
(a.g.e., a.y.). Bu durum, İslam devletinin 
başlangıç döneminde bu adla anılan bir 
kütüphanenin bulunduğunu göstermek
tedir ki ilim ve medeniyet tarihi açısından 
dikkate değer bir husustur. İbnü'I-Kıftl, 
Maserceveyh'in adı geçen eseri ömer b. 
Abdülaiiz'in isteği üzerine Arapça'ya çe
virdiğini söylüyorsa da onun Mervan b. 
Hakem döneminde yaşadığı görüşü ağır 
basmaktadır. Ayrıca bazı klasik kaynaklar, 
Maserceveyh ile Abbasller'in saray şairi 
EbG Nüvas(ö 198/8 13) arasındageçen 

bir olaya yer vermektedir ( İ b nü'l-Kıftl. s. 
2 13; İbn EbQ Usaybia. s. 233); ancak za
man bakımından bu da mümkün değil
dir. Öte yandan Albert Dietrich. Münte
l]abü Şıvani'I-J:ıikme'de sözü edilen (s. 
20, 88) ve Hipokrat'ın talebeleri arasında 
sayılan Masergis'i Maserceveyh ile aynı 
kişi sanarak haksız yere eserin müellifini 
eleştirmiştir (Ef21 İng . ı. VI, 641) Halbuki 
ortada sadece bir isim benzerliği söz ko
nusudur ve aslında bu hatanın eseri neş
reden Douglas Morton Dunlop'tan kay
naklandığı anlaşılmaktadır ( EbQ Süley
man es-Sicistanl, s. 191 ). 

Eserleri . 1. Kitôbü Kuva'l-et'ime ve 
menô.fi'ihô ve mazarrihô. . z. Kitabü Ku
va'!-'a~a~ir ve menafi 'iha ve mazarri
ha. İbnü 'n-Nedim ve İbnü'I-Kıfti'nin ha
ber verdiği bu iki eser günümüze u laş

mamıştır. 3. Fi Ebdali'l-edviye ve ma 
ye~ilmü ma~ame gayrihi minha. Mu
adil ilaçlar hakkında yazılan bu küçük ri
sale günümüze kadar gelebilmiş ve ingi
lizce'ye tercüme edilmiştir (E/2 [İng . ı. VI, 
64 1) 4. Kitôb fi 'l- 'ay n . S. Kitô.b fi'l-ga
;:::a'. İbn EbG Usaybia 'nın zikrettiği bu iki 
eser zamanımıza ulaşmamıştır ('Uyünü '1-
enba' , s. 234). 6. Künnaş. Farmakolojiye 
dair olan bu eserin şimdiye kadar izine 
rastlanmamışsa da sonraki hekimlerin 
bundan büyük ölçüde yararlandığı anla
şılmaktadır. EbQ Bekir er-Razi, el-lfavi 
adlı eserinde "kale'l-yahQdi" (yahudi der ki) 
ibaresiyle Maserceveyh'e 171 yerde gön
derme yapmıştır (Sezgin, lll , 207). 
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MASERCİSi, Ebu Ali 
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Ebu All ei-Hüseyn b. Muhammed 
b. Ahmed ei-Masercisl en-Nisaburl 

(ö. 365/976) 

L 
Hadis hafızı. 

_ı 

297 (91 O) veya 298'de (911) Nişabur'da 
doğdu. Abdullah b. Mübarek'in azatlısı 
olan büyük dedesi muhaddis Ebu Ali Ha
san b. Ysa b. Masercis en-NisabGri'den do
layı bu nisbeyle anılmaktadır. ilmi gele
neğe sahip bir aileden gelen Masercisl, 
tahsiline bir hadis alimi olan dedesiyle 
Zühli'nin talebelerinden olan babasından 
temel İslami ilimleri öğrenerek başladı. 
İbn Huzeyme. Muhammed b. İshak es
Serrac ve İbnü'ş-Şarki gibi alimlerden 
hadis dinledi. 321 'de (933) başladığı ilmi 
seyahatleri sırasında İbn Ziyad en-Nisa
bGri ve İbnü'I-Mehamili'den, ayrıca Şam 
ve Irak'ta birçok alimden hadis rivayet 
etti. Daha sonra Mısır'a giderek orada 
uzun süre ikamet eden Masereisi pek çok 
rivayet derledi, fıkıh ve hadis konusunda 
eserler yazmaya başladı. İbn Şihab ez
Zühri'nin rivayet ettiği hadisleri bir araya 
getirdi ve onları çok iyi derecede ezber
ledi. Bundan dolayı kendisinin "ez-Züh
riyyü's-sagir" diye anıldığı belirtilmektedir. 

9 Receb 365 (13 Mart 976) tarihinde ve
fat eden Masercisi'nin cenaze namazını 
Şafii alimlerinden olan yeğeni Muham
med b. Ali el-Masereisi kıldırdı. Güvenilir 
bir muhaddis olarak kabul edilen Maser
cisi'yi, birlikte hadis müzakere ettikleri 
Hakim en-NisabGri kaydettiği rivayetle
rin çokluğunu ifade etmek üzere "asrı

nın gemisi" diye nitelendirmektedir. Ma
sercisi'nin naklettiği herhangi bir hadi
sin kendisine ulaşmadığını söyleyen Ze
hebi ona ait haberlerin Beyhaki'nin ki 
tapları arasında bulunabileceğini söyle
mektedir. 

Hakim en-NisabGri. Masercisi'nin kendi 
hattıyla 1300, müstensih kalemiyle 3000 
cüzü aşabilecek hacimde el-Müsnedü'I
kebir adıyla bir eser telif ettiğini ve bu 
genişlikte başka bir müsnedin yazılmadı
ğını belirtir. Zehebi bu eserin 1 SO cilt ka
dar olduğunu tahmin etmektedir (A'Ui
mü'n-nübeUi', XVI. 289; Bedran, IV. 355) . 

Masercisi'nin bundan başka, Buhari ve 
Müslim'in eJ-Cômi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'leri üzerine 
müstahrec türünde kaleme aldığı ve ta
mam layamadan öldüğü belirtilen eser
leri yanında el-Megazi ve 'I-~aba'il, el
Meşayil] ve el-Ebvab adlı çalışmaların
dan da bahsedilmektedir. 

MASERCiST, Ebü'I -Hasan 
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MASERCİSi, Ebü'l-Hasan 
( ~rlAlf ~ı}!i) 

Ebü'I-Hasen Muhammed 
b. Ali b. Sehl ei-Masercisl en-Nisaburı 

(ö. 384/994) 

Şafii fakihi. 
_ı 

Anne tarafından dedesi olan EbG Ali 
Hasan b. İsa b. Masercis en-NisabGri'den 
dolayı Masereisi nisbesiyle anılmıştır. Ön
ceden hıristiyan olan Hasan b. İsa. Ab
dullah b. Mübarek vasıtasıyla müslüman 
olduktan sonra İbnü'I-Mübarek başta ol
mak üzere İbn Uyeyne. Vekı~ . EbG Muaviye 
ed-Darir gibi muhaddislerden hadis din
ledi ve ilmiyle tanı n dı. Ahmed b. Hanbel, 
Buhari, Müslim, EbG Zür'a er-Razi ve 
Ebu Hatim er-Razi gibi muhaddisler de 
ondan hadis dinlediler (Nevevt, 1/2, s. 2 ı 3). 
Çocukları ve torunları Masereisi nisbesiy
le anılmıştır. 

Ebü'I-Hasan ei-Masercist 340'11 (951) 
yıllara kadar Nlşabur ve Hey'den başka 
Bağdat. Küfe, Basra. Hicaz. Kahire, Ha
lep ve Dımaşk'a ilim yolculukları yaparak 
zamanının önde gelen alimlerinden ders 
aldı. Ebu İshak ei-Mervezi'nin ilim mecli
sine katıldı ve onunla birlikte Kahire'ye 
gitti. Mervezi'nin vefatı üzerine Bağdat'a 
geçerek İbn EbQ Hüreyre'nin yardımcısı 
oldu ve onun meclisten ayrılmasından 
sonra derslerini idare etti. Hocaları ara
sında bunlardan başka dayısı Müemmil 
b. Hasan b. İsa b. Masercis ei-Masercisi. 
Mekki b. Abdan, Ebü'I-Hasan İbn Hazlem, 
Ebu Said İbnü 'I-A'rabl, Ebu Talib ömer 
b. Rebi' b. Süleyman ei-Haşşab. İbn Dase 
gibi alimler vardır. Ayrıca Müzeni ile Yu
nus b. Abdüla'la es-Sadeti'nin öğrencile
rinden ders aldığı zikredilir. 

344 (955) yılında Horasan'a dönen Ma
sercisi ölümüne kadar öğretimle meşgul 
oldu. Hakim en-NisabGri, Ebü't-Tayyib 
et-Taberi. EbQ Nuaym ei- İsfahani, İsmail 
b. Ahmed ei-Hiri ve İsmail b. Abdurrah
man es-SabGni onun en meşhur talebe
leridir. Horasan bölgesinde Şafiiler'in ön
de gelen imamlarından ve mezhebi en 
iyi bilenlerden kabul edilen Masereisi bazı 
kaynaklara göre yetmiş altı, kaynakların 
çoğu na ve talebesi Hakim en-Nisaburl'ye 
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