
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 
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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. 
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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. 
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