
(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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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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MASERCiST, Ebü'I-Hasan 

göre ise seksen altı yaşında S Cemaziye
lahir 384 (17 Temmuz 994) tarihinde Ho
rasan'da vefat etti. 

Masercisl. Şafii mezhebinde İmam Şa
f il'nin ictihadının bulunmadığı sahalarda 
onun usulüne uygun olarak ictihad ede
bilecek ilmi seviyeye sahip olan ashabü'l
vücuh arasında sayılmıştır. Masercisl'yi, 
Hz. Peygamber'e ulaşan icazet zincirinde
ki hocaları içinde sayan Nevevi (lll , s. 18) , 
bazı konularda ona nisbet edilen ictihad
l arın Ebu İ shak eş-Şirazl'nin el-Mühe?;
?;eb'i ile kendisinin Ravzatü 't-talibin'in
de zikredildiğini belirtir (a.g.e., 1/2, s. 2 ı 2). 
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MAsivA 

-, 

( i.S,...ı..) 

Allah'tan başka her şey anlamında 
bir tasawuf terimi. 

L _j 

Sözlükte "şey" anlamına gelen ma ile 
"başka, gayr" anlamındaki siva kelimesin
den türetilmiş bir tabir olan masiva ma
sivallah. masive'I-Hak şeklinde de kulla
nılır. Tasawufta yaygınlığı sebebiyle çok 
defa masiva demekle yetinilir. 

Tasawuf yoluna yeni girmiş veya bu 
yolda olmakla birlikte vahdet makamına 
erememiş salikler Hakk'ın varlığı (vücGd) 
ve Hakk'ın gayrinin varlığı (mevcGdat) ola
rak iki varlık görür. Hakk'ın gayri kabul 
edilen varlıklara tasawufta masiva adı ve
rilir. Bu bağlamda Cenab-ı Hakk'ın aha
diyyet mertebesinden sonraki bütün 
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mertebelerde ve alemlerdeki zuhuru ma
sivadır. Ancak masiva denildiğinde bu an
lam değil şehadet alemi denilen alem ve 
bu alemde Hakk'ın gayriyet perdeleriyle 
zuhur ettiği yerler (mezahir) anlaşılır. Bu
na göre evren, dünya, dünyadaki her şey, 
insan, insanın bütün ilgileri, yapıp etme
leri, zihnindeki suretler ve bilgiler masiva 
olarak nitelenir. Masiva sayılan şeylerin 

taayyün itibariyle Hakk'ın gayri olmakla 
birlikte batında Hakk'ın aynı olduğunu dü
şünen mu hakkık sufiler. salikieri Hakk' ın 

zatına yöneltmek için bunların Hak ile kul 
arasındaki perdeler ve engeller olduğunu , 

tasawuf yoluna giren kimsenin Hakk'a 
erebilmesi için bu perdeleri ortadan kal
dırması gerektiğini söylemişlerdir. "Al aik" 
adı da verilen bu perdelerin ortadan kal
dırılması, insanın gönlündeki ve zihnin
deki Allah'tan gayri her şeyi silip atmasıy

la mümkündür. Bazı sGfiler insanın gön
lünü ilahi tecellilerin yansıdığı parlak bir 
aynaya, masivayı da yansımayı engelleyen 
tozlara benzetmiş. ilahi tecellilerin yan
sıması için aynanın tozlardan silinip te
mizlenmesini şart koşmuşlardır. Hüseyin 
Lamekanl'nin. "Pak eyle gönül çeşmesin 
ta durulunca" mısraı bu görüşün bir ifa
desidir. 

Mal mülk, servet düşkünlüğü, büyük
lenme, gösteriş, haset vb. kötü huylar 
masiva sayıldığı gibi ibadetler ve güzel 
ahlaki davranışlar da masivad ı r. SGfiler 
keşf, ilham ve keramet gibi hususları da 
masiva olarak görmüşler. bunlardan kur
tulmanın güçlüğüne dikkat çekmişlerdir. 
Telvin halindeki safilerde masivaya karşı 
bir meyil olabilirse de temkin makamın
da olanlar gönüllerinde Hak'tan başkası-. 
na yer vermezler. 

Tasawufta güzel ahlaki davranış ve 
hallerin genellikle üç mertebesinden söz 
edilir. Mesela tövbenin üç m ertebesi var
dır. Birinci mertebede avam günahları 
için, ikinci mertebede havas günahları
nın yanı sıra gaflet halleri için , üçüncü 
mertebede havassü' l-havas Allah'tan 
gayri her şey için tövbe eder ve artık ma
siva akla gelmez (Kuşeyrl, s. 260; Herevl, 
s. 6, 7; ) . Öte yandan tövbe insanın fiili 
olduğundan o da masivadır, tövbeden de 
tövbe etmek gerekir. Rabia ei-Adeviyye, 
"Bizim tövbemiz tövbeye muhtaçtır" sö
züyle bunu anlatmak istemiştir. SGfile
rin, "Ebrara göre sevap olan işler Hak ile 
kurbiyet sağlamış olanlara göre günah
tır" sözünün anlamı da budur. Tasawuf
ta "terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestl, 
terk-i terk" diye özetlenen dört terk as
lında masivayı terktir. 

Şibll tasawufu, "Kaygısız bir şekilde Al
lah'la olan birlikteliktir" veya, "Hiçbir ol
guyu ve yaratığı görmemektir" şeklinde 
tarif ederken masivaya takılıp Hak'tan 
uzak kalınmaması gerektiğine işaret et
miştir (Kuşeyrl, s. 554). SGfiler, " İki nalı
nını çıkar" mealindeki ayeti de (Taha 20/ 
ı 2), "Dünya ve ahireti ter ket" şeklinde yo
rumlamışlardır (Gazzall, Miş ka tü '1-envar, 
s. 70) ; çünkü cennet ve oradaki nimetler 
de masiva olup sufinin muradı bunun 
ötesindedir. Hakk'a giden yoldaki en bü
yük engellerden biri salikin kendi varlığı
dır. Masiva olan bu engelin de kaldırılması 
(terk-i hestT) şarttır. Nitekim Bayezld-i Bis
taml'ye nefsini terkedip Hakk'a öyle git
mesi ilham edildiği kaydedilmektedir. Hü
seyin Lamekani, "Vücudumdur günahım 
ol sebebden her gün ahım var" mısraın
da bu durumu anlatmıştır. Mutasawıf 
şairlerin divanlarında masivadan kurtul
manın gereğine temas eden birçok şiire 
rastlanmaktadır. 

Tasawuf kaynaklarında tevhid konusu 
anlatılırken masivaya özellikle vurgu ya
pılmıştır. SGfilere göre Hak Teala hakkın
da i nsanın zihninde oluşan tasawurlar, 
bilgiler, hayaller ve inançlar ne kadar mü
kemmel ve doğru olursa olsun masivadır. 
Allah hakkındaki marifet de böyledir. 
Zünnun ei-Mısrl, "Allah hakkında zihnin
de her ne oluşursa oluşsun bil ki o Allah 
değildir, Allah ondan başkadır" sözüyle 
bu hususa işaret etmiştir. 

Hakk'ın tecellilerini temaşa edip mest 
olan veliler şair Lebld b. Rebia'nın "Allah'
tan başka her şey batıldır" (Divan, s. ı 32) 
mısraını tasviple nakleden Hz. Peygam
ber'in (Buhar!. "Edeb" , 90; Müslim, "Şi'r", 
3-6) hadisine dayanarak masivaya fena 
ve zeval gözüyle bakmış, " İki cihanda Al
lah'tan başka bir şey yok" sözünü sık sık 
tekrarlamışlardır (Gazzall, it:ıya', N, 252). 
Hak'tan gayri hiçbir şey görmeyen ve bil
meyen tevhid ehli için masiva diye bir şey 
söz konusu değildir. 
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