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İran asıllı 
Gazneli devri şairi. 
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Lahor'da dünyaya geldi . Çehô:r Ma
~ale'de nakledilen şiirlerinden hareket
le 438-440 ( 1 046- 1 048) yılları arasında 
doğduğu tahmin edilmektedir. Aslen He
med an lı bir aileye mensup olan babası 
Sa'd-i Selman. Gazneli Devleti'nde müs
tevfi olarak altmış yıl görev yapmış ve 
Lahor'da büyük mevki sahibi olmuştu . 

Babasının bu durumu Mes'üd'un iyi bir 
öğrenim görmesini ve yine onun saye
sinde sarayda göreve başlamasını sağla
mış olmalıdır. 

Sultan İbrahim b. Mes'üd-i Gaznevi, 
469'da (ı 076-77) oğlu Seyfüddevle Mah
müd'u Hint yönetimine tayin ettiğinde 
yakın dostu Mes'üd-i Sa'd da onunla be
raber gitti. Sultanın Hint şehirlerine yap
tığı seferlere katılan Mes'üd bu münase
betle onu öven ve bu fetihleri anlatan 
kasideler yazdı. Bu arada zaman zaman 
Gazne'ye de giderek Sultan İbrahim için 
methiyeler söyledi. Mes'üd'un Seyfüddev
le'nin sarayında geçen hayatı divanında 
verdiği bilgilerle sınırlıdır. Buna göre bir 
ara kendisini çekemeyenlerin suçlamala
rı yüzünden Seyfüddevle'nin hışmına uğ
rayarak saraydan ayrılmışsa da muhte
melen tekrar affedilip eski itibarını yeni
den kazanmıştır. 480 (1087) yılı dolayla
rında Seyfüddevle, Selçuklular'la iş birliğ i 

yaptığı gerekçesiyle babası Sultan İbra
him tarafından adamlarıyla birlikte hap
se atılınca Mes'üd-i Sa'd da aynı akıbete 
uğradı. Dehek'te bir kaleye hapsedilen 
Mes'üd, sultanın yakın adamlarından Ali 
Has'la irtibatı sayesinde nisbeten iyi bir 
durumda iken kendisini çekemeyenlerin 
çabaları sonucunda daha ağır şartlarla 
karşılaştığı Sü Kalesi'ne sürüldü. Mes'üd 
şiirlerinde belirttiğine göre yedi yıl ha
piste kaldı . Hapisten kurtulmak için bir
çok defa teşebbüste bulunmasına rağ
men bir sonuç alamadığı gibi Sü Kale
si'nden siyasi mahkumların ve özellikle 
şehzadelerin hapsedildiği Nay Kalesi'ne 
sevkedildL 

490 (1 097) yılında hapisten çıkan Mes
'üd, İbrahim'in yerine geçen Alaüddevle 
11. Mesud zamanında (ı 099-111 5) saray
da yeniden büyük itibar kazandı . Lahor'a 
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bağlı Çalender vilayeti yönetimine tayin 
edildi. Ancak çok geçmeden hamisi Ebü 
Nasr Farisi'nin hapsedilmesinden dolayı 
aziedildi ve maliarına el konuldu. Uğradığı 
bu haksızlığın telafi edilmesini beklerken 
kendisini çekemeyenlerin kışkırtması ile 
Merenc'de hapse atıldı. Sekiz yıl süren bu 
ikinci hapis hayatından, Gazne'de sarayın 
önde gelen adamlarından Sikketü'I-Mü
lük Tahir b. Ali b. Meşken'in yardımıyla 

kurtuldu (50011106). Bundan sonra mün
zevi bir hayat yaşadı ve seksen yaşlarında 
vefat etti. 

Fars edebiyatının önemli şairlerinden 
sayılan Mes'üd-i Sa'd' ın şiirleri dikkat çe
kici üslübu, beliğ ve etkileyici ifadeleriyle 
meşhurdur. Hapis hayatının ona kazan
dırmış olduğu hayal gücü bazan bir hu
susu birkaç terkiple anlatmasını ve şiir

lerinin aynı zamanda hikmet ve öğüt içer
mesini sağlamıştır. Bunun yanında yeni 
tabir. terkip, teşbih ve tevşihatlar ortaya 
koyarak Fars edebiyatma zenginlik kat
mıştır. Dönemlerinde yaşadığı Gazneli 
sultanı Şlrzact. Arslan Şah ve Behramşah'ı 

methedip onlardan ikram ve itibar gör
müştür. Mes'üd-i Sa'd şiirlerinde yaşadığı 
dönemin Gazneli şairlerini de övmüştür. 

Fakat hayatının önemli bir kısmını hapis
te geçirdiği için bunun ıstırabı ve acısı . 

ailesine duyduğu özlem gibi konular şiir
lerinde ağırlık kazanmaktadır. Yazdığı bu 
şiirlerle de "habsiyye" türünün doğması
na vesile olmuştur. 

Mes' Cıd- i Sa'd'ın Şô:hnô:me seçmelerin
den (İI]tiyarat-ı Şahname) başka Hintçe, 
Arapça ve Farsça olmak üzere üç divanı 
vardır. Ancak Hintçe divandan günümüze 
herhangi bir şiir ulaşmamıştır. Arapça 
divanından bazı şiirler özellikle Reşldüd
din Vatvat'ın lfadô:'i~u·s-siJ:ır'inde çeşitli 

sanatlara örnek olarak nakledilmiştir. Za
manımıza ulaşan tek divanındaki Farsça 
şiirler Senai (ö. 525/ 1131) tarafından top
lanmıştır. Senai, Mes'üd'a ait olmayan ba
zı şiirleri ona nisbet etmişse de daha son
ra Mes' Cıd-i Sa'd'a ithafen yazdığı bir şiir
le ondan özür dilemiştir. Yaklaşık 16.000 
beyit ihtiva eden divanda çoğunluğu ka
side olmak üzere mesnevi, mukataat, 
terciat . musammat, gazel ve rubailer 
bulunmaktadır. İlk defa Tahran'da bası
lan Farsça divan ( 1296 h ş./ 1917) daha 
sonra Reşid Yasemi tarafından neşredil
mişti r (1 3 18 h ş./ 19 3 9 , 1330 h ş./ 1951, 

1339 hş. , 1362 hş./ 1983 ) . 
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MES'ÜDİ, Ali b. Hüseyin 

( I.S.:ı~l ~' 0! ~) 

Ebü'l-Hasen Ali b. el-Hüseyn b. Ali 
el-Mes'udi el-Hüzeli 

(ö. 345/956) 

Mürucü'ı-ıeheb adlı eseriyle tamnan 
tarih ve coğrafya alimi, seyyah. 

L ~ 

Bağdat'ta dünyaya geldi. Eserlerindeki 
bazı ifadelerden hareketle 280 (893) yılı 
civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Meşhur sahabi Abdullah b. Mes'ud'un so
yundan geldiği için Mes'udl, Hüzeyl kabi
lesine mensubiyetinden dolayı H üzel! nis
beteriyle tanınır. Hayatı hakkındaki bilgi
ler büyük ölçüde MürCıcü'~-~eheb ve 
et-Tenbih ve'l-işraf adlı eserlerine da
yanmaktadır. İbnü'n-Nedlm oldukça kısa 
yer ayı rdığı Mes'udl'yi Mağribl nisbesiyle 
kaydederse de ( el-Fihrist, s. I 71) bu doğ
ru değildir. 

Mes'udl gençlik dönemini geçirdiği 
Bağdat'ta Vekl' , Hasan b. Musa en-Nev
bahtl, Ebu Ali el-Cübbal, Kasım b. Mu
hammed el-Enbarl, Muhammed b. Cerlr 
et-Taberl, Zeccac. İbn Düreyd ve Ebü'l
Hasan el - Eş'arl gibi alimierin öğrencisi 
oldu. Bir ara Basra'ya giderek Ebu Halife 
Fazi b. H u bab el-Cumahl'den istifade etti. 
Ca'fer b. Muhammed b. Hamdan el-Mev
s ı l'i (ö. 323/935) ve Ebu Bekir es-Sul'i de 

onun özellikle faydalandığı alimlerdendir. 
Taceddin es-Sübkl, Şafii alimi Ebü'l-Ab
bas İbn Süreye'in vefatı sırasında (ö. 306/ 
9 ı 8) kendisini ziyarete gelenler arasında 
Mes'udl'nin de bulunduğunu. onun Risa
letü 'I-beyan 'an uşCıli'l-aJ:ıkam'ını din
leyip yazdığı nı kaydeder ( Taba~at, lll, 456-
457). 

Mesud'i aldığı dersler ve okuduğu kitap
larla yetinmeyip bilgisini arttırmak için 
Mağrib ve Endülüs hariç dönemin İslam 
coğrafyasında. hatta İslam coğrafyası dı
şında uzun seyahatler yaptı. 300'de (9 ı 2) 
henüz Bağdat'ta olduğu bilinen Mes'udl, 
bu tarihten üç yıl sonra muhtemelen ilk 
olarak İstahr'a gitti ve aynı yıl Hindistan'a 
geçti. 304'te (916) Uman üzerinden Bağ

dat'a döndü, 306-316 (918-928) yıllarını 
Irak. Suriye ve Arabistan'da geçirdi. 320'
de (932) Hazar ve İrmlniye bölgesini do
laştı. 330 (941) veya 331'de (942) Mısır'a 

gitti. MürCıcü'~-~eheb adlı eserini 332 
(943) yılında Fustat'ta kaleme aldı. 334'
te (946) Dımaşk'ı ve Antakya'yı ziyaret et
ti. İskenderiye ve Yukarı Mısır' ı da gezerek 
336'da (94 7) tekrar Fustat'a döndü. Bu 
tarihten sonra seyahat ettiğine dair bilgi 
bulunmamaktadır. Son yıllarını Fustat'ta 
geçirdiği anlaşılan Mes'udl, burada çalış
malarını gözden geçirmek ve et-Tenbih 
gibi yeni eserler yazmakla meşgul oldu. 
Cemaziyelahir 34S'te (Eylül956) vefat et
ti. Ölüm tarihi 346 (957) olarak da kayde
dilmektedir(Yaküt, Xlll, 90; İbn Hacer, IV, 
225) 

Büyük ilim merakı, çok yönlü bir kişiliği 
olan Mes'udl eserlerini telif ederken çe
şitli kaynaklardan faydalanmıştır. MürCı
cü'~-~eheb'de aralarında Aristo, Eflatun 
ve Batlamyus'un Arapça çevirileriyle Peh
levlce'den tercüme edilen kitapların da 
bulunduğu 16S'ten fazla kaynağı zikret
mesi bunu açıkça göstermektedir. Ayrıca 
bazı hıristiyan müelliflerle görüşüp tar
tışmış, eserleri hakkında değerlendirme
lerde bulunmuştur (et-Tenbih, s. ı 54- ı 55). 
Mes'udl eski müelliflerin verdiği bilgile
rin mutlak doğru, aşılamaz ve eleştirile
mez olmadığını, yeni bilgi ve tecrübelerle 
onları aşma imkanının her zaman bulun
duğunu vurgulamıştır (a.g.e., s. 76). 
Özellikle İslam coğrafyası dışına da ilgi 
duyması, farklı coğrafya, toplum ve kül
türler hakkında bizzat kaynağından bilgi 
almak gerektiğini söylemesi (mesela bk. 
a.g.e., s. ı05}, bu husustaki merakını ve 
ufkunun genişliğini göstermesi bakımın
dan dikkat çekicidir. Kara ve deniz yoluy
la gerçekleştirdiği seyahatlerinde kendi 
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gözlemlerinin yanı sıra alimler, denizciler, 
tacirler, seyyahlar. devlet memurları , 

farklı din ve mezhep mensupları ile gö
rüşüp bilgi alan Mes'udl, İslam tarihçisi 
olmanın ötesinde aynı zamanda bir dün
ya tarihçisidir. İbn Haldun, çok yönlü bir 
alim olması dolayısıyla onun tarihçiferin 
plri 1 imam ı kabul edildiğini söyler (Mu
kaddime, I, 248) . İbnü'I-İmad da çokse
yahat ettiğini vurgulayarak tarih alanın

da başkalarının yapamadığını gerçekleş
tirmeyi başardığını belirtir (Şe?erat, ll, 
37 ı ı. İbn Hurdazbih, Ya'kübl, İbn Rüste 
ve İbnü'l-Faklh gibi Irak okuluna mensup 
coğrafyacılardan biri olan Mes'udl'nin 
coğrafya açısından en önemli sayılabile
cek görüşü belirli bir bölgenin coğrafyası
nın o bölgedeki insan, hayvan ve bitki ör
tüsünü doğrudan etkilediğine dair kana
atidir. Eserlerinde Seylan, Tibet, Çin ve 
Madagaskar'dan bahsetmekle birlikte 
onun buralara gidip gitmediği tartışma
lıdır. Çünkü buralara dair bilgileri genel
likle Basra'da görüştüğü Ebu Zeyd es-SI
rafi'den dinlediklerine ve A]Jbarü'ş-Şin 

ve'l-Hind adlı esere dayalı olarak anlat
maktadır. 

Mes'udl birçok hususta yüzeysel kaldı
ğı, konudan konuya geçtiği, bunun eser
Ierini sistematik olmaktan uzaklaştırdığı, 
çeşitli efsanelere yer verdiği, savaşlardaki 
asker sayıları için abartılı rakamlar zikret
tiği söylenerek eleştirilmiştir. Mesela bazı 
konuları açıklarken Mes'udl'nin rivayetle
rine dayandığı görülen İbn Haldun, onun 
Sina çölünde Hz. Musa'nın etrafında İs
railoğulları'ndan 600.000 kişilik bir ordu 
bulunduğuna, İskenderiye şehrini kuran 
Büyük İskender' e deniz hayvanlarının en
gel olduğuna (Mukaddime, I, 209}, Ro
ma'daki sığırcıkkuşu heykeline ve Mağ
rib'de bütün binaları bakırdan olan Me
dlnetünnühas adlı şehir bulunduğuna 
dair rivayetlerini tenkit etmekte ( a.g.e., 
I, 256) ve ehil olup olmadığına bakmaksı
zın muhatabından ne duyduysa naklet
tiğini söylemektedir. Bununla birlikte 
Mes'udl'nin eleştirildiği bazı noktaların 
diğer Ortaçağ tarih ve coğrafya kitapla
rında da görülebileceği unutulmamalıdır. 
Ayrıca onun bir gözlemci olarak gördük
lerini ve duyduklarını aktarmakla yetin
diği düşünülebilir. 

Şii müelliflerinin İmamiyye Şlası'na 
mensup kabul ettikleri Mes'ud'i'yi Zehe
bl. Taceddin es-Sübkl ve İbn Tağrlberdl 
gibi Sünni müellifleri Mu'tezil'i diye tanı
tır. İbn Hacer el-Askalanl ise onun Şii ve 
Mu'tezil'i olduğunu belirtir. Taceddin es-

353 


