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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Basra'nın güney bölgesinde 11 z (730) yı
lında doğduğu tahmin edilir; asıl adı Mi
şa b. E beri şeklinde verilmektedir (ibnü'l
Kıftl. s. 327 ). Müslüman olduğu konusun
da kesin bilgi bulunmamakla birlikte Fi 
Kıyô.mi'l-l]ulefô.' adlı eserinde İslami
yet'e ve halifelere karşı kullandığı sami
mi üsh1ba, ayrıca Maşaallah adıyla anıl
masına bakarak İslam'ı kabul ettiği söy
lenebilir. Abbasi Halifesi MansOr'un iste
ği üzerine Bağdat'ın kuruluşunda (ı 45/ 

762) onun kehanetlerinden faydalanılmış
tır. Astroloji alanında antik Mezopotam
ya ve Sasani kültürü ile Doğu Helenizmi'
nin İskenderiye merkezli bilgi birikimini 
temsil eden Maşaallah'ın İslam astrolojisi 
üzerinde sadece kendi zamanında değil 
daha sonraki dönemlerde de büyük etkisi 
görülür. Eserlerinin pek çoğunun günü
müze ulaşması ve birçoğunun Latince'ye 
çevrilmiş olması. onun İslam dünyasının 
yanı sıra Ortaçağ Avrupası'nı da etkile
diğini göstermektedir. 

Eserleri. 1. Fi'l-Kırô.nô.t ve'l-edyô.n 
ve'l-milel. 198 (814) yılından kısa bir sü
re önce yirmi bir bölüm halinde yazılmış 
olan ve genelde bütün insanlığın, özelde 
İslam'ın astrolojik tarihini konu alan ki
tabın sadece İbn Hibinta tarafından ya
pılmış bir özeti günümüze ulaşmış . bu ça
lışma Edward S. Kennedy ve D. Pingree 
tarafından İngilizce çevirisi ve geniş bir 
tahliliyle birlikte The Astrological His
tory of Mô.shô.'allah (Cambridge 1971) 

adlı eserleri içinde neşredilmiştir (s. ı-

25). 2. Fi Kıyô.mi'l-{ıulefô.' ve ma<rifeti 
]fıyô.mi külli melik. Astrolojiyle ilgili ge
nel teorik açıklamalardan sonra Hz. Pey
gamber'in ve ardından HarQnürreşid'e 
kadarki on sekiz halifenin iktidara geldi
ği tarihlere ait yıldız fallarını içermekte
dir (Kennedy-Pingree, s. 129-143). 3. Ki
tô.bü '1-Mevô.lidi'l-kebir. On dört bölüm 
halinde kaleme alınan eser, miladi 36-
542 yılları arasındaki doğumlarla ilgili on 
iki yıldız falını ihtiva etmektedir. Eserin 
günümüzde yalnız XII. yüzyılda Hugo 
Sanctallensis tarafından yapılan Latince 
çevirisi bilinmektedir. Müellifin iki Latin
ce versiyonu bulunan Kitô.bü'l-Mevô.lid 
adlı diğer eseri neşredilmiştir (a.g.e., s. 
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145-174). Maşaallah'ın öğrencisi Ebu Ali 
Yahya b. Galib el- Hayyat'ın bu eserden de 
faydalanarak yazdığı Kitô.bü '1-Mevô.lid'i 
de Batı'da büyük yan kı uyandırmıştır. 4. 
Kitô.bü 'l-Emtô.r ve'r-riyô.J:ı . Giorgio Levi 
Della Vida tarafından Fransızca'ya çevrile
rek neşredilmiştir (RSO, XIV ı ı 933-19341. 

s. 270-28 ı). Latince versiyonunu ise M. A. 
Sangin yayımiarnıştır (Brüksel ı 936). 5. 

Kitô.bü Şan<ati'l- usturlô.b ve'l- <am eli 
bihô.. Sadece Latince çevirisi günümüze 
ulaşan eseri ilk defa G. Reisch neşretmiş
tir (Strasbourg ı 512). Daha sonra çeşitli 
baskıları yapılan bu çalışmanın (Stras
bourg 1515; Basel 1535, 15 38, 1583) en 
iyi baskısı R. T. Gunther tarafından ger
çekleştirilmiştir (Oxford ı 929). G. P. Gal
lucci eseri İtalyanca'ya çevirmiş (Venedik 
ı 599). Maşaallah'a atfedilen aynı konu 
daki diğer bir Latince eser de Millas Val
licrosa tarafından yayımlanmıştır (Mad
rid 1 942). Maşaallah üzerine çalışma ya
pan P. Kunitzch ise her iki metnin de ona 
ait olmadığı kanaatindedir (EP ı ing. J, VI, 
7 ı ı). 6. De receptione. Yıldız falı hak
kındadır. Sevilialı Johannes (Johannes His
palensis) tarafından yapılan Latince çevi
risi günümüze ulaşmıştır. Bonetus Loca
tellus'un neşrettiği (Venedik ı 493, ı 5 ı 9) 
bu çeviri daha sonra J. Heller tarafından 
yeniden basılmıştır(Nürnberg 1549). 7. 
De scientis motus orbis. De elementis 
et orbitus coelestibus ve De sphaera 
m ota adlarıyla da anılan eser astronomiye 
dairdir; yalnız erernonalı Gerard'ın yap
tığı ve l. Stabius ile (Nürnberg ı 504) J. 
Heller'in (Nürnberg 1549) neşrettiği La
tince çevirisi günümüze ulaşmıştır. 8. 
Epistola de rebus eclipsium (De ratio
ne circuli et stellarum) . On iki bölümden 
meydana gelen eser yıldızlar ve gezegen
lerin yeryüzüne olan etkisiyle ilgilidir. Se
villalı Johannes'in gerçekleştirdiği Latin
ce çevirisi sonraki dönemlere intikal et
miş ve üç defa yayımlanmıştır (Bonetus 
Locatellus, Venedik 1493, 151 9; N. Pruck
ner, Basel 1533, 1551; ). H eller, Nürnberg 
ı 549). İbn Ezra'nın 1148'de yaptığı İbra
nice çeviriye Abraham Yagel XVI. yüzyılın 
sonlarında bir şerh yazmış (DSB, IX, ı 6 ı) 
ve B. Goldstein bu İbranice versiyona da
yanarak eseri İngilizce'ye çevirmiştir (Flo
ransa 1 964). 9. Kitô.bü 'l-Ma<ruf bi's-sô.
bl ve'J.<işrin. Astroloji üzerine olan altı 
bölüm halindeki eserin Sayıneri ve Kas
rani gibi müelliflerin Maşaallah'tan yap
tıkları özetleriyle Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde yer alan bir yazmanın (Laleli. nr. 
2 ı 22) kaynağı olduğu anlaşılrnaktadır. 

Ayrıca De cogitationibus (Venedik 1493, 

151 9; Nürnberg 1 549). De occultis, Li
ber iudiciorum ve De interpretationi
bus (Nürnberg ı 549) adlı çalışmalann Ma
şaallah 'ın bu eserine ait çeşitli bölümlerin 
Latince çevirisi olabilecekleri kaydedil
mektedir (a.g.e., IX, 161 ). 10. Kitô.bü'l
Es<ô.r. Yıldız falına dairdir (Bodleian Ktp., 
Marsh , nr. 618; Escurial Library, Arabic, 
nr. 938). 

Bunların dışında Kitô.bü MatraJ:ıi'ş
şu<ô.', Kitô.bü'l-Me<ô.ni, Kitô.bü Zô.ti'l
J:ıala]f, Kitô.bü's -Sehmeyn, Kitô.bü'l
Ijuruf, Kitô.bü's-Sultô.n, Kitô.bü's-Sefer, 
Kitô.bü'l-lfükm <ale'l-ictimô.<ô.t ve'l-is
ti]fbô.lô.t, el-Kitô.bü '1-Murzi, Kitô.bü'ş
Şuver ve'l-J:ıükm <aleyhô., AJ:ıkô.mü'l
lprô.nô.t ve'l-mümô.zô.cô.t ve Mefô.tiJ:ıu'l
]fazô.' adlı eserler de Maşaallah'a nis
bet edilmektedir (ibnü'n-Nedlm, s. 333; 
ibnü'l-Kıftl, s. 327; Sezgin, VII, 103-1 08) . 
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Daha çok beğenme duygusunu 
anlatmak üzere kullanılan 

bir tabir. 
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Arapça'da ma edatı ile ~dilemek, iste
rnek" anlamındaki şey' (meşiet) kökün 
den türeyen şae fiili ve lafza-i celalden 
meydana gelen maşallah (ma şaa'llah) 
"Allah dileyince her şey olur" manasma 
gelir. Bu tabir ilahi iradenin her yerde ge
çerli olduğunu ifade eden," Allah'ın dile
diği olur, dilemediği olmaz" anlamındaki 
hadise de (EbO DavOd, "Edeb", !Ol) işa
ret etmektedir. 

Maşallah ifadesi Kur'an-ı Kerim'in dört 
ayetinde yer alır ve bunların üçünde is-



Masallah 
yazılı 

çini pano 

tisna edatı olan "illa" ile kullanılarak "Al
lah 'ın dilediği hariç" manasma gelir (e 1-
A'raf 71188; Yunus 10/49; ei-A'Ia 87/7). 
Kehf sOresindeki ayette ise ( 1 8/39) biri 
m üm in. diğeri münkir iki kişi arasında ge
çen konuşmada müminin diğerine, "Bah
çene girdiğin zaman, 'Maşallah (Allah di
lemiş de olmuş), kuwet yalnız Allah'a aittir' 
deseydin!" şeklinde tavsiyede bulunduğu 
ifade edilir. Bu ayetteki maşallahın, bah
çedeki bütün güzelliklerin Allah 'ın irade
siyle meydana geldiğini belirtmeye ve lut
fettiği nimetiere karşılık O'na hamdet
meye yönelik olduğu anlaşılmaktadır 
(krş. Matürldl, vr. 44 ı b) . 

Çeşitli hadis rivayetlerinde maşallah 
ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Hz. 
Peygamber'in. hoşa giden bir şeyin gö
rülmesi halinde "ma şaallah la kuwete 
illa billah" ( Allah'ın dilediği olur, bütün güç ve 
kudret O'na aittir) denilmesini (Beyhaki, 
Şu'abü 'L-iman, IV, 90), ayrıca sabah kal
kıldığında veya akşam yatmadan önce 
"ma şaallahu kan ve ma lem yeşe' lem 
yekün" (AIIah'ın dilediği olur, dilemediği ol
maz) şeklinde dua edilmesini tavsiye et
tiği nakledilmektedir (EbG DavGd, "Edeb", 
101). 

ızmir'de iç kale yolu üzerinde eski bir evin duvarındaki 
masallah yazısı 

Güzellikleriyle dikkat çeken ve çok be
ğenilen şeylerin nazardan korunması 
amacıyla, "Ne güzel. Allah kötü bakışlar
dan saklasın" anlamında maşallah demek 
müslümanlar arasındayaygın bir gelenek 
haline gelmiştir. Yine nazara karşı küçük 
çocuklara, güzel binalara vb. yerlere üze
rinde maşallah ibaresi yazılı nazariıkiarın 
taktiması da bir adettir. 
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MA'ŞÜK-ı TÜSi 
(..S""~J~) 

(ö. V./Xl. yüzyılın başları) 

Horasanlı bir Türkmen sufisi. 
_j 

IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısıyla V. (Xl.) 

yüzyılın başlarında Horasan'da TGs şeh
rinde yaşadı ve burada vefat etti. Asıl adı 
Muhammed olmakla beraber daha çok 
manevi hallerin tesiriyle kendinden geçip 
cezbeli bir şekilde yaşadığından Ma'şOk-ı 
TOsl veya Muhammed-i Ma'şOk diye ta
nınmıştır. Hücvlrl, Horasan safilerini sa
yarken Ma'şOk'un adını da zikreder, iyi ve 
güzel bir yaşama tarzı bulunduğunu bil
dirir (Keşfü'L-maf:ıcüb, s. 216) . Muham
med b. Münewer dönemin ünlü sOfisi 
EbO Sald-i Ebü'I-Hayr'ın onu çok takdir 
ettiğini, büyük bir zat olduğunu, manevi 
bir hali bulunduğunu söyler ve aralarında 
geçen şu olayı kaydeder: EbO Said, Mih
ne'den Nlşabur'a giderken TOs'a yakın 
bir köye geldiğinde şehre girmek için bir 
dervişini göndererek Ma'şOk'tan izin is
temiş . ondan izin çıkmadan yola devam 
edemeyen EbO Said kendisini ziyaret et
miş. Ma'şOk onu güzel bir şekilde karşı
layıp bağrına basmış, TGs'ta dikili bulu
nan milneviyat sancağının kısa bir süre 
sonra EbO Said'in dergahına dikileceğini 
söyleyerek onun meşhur bir sOfi olacağı
nı müjdelemiştir (Esrarü 't-tev/:ıfd, s. 65-
66). 

Aynülkudat ei-Hemedanl. Muhammed 
HammOye ve Ahmed ei-Gazzall gibi mu
tasawıfların Ma'şOk'u çok takdir ettikle
rini, kıyamet günü sıddikıyyet mertebesi-
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ne ulaşmış velllerin, "Keşke toprak olsay
dık da Ma'şOk üzerimize bassaydı" diye
ceklerini kaydeder (Nameha, ı . 62; II, ı 71 ). 
Attar ise onu "sır denizi" diye anar ( Mantr
ku 't-tayr, II, 146). Meczupların aksine gü
zel giyinen Ma'şOk'un TGs Camii'nde EbO 
Said ' in bir sohbetine katıldığı, o sırada 
kendi elbisesine bir düğüm atarak onun 
dilini bağladığı, bunun üzerine EbO Sa
ld'in, "Ey asrın sultanı , ey varlık aleminin 
serdarı! Bu düğümü çöz. aslında yedi gö
ğü ve yeri bağlamış bulunuyorsun" dedi
ği kaydedilmektedir (Cami, s. 314). Ma'
şOk'un çağdaşı Emir Ali AbO da meczup 
Türkmenler'dendi. Cami, Aynülkudat ei
Hemedanl'den naklen bu iki Türkmen 
şeyhiyle ilgili başka bir menkıbe daha an
latır (Nefef:ıatü'L-üns, s. 315). 

Ma'şOk-ı TOsl ve Emir Ali Ab O. meczup 
olmaları sebebiyle düzgün ibadet hayatı 
olmayan ilk Türkmen şeyhlerindendir. Da
ha sonraki dönemlerde Horasan, Mavera
ünnehir, Harizm, i ran ve Anadolu'da on
lara benzeyen pek çok Türkmen şeyhine 
rastlanmıştır. Bu tür meczup dervişler 
bütün müslüman beldelerinde ermiş ki
şiler olarak kabul edilmiştir. 
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Sert bir basma kalibının izini daha yu
muşak bir maddenin üzerine baskıyla çı
karma esasına dayanan tab' etme 1 basım 
sanatının tarihi oldukça eskilere dayanır. 
Kağıt üzerine ilk baskı örnekleri Çin'de or
taya çıkar. Burada 600 yılına doğru "blok 
kitap" basımı yapılmaya başlanmış. bunu 
Japonya ve Kore takip etmiştir. Uygur 
Türkleri'nin IX. yüzyıldan itibaren Çin mo
deline örnek teşkil eden ağaç harflerle 
baskı yaptıkları bilinmektedir. Kağıt imali 
işinin Doğu'dan Batı'ya yayılması sonu
cunda Avrupa'da ağaç kalıplarla basım 
yapma teknikleri benimsenmiş. tek tek 

105 


