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Iii RlZA KURTULUŞ 

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-
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Sübkl, Mes'Cıdl'yi Şafii alimleri arasında 
zikreder. Ancak ibnü'l-imad, Şafii fakihi 
Mes'Cıdi'nin başka bir şahıs olduğunu söy
ler. Mes'Cıdl IV. (X.) yüzyılda birçok örne
ğine rastlandığı gibi Şii eğilimli Mu'tezill 
bir alim kabul edilebilir. 

Eserleri. Mes'Cıdl tarih ve coğrafya baş
ta olmak üzere kozmoloji, astroloji, din
ler ve mezhepler tarihi, fıkıh, kelam, fel
sefe, ahlak. siyaset alanında, ayrıca Ehl-i 
beyt, on iki imam ve imarnet konularında 
kitaplar kaleme almış. fakat Mürılcü'~
~eheb ve et-Tenbih ve'l-işrfıf dışında 

diğerleri bugüne ulaşmamıştır. Kaynak
larda az sayıda eserinin adı zikredilmek
tedir. AncakMürılcü'~-~eheb ve et-Ten
bih'te yaptığı atıflar sayesinde günümü
ze kadar gelmeyen çalışmaları hakkında 
bilgi edinmek mümkündür. Bu iki eser
deki atıflardan hareketle diğer eserlerini 
de tesbit eden Tarif Halidi (Tarif Khalidi) 
onun tarihe dair çalışmalarını genellikle 
332 (943) yılından itibaren yaptığı. dola
yısıyla diğer eserlerin 313-332 (925-943) 
yılları arasında yazıldığı kanaatindedir (fs· 
lamic Historiography, s. 164) . 1. Mürıl
cü'~-~eheb veme'adinü'l-cevher (tr tü

f:ıafi'l-eşraf mine'I-mülük ue ehli'd-dira
yat). 332'de (943) Fustat'ta kaleme alı
nan eser 336 (947) ve 345 (956) yılların
da iki defa gözden geçirilmiş, ancak gü
nümüze daha geniş olduğu anlaşılan 345 
yılına aitşekliyle (et-Tenblh, s. lll)değil 
önceki haliyle ulaşmıştır. Mes'Cıdl. eserin 
mukaddimesinde Al)barü 'z-zaman ve 
el-Kitabü '1-Evsa(ta genişçe anlattığı 
konuları burada daha özlü olarak kaleme 
aldığını belirtmektedir. Kendisinden ön
ceki bazı tarihçiler ve eserleri hakkında 
kısaca bilgi verip bunları değerlendiren 
müellif. Mürılcü'~-~eheb'de bilinmesi 
gereken hemen her ilimle ilgili bütün hu
susların yer aldığını söyler (1, 9-18). İki ana 
bölümden meydana gelen eserin birinci 
bölümünde ansiklopedik mahiyette çe
şitli konulara yer verilmektedir. Hz. 
Adem'den itibaren peygamberler tarihi, 
yeryüzünün belli başlı coğrafi bölgeleri, 
bazı denizler, adalar, nehirler, dağlar; çe
şitli hayvan ve bitkiler; madenler; Hintli
ler, Çinliler, Yunanlılar, Roma ve Bizans 
ile Persler ve Sasan'iler. Türkler; islam ön
cesi Arabistan tarihi kitabın belli başlı ko
nularını oluşturur. Mes'Cıdl anlattığı top
lumların örf ve adetleri, inanç ve ibadet
leri. efsaneleri, yiyecek ve giyecekleri, 
bayramları. oyunları, mabedleri, takvim
leri gibi kültür unsurlarına da yer vermiş
tir. İkinci bölümde Hz. Peygamber döne
minden Abbasl Halifesi Mutl'- Lillah'a ka-
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dar islam tarihi anlatılmış. islam dünyası 
dışına nadiren atıfta bulunulmuştur. Ese
rin birçok baskısı yapılmıştır ( Bulak 1283; 

Kah i re 13021 Makkar\"nin, Nefl:ıu'Hib'i ke
narında]; Kah i re 1303 iİbnü'l-Eslr'in, el
Kamil' i kenarında!; Kahire 1313; nş[Ab

durrahman Muhammed, l-11, Kahire 1346/ 

1927; nşr. Muhammed Muhyiddin Abdül
hamld, l-IV, Kahire 1386/1948; Kahire 1377/ 

1958; Kah i re 1384/1964; nşr. Yusuf Es ' ad 
Dağır, I-IV. Beyrut 1385/1965); Aloys Spren
ger kitabın bir kısmını ingilizce'ye çevir
miş (Al-Mas'ildi's Histarical Encyclope
dia: Meadows of Gold and Mines and 
Gems, London 1841), Barbier de Meynard 
ilk üç cildini Pavet de Courteille ile birlik
te olmak üzere tamamını Fransızca çevi
risiyle beraber neşretmiştir (Les Prairies 
d'or, ı-rx. Paris 1861-1877, 1913-1930) . 
Charles Pellat bu çalışmayı gözden geçirip 
yeniden yayımiarnıştır (l-V, Beyrut ı 966-

1974; A[ indeks: 1-11, Beyrut 1979; Fr. çeviri: 
I-lll, Paris 1962-1971 ). Aziz ei-Azme, Mü
rucü'~-~eheb ve et-Tenbih ve'l-işraf'
tan bazı bölümler seçerek neşretmiştir 
(el-Mes'üdi, Riyad 2001 ). Z. et-Tenbih 
ve'l-işraf. Mes'Gdl'nin muhtemelen son 
eseri olup 344-345 (955-956) yıllarında te
lif edilmiştir. Kitapta astronomi ve mete
orolojiye dair bazı konular aniatılıp yeryü~ 
zünün yedi bölgesine ve denizlere dair bil
giler verildikten sonra dünya tarihinde iz 
bırakmış toplumlardan (Farslar, Keldanl
ler, Araplar, Yunanlılarve Romalılar !Bi
zans dahil ı. Kuzey Afrika! ı lar, Türkler, Hint
liler, Çinliler vb.) çeşitli yönleriyle bahse
dilmiş, ardından Hz. Peygamber'den iti
baren dönemin halifesi Mut'i' -Lillah'a ka
dar islam tarihi olayiarına ana hatlarıyla 
yer verilmiştir. Bu muhtevasıyla et-Ten
bih hem bir coğrafya kitabı hem de bir 
genel tarihtir. ilk defa 1894 yılında Micha
el Jan de Goeje tarafından "Bibliotheca 
Geographorum Arabicorum" serisinin VIII. 
cildi olarak Leiden'de neşredilmiş. bu ne
şir daha sonra tekrar basılmıştır (Beyrut 
1965; Le iden 1967-7 Frankfurt 1992). Ab
dullah es-Savl'nin de yayımladığı eserin 
(Kahire I 357/1938) Beyrut'ta bir başka 
baskısı yapılmıştır ( ı 981 ) . Kitabı Carra de 
Vaux Fransızca'ya (Le Liure de l'auertisse
ment et de la reuision, Paris 1896-7 Frank
furt 1986), Mevlana Abdullah el-imadl Ur
duca'ya (Haydarabad 1345/1926) tercü
me etmiştir. 3. Al)barü 'z -zaman. Ese
rin tam adı A]]barü'z-zaman ve men 
ebadehü'l-]J.idşan mine'l-ümemi'l-ma
zıye ve'l-ecyali'l-l)aliye ve'l-memali
ki' d-daşire'dir. Mes'Cıdl. Mürucü ·~ -~e

he b ve et-Tenbih'te sık sık bu eserine 

atıfta bulunmakta ve bahsettiği konuları 
burada daha geniş şekilde ele aldığını be
lirtmektedir. Abdullah es-Savl'nin A]]bô
rü'z-zaman adıyla Mes'Cıdl'ye nisbet ede
rekyayımladığı (Kahire 1938), Hüseyin 
el-Asl'nin tekrar bastırdığı (Beyrut 1416/ 

1996), Kerim Zamani'nin de Farsça'ya 
tercüme ettiği (Tahran 1370) kitap Mes
' Cıdl'ye ait değildir. Bu eseri L'Abrege 
des merveilles adıyla Fransızca'ya çevi
ren Carra de Vaux (Paris 1938) kitabın po
püler bir çalışma olduğunu söyler (Dun
lop, s. 11 0-114). 4. Ra]J.atü'l-erva]J.. Al)
barü'z-zaman'ın zeyli niteliğindedir. Bazı 
devletlerin hükümdarları hakkında Al)
barü'z-zaman'da yer almayan bilgilerin 
Ra]J.atü '1-erva]J. 'ta verildiği anlaşılmak
tadır. s. el-Kitabü'l-Evsat. Mürılcü ·~
~eheb'den önce yazılan eserde A]]ba
rü'z-zaman'daki bazı bilgiler kısaltılmış, 
bazı konularda yeni bilgiler eklenmiştir; 

dolayısıyla eser hemA)]barü'z-zaman'ın 
muhtasarı hem de zeyli mahiyetinde
dir. Brockelmann (İA, VIII, ı 45) ve Sezgin 
( GAS, ı. 334 ), kitabın Oxford ve istanbul'
da nüshalarının bulunduğunu kaydeder
lerse de bu nüshaların Mes'Cıdl'nin eseri
ne ait olmadığı tesbit edilmiştir (Shboul , 
S. 89). 6. Fünılnü'l-ma'arif ve macera 
fi'd-dühuri's -sevalif. Yunan ve Bizans 
tarihinin yanı sıra Kuzey Afrika tarihin
den. ayrıca Hz. Peygamber'in ve halifeie
rin hükümdarlara gönderdikleri elçiler
den (et-Tenbih, s. 261) bahsetmektedir. 
7. Zel)a'irü '1-'ulı1m ve ma k ane ii sali
fi'd-dühur. et-Tenbih'in daha geniş bir 
yazımı olduğu tahmin edilen eserin özel
likle Bizans tarihi, Bizans'ta kiliseler ve 
diğer yapılar. imparatorlar, Sasanller ve 
müslümanlarla yapılan savaşlar gibi ko
nuları içerdiği anlaşılmaktadır. 8. Kita
bü '1-İsti~kfır li-macera ii salifi'l-a'şar. 
et-Tenbih'te birçok defa atıfta bulunu
lan eserin onunla aynı plana sahip olduğu 
söylenebilir. 9. Kitabü Vaşli'l-mecfılis bi
cevami'i'l-al)bar ve mu]]allatu 'I-aşar 
(mul]telitu'l-adab). Endülüs tarihi başta 
olmak üzere edebiyat ve kültür ağırlıklı 
rivayet! ere yer veren bir eserdir. 1 o. el
A]]bfırü'l-Mes'ıldiyyat. Cahiliye devri ve 
Endülüs tarihine dair bilgiler içermekte
dir. 11. Kitabü MaMtili fürsani'l-'Acem. 
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna et
Teyml'nin Kitabü Ma]fii.tili'l-fürsani'l
'Arab'ına karşılık olarak yazılmıştır (et
Tenbih, s. 102). 12. Kitfıbü Te]fallübi'd
düvel ve tegayyüri'l-ara'. Kuzey Afrika 
tarihi, Ağiebiier ve Fatımller'e dair bir 
eserdir. 13. Kitabü'l-Ma]fii.lat ii uşuli'd
diyanat. Mürucü'~-~eheb'de birçok de-



fa atıfta bulunulan eserde Ş1a. Hariciler 
ve Mu'tezile'den başka MarGnl. Sabil, Me
cGsl ve Hürremiyye inançlarından da söz 
edilmektedir. 14. Kitfıbü'l-Ka:lfıyô. ve't
tecô.rib. İklimierin belirli bölgelerdeki in
san. hayvan ve bitki örtüsüne etkileri. su
ların hayvanlar üzerindeki tesiri. maden 
ve minerallerin kaliteleri. hayvan ve bitki 
genetiği gibi konularda önemli bilgiler içe
ren kitap Mes'Gdl'nin kendi gözlem ve tec
rübelerine yer verdiği dikkat çekici eser
lerinden biridir. 1 s. Kitô.bü Sırri'l-J:ıayô.t. 
Genel olarak ruh ve nefisten bahsedilen 
eserde Hıristiyanlık'taki teslls. Şla ve Hür
remiyye'deki gaybet düşüncesine de yer 
verilmektedir. Müellifin 313'te (925) 11k
rlt'te bir hıristiyanla yaptığı tartışmadan 
bahsetmesi eserin bu tarihten sonra ya
zıldığını göstermektedir. 16. Kitô.bü 'z
Zülei. Eserde ruh. nefis kozmoloji, has
talıklar. müzik ve hayvan gibi çeşitli ko
nulara yer verilmektedir. 17. Risô.letü'l
beyô.n ii esmô.'i'l-e'immeti'l-kat'iyye 
mine'ş-Şi'a . On iki imarnın hayatı, ne
sepleri, vefatları ve türbeleri gibi husus
lara geniş yer veren bir eser olduğu anla
şılmaktadır. 18. ljadô.'iku'l-e~hô.n ii al]
bô.ri ehli (ali) beyti'n-nebi ve teierru
kıhim ii'l-büldô.n. 

Mes'Gdl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Kitô.bü '1-Mebô.di' ve't-terakib, Kitfı
bü'I-İntişô.r, Na?mü'l-cevahir ii ted
biri'l-memalik ve'I-'asô.kir, Kitô.bü Tıb
bi'n-nüius, Na?mü '1-edille ii uşuli'l
mille, Kitô.bü 'ş-Şafve fi'l -imô.me, Ki
tô.bü'l-İstibşar fi'l-imame, Kitô.bü'd 
De'avi'ş-şeni'a, Kitô.bü '1-Va ci b fi'I-iü 
ruzi'l-Ievô.zim, Kitfıbü'l-Mesa'il ve'l
'ilel ii'l-me~ô.hib ve'l-milel, Kitfıbü Ija
zô.'ini'd-din ve sırri'l-'ô.lemin, Na?mü'l
a'lô.m fi uşuli'l-af:ıkô.m, Kitdbü'l-İbô.ne 
'an uşilli'd-diyô.ne, Kitfıbü'n-Nühô. ve'l
kemQJ, Kitô.bü'r-Ru'usi's-seb'iyye, Ki
tdbü'l-İstirca' fi'l-keJQm, Me?ahirü'l
al]bô.r ve tara'iiü'l-Ô.§Ô.r ii al]bô.ri ali'n
nebi, Kitô.bü 'z-Zô.hi. 

Bazı kaynaklarda Mes'Gdl'ye nisbet 
edilen Kitfıbü 't-Tô.ril] ii al]bôri'l-ümem 
mine'I-'Arab ve'l-'Acem (ibnü'n-Nedlm , 
s. 171; Yaküt, Xlll, 94). Kitô.bü Al]bô.ri'l
ljavô.ric (a.g.e., a.y.). Kitabü'r-Resô.'il 
(İbnü'n-Nedlm, s. 171: Yaküt, Xlll, 94). Fi 
AJ:ıvô.li'l-imame (Brockelmann, GAL, 1, 
145). Kitô.bü'l-Mesalik ve'l-memalik 
(İbn Ebu Usaybia. s. 90, 124) adlı eserlerin 
müellife nisbetinin yanlış olduğu veya yu
karıda zikredilen çalışmaların farklı isim
lerle kaydından ibaret bulunduğu düşü
nülmektedir. Öte yandan İ§bôtü'l-va-

şıyye li'l-İmô.m 'Ali b. Ebi Talib adıyla 
Mes'Gdl'ye izafe edilerek yayımlanan ki
tabın (Necef, ts.; Beyrut 1409/1988; Kum 
141 711996) ona aidiyeti tartışmalıdır (Ta
rif Khalidi, s. 163-164; EJ2[İng. J. VI, 787). 

Mes'Gdl ve eserleri üzerinde çeşitli ça
lışmalar yapılmıştır. Tarif Khalidi'nin Is
lamic Historiography: The Histories of 
Mas'üdi'si (New York 1975). Ahmad M. 
H. Shboul'un al-Mas'üdi and His World: 
A Muslim Humanist and His Interest 
in Non - Muslims'i (London 1979). Hadi 
Hüseyin HamGd'un Menhecü'l-Mes'u
di ii baf:ı§i'l-'aka'id ve'l-fırakı 'd-diniy

ye 'si (Bağda d 1984). Süleyman Abdullah 
ei-Müdeyd es-Süveykit'in Menhecü'I
Mes' udi fi kitabeti't-tdril]'i ( 1407/1986) 
ve Abdülfettah Muhammed Vüheybe'nin 
Cograiiyyetü '1-Mes'udi beyne 'n-na?a
riyye ve'l-vô.kı' adlı eseri (İskenderiye 
1415/1995) bunlar arasında zikredilebilir. 
Mes'Gdl'nin vefatının 1000. yılı anısına 
Ocak 1958'de Aligarh İslam Üniversitesi 
tarafından uluslararası bir sempozyum 
düzenlenmiş. burada sunulan on dokuz 
tebliğ yayımlanmıştır (al-Mas'üdi Mille
nary Commemoration Volume 1 ed. S. 

Maqbul Ahmad- A. RahmanJ, Aligarh 
M us li m University 1960). Fuat Sezgin, 
Mes'Gdl ve eserleri hakkında Avrupa'da 
yazılan bazı makaleleri Studies on Quda
ma b. Ga'iar (d. alter 932) and al
Mas'üdi (d. 956) adlı kitapta toplamış
tır (Frankfurt 1992) 
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Aşık Çelebi'nin 
(ö . 979/1572) 

Türk edebiyatı tarihinde 

_) 

_) 

en ön sırada gelen şairler tezkiresi. 
L _ı 

Türk edebiyatında ilk defa Ali Şlr Ne
va!' nin ( ö. 906/150 1.) Çağatay sahası için 
kaleme aldığı Mecô.lisü'n-neiais adlı tez
kiresiyle ortaya çıkan bu tür Edirneli Sehl 
Bey'in (ö. 955/1548) Heşt Bihişt'iyle Ana
dolu'daki ilk örneğini vermiştir. Latlfi ve 
Ahdl'nin eserlerinden sonra Anadolu'da 
yazılan dördüncü şairler tezkiresi olan 
Meşô.irü 'ş-şuara ebced harflerinin sıra
lanışına göre düzenlenmiş olup 976'da 
( 1568) tamamlanmıştır. Fat'in Efendi'nin 
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