlı eserleri şunlardır: 

Hikaye ve Romanlar: Letaif-i Rivayat 
(2'5 kitap, ı 870- ı 893). Hasan Mellah 
(1874). Hüseyin Pellah (ı87'5) , Felatun 
Bey'le Rakım Efendi (187'5). Paris 'te 
Bir Türk (ı876). Süleyman Musli(ı877). 
Kafkas ( ı877), Karnaval (1881). Aca
ib-i Alem (ı 882). Arnavutlar-Soiyatlar 
(ı 888). Demir Bey (ı 888). Müşahedat 

( 1891). Ahmed Metin ve Şirzad (ı 892). 

Taaffüf (ı89'5). Mesail-i Muğlaka (ı898), 
Jön Türk (ı9ıoı . Diğer eserleri: Ekono
mi Politik (1874), Meniii (ı876). Üss-i 
İnkılab (1877-ı878l. Kainat (187ı - ı881. 
1-XV), Mufassal ( 188'5- ı 887). Müd{ifaa 
(ı 883- ı 885 ), Şopenhavr'ın Hikmet-i Ce
didesi (ı 887), Bı;!şir Fuad (1887). Hallü '1-
ukad ( 1889), Ahbar-ı Asiira Ta'mim-i 
Enzar (1890), Avrupa'da bir Cevelan 



1 1890), İstibşô.r 1 1892). Beşô.ir 1 1894), Ni
zô.-ı İlm ü Din (John W. Draper' in History 
of the Con{lict between Religion and Sci· 
ence adlı eserinin Fransızca's ından [Les 
de la Science et la religionj yaptiğ ı kü
çük boy dört ciltlik tercüme 1895- 1900} 
Ahmed Midhat. yaptığı açıklama ve ten
kitler dolayısıyla esere İslam ve UJUm 
adını da vermiştir. Sayısı iki yüzü bulan 
eserlerinin tam listesi Hakkı Tarık Us'un 
hazırladığı Ahmed Midhat'ı Anıyoruz 
adlı kitapta bulunmaktadır (s 169-171 ı 

BİBLİYOGRAFYA: 

Mustafa Nihat Özön. Türkçede Roman, is
tanbul ı 936, s. ı 86-332; Kamil Yazgıç, Ahmed 
Midha t Efendi, Hayatı ue Hatıraları, istanbul 
ı 940; Hakkı Tarık Us. Ahmed Midhat'ı Anıyo
ruz, istanbul ı 955; Ahmet Ha md i Tan pınar. 
XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, istanbul ı956, 
s. 433-466; M ün ir Süleyman Çapanoğlu. ideal 
Gazeteci Efendi Babamız Ahmed Midhat, is
tanbul ı 964; Orhan Okay, Batı Medeniyeti Kar
ş ıs ında Ahmed Midhat Efendi, Ankara ı 975; 
Hilmi Ziya Ülken. Türkiye'de Çağdaş Düşünce 
Tarihi, istanbul ı979 , s. ı 07- ı 2ı, 2ı 6, 224; 
Sabri Esat Siyavuşgil, "Ahmed Midhat Efen
di", iA, 1, ı84-ı87 . Iii M . ÜR HAN ÜKAY 
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AHMED b. MUHAMMED 
ei-BENNA 

(bk. BENNA, Ahmed b. Muhammed). 

AHMED b. MUHAMMED 
b. MESRÜK 

( ..lı.>- .:r. ~ .:r. ....,..ı ) 
(ö 298/910-11} 

iık devir sufilerinden. 

_j 

ı 

_j 

214'te (829) Tüs'da doğdu; Bağdat'ta 
yaşadı. Ebü'I-Abbas b. Mesrük diye de 
tanınır. Haris ei-Muhasibi. Seri es-Saka
tl, Muhammed b. Mansür et-Tüsi ve 
Muhammed ei-Bürcülani gibi meşhur 

süfilerin sohbetinde bulundu. Cüneyd-i 
Bağdadiye hizmet etti. ilim tahsil et
mek için Rey ve Horasan civarını dolaş
tı. Kabri Bağdat'ta Babü Harb Mezarlı
ğı'ndadır. 

Ahmed b. Muhammed zühdü. Allah'
tan başka hiçbir şeyin tesiri altında kal
mamak. takvayı da dünya nimetlerine 
göz dikmernek ve kalpte bunlara yer 
vermemek şeklinde açıklar. Allah ve ma
siva• ile ilgili temel tasawufl düşünceyi 
ünsiyet ve vahşet terimleriyle açıklama
ya çalışan İbn Mesrük'a göre vahşet, 
bezm-i elest•ten sonra Allah'tan ayrı 
kalmaktır. Dünyaya gelişin gayesi masi-

va ile değil, Allah ile ünsiyet (dostluk) 
etmektir. Onun anlayışına göre gur
bet• te Allah ile ünsiyet, taat ve ibadet
le olur. İbn Mesrük sema • konusunda 
oldukça müsamahalıdır. Ancak onun bu 
müsamahası daha çok dış ve iç dünyası 
istikamet kazanmış kimseler içindir. 
Kalbi taate zorla alışanlara sema için 
bir ruhsat vermez; zira ona göre böyle
leri, kazanayım derken manevi hallerini 
kaybederler. 

Ahmed b. Muhammed, Ali b. Ca'd, İb
nü'I-Medini ve Ahmed b. Hanbel gibi 
muhaddislerden hadis tahsil etmekle 
beraber. Darekutni tarafından hadis ri
vayetinde zayıf kabul edilmiştir. el
~anô. ca (C üz, ü '/-~ana ca) adlı eserinin 
günümüze kadar gelip gelmediği bilin
memektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

SülemT. Tabakat, s. 237·24ı; Ebu Nuaym. 
Hi/ye, X, 2ı3-2ı6; Kuşeyrf. er-Risale, 1, ı64; 

HücvfrT. Keş{ü 'l-mahcab, Hakikat Bilgisi (tre. 
Süleyman Uludağ), istanbul ı 982, s. 249·250; 
Artar. Tezkiretü'l-euliya (tre. Süleyman Ulu
dağ) , istanbul ı985, s. 587-589 ; ibnü'I-CevzT. 
Sı{atü 's-sa{ue, IV, ı28-ı29; a.mlf .. el-Muntazam, 
VI , 98-99; Zehebf, A' la mü 'n-nübela', XIII, 494· 
495; Lam if, 1'/efehat Tercümesi, s. ı4ı-ı42; 

Şa'ranT. et· Tabak;at, ı , 93-94; Münavf. el·Ke
uakib, ı, 196-ı97. liJ MusTAFA B iLGiN 
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AHMED b. MUHAMMED 

en-NİHAVENDI 
( .s..G_,~I ~ ,:r. ....,._ı ) 

VIII. yüzyılın ikinci yarısıyla 
IX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan 

L 
bir astronom ve matematikçi. 

Hakkındaki bilgilerin tamamı İbn Yü
nus'un (ö. 1009} rivayetlerine dayanmak
tadır. Bu rivayetlere göre Nihavendi, Ha
life Harünürreşid'in veziri Yahya b. Ha
lid b. Serrnek'in (ö. 805} zamanında Cün
dişapür'da astronomik gözlemler yap
mış ve bu gözlemlerinin sonuçlarını ez
Zicü 'l-müştemil adlı cetvellerinde top
lamıştır. Yahya b. Serrnek'in 786-803 
yılları arasında vezirlik yaptığı göz önü
ne alınırsa Nihavendi'nin, Batlamyus'tan 
(Ptolemaios) sonra güneşin vasati ha
reketlerini belirleyen bu ilk gözlemle
ri 790 yılı civarında yaptığı tahmin edi
lebilir. O dönemde, eski Yunan ilminin 
İslam dünyasındaki merkezi iran'daki 
(HOzistan) Cündişapür'du ve yeni kurul
muş olan Bağdat henüz o seviyeye gel
miş değildi. Bununla birlikte müslüman 
yazarlar. Nihavendi'nin gözlemlerini yap
tığı rivayet edilen rasathaneden bah-

AHMED b. MUHAMMED en-NiHAVEND[ 

setmemektedirler. Kaynaklara göre is
lam dünyasındaki ilk rasathaneler Ha
rünürreşid'in oğlu Me'mün zamanında 
(813-833}, Bağdat'ta Şemmasiyye sem
tinde ve Şam yakınlarındaki Kasiyün 
dağında kurulmuştur. Bu durum Niha
vendi'nin, sahasındaki ilk ve dolayısıyla 
önemli olan çalışmalarının kendi döne
minde yeterince duyulmadığını göster
mektedir. Öte yandan, modern araştır
macılardan De Lacy O'Leary, islam'dan 
önce iran'da mevcut rasathaneler ara
sında yeri bilinen tek rasathanenin Cün
dişapür'daki olduğunu. ancak bunun Ni
havendfnin zamanına kadar işlerliğini 

sürdürüp sürdürmediği hususunda şüp
heler bulunduğunu , N. Ahmed ise Niha
vendi'nin Cündişapür Rasathanesi'nde 
çalıştığını . ve kullandığı aletlerin de çok 
hassas olduğunu yazmaktadırlar (bk Sa
yılı , S. 50-51 }. 

Eserleri. Adı bilinen şu beş eser Ni
havendfye izafe edilmektedir: 1. ez-Zi
cü'l-müştemil (Şümullü rasat cetveli); 
2. el-Müdl]al ilô. cilmi 'l-hey ' e (Ptole
maios'un kitaplarının muhtevas ı üzerine 
yazdığı otuz bölümden oluşan bir eser}. 
3. Kitô.bü 'l-Müdhal ilô. cilmi'n-nücum; 
4. Kitô.bü'l-Cem"c ve't-teİrik; S. Kitô.b 
ilô. Muf:ıammed b. Musô. fi'n-Nil (Nil 
hakkında Muhammed b. Müsii'ya gönder
diği ri sale}. Ancak ikinci ile üçüncü ese
rin aynı kitap olması kuwetle muhte
meldir. Öte yandan beşinci eserin ad ı 
da ortaya iki problem çıkarmaktadır. 

Birincisi, Nihavendi ile aynı dönemde 
yaşamış Muhammed b. Müsa isimli bir 
yazarın varlığının bilinmemesi, ikincisi 
de bazı araştırmacıların iranlı bir astro
nomun Mısır'daki Nil nehriyle ilgitenme
sini pek mantıklı görmemeleridir (bk. 
Elr., ı . 653} . Ancak daha milattan önce 
IV. yüzyılda Aristo'nun Nil hakkında bir 
kitap yazdığı ve Helenistik dönemde de 
birçok müellifin aynı konuda eser kale
me aldıkları bilinmektedir ve dolayısıyla 
Nihavendi de böyle bir eser yazmış ola
bilir. Eğer nilin Arapça neyi "nail olma, 
murada erme. isteğe kavuşma" kelime
si olduğu ihtimali (bk. Suter, s. lO} kabul 
edilirse o takdirde bu eserin şans, talih 
üzerine yazılmış bir yıldız falı kitabı ve 
Muhammed b. Müsa'nın da tanınma
mış bir müneccim olduğu düşünülebilir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibnü'n-Nedfm. el-Fihrist Beyrut ı398j ı978, s. 
393; H. Suter. Die Mathematiker, Leipzig ı900, 

s. ı O; Aydın Sayılı, The Obseruatory in Islam, 
Ankara ı960, s. 50-5ı , 357-358 ; Sezgin. GAS, V, 
226-227: VI. 90, 135-136: D. Pingree, "Ahmad 
Nehiivandi", Elr., 1, 653. r:;:ı 
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