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KURUCUSUNDAN SONRA 1\'lATURİDİYY.E MEZHEBiNİN 
EN ÖNEMLİ KELAMCISİ 

~ 

EBU'L MUiN EN NESEFi'NiN 
HAYATI ve ESERLERI 

Yüce Dinimiz'in iman esaslarının 
izah, ispat ve müdafaasını üstle~ 

· bir ilim dalı olan akilld ve kelam. sa.. 
basında, İslam Tarihi boyunca birbi~ 
rinden farklı metodlar benimseyen 
bazı itikadi ekallerin teşekkül et
Iniş olduğu malfımdur. Akaid ve ke
lam ile ilgili eserlerde, pek sık ola
rak kar§Iınıza çıkan . "ehl.i sünnet" 
ıtadesi, bu ilimlerle alakah bir· ıstı
lah olup, "ehli's-sÜnneti ve'l-cemaa'; 
terltibinin kısaltılmış §eklidir. Bu te
rim; · "Riısulullah (s.a.) ve ashabı

nın {r.a.) akaid sahasında takip et
tikleri yolu izleyenler" olarak anla
şıloıaktaAi~r.(l) 

Bilindiği ·gibi, ehl-i sünnet top
luluğu da, selefiyye, eş'ariyye ve· ma.. 
turidiyye . fırkalanna ayrılmıştır. 

Ba§langiçtan itibaren, genellikle fı

kıh alanında hanefiyye mezhebirı.i, 

akaid .konularında ise, bu mevzula
rın izahmda Kitab ve Sünnet'e en 
çok. bağlılık göstermiş, telakltilerinde 

· ashab ve tabi.i.n metoduna en fazla 
yaklaşabilıni§, itikadi konularda ku
ru münaka§a ·ve ce del zihniyetinden 
en çok .uzak durabilıniş bir itikadi 
ekol olan M a t u r i d i y y e 
mezhebirı.i benimseiniş olan · müslü~ 
·man Türkler' in, bu ekolün sistem
. leşmesinde, kemıniyet ve keyfiyet 

Dr. Metin YURDAGÜR 

açisın:dan · gel~mesirı.de büyük hiz
metleri olmu§tur. M a tu r i d i y.· 
ye Kelamcıl•arı anaba§
lığı ile anılabilecek olan bu alirı.ıler 

topluluğunun hayat ve eserleri üze
rinde gerekli alaka ve ilitimarn ma
alesef gösterilemeıniştir. Bu ekolün 
kurucusu olan büyük alim, İmam Ma-

turidi' (v. 333/94.4) nin muhteşem 

eseri Kitabu•t_tevhid'in ·bile, ancak 

1970 yılında basılarak ilirı.ı alemirı.e 

sunulabilmiş olması düşündürücü

dür. (2} Bu menfi gözüken tablonun 

yanında, ülkemizde ve İslam ale

minde bu ihmal ve alakasızlığın so

na erdiğini müjdeleyen bazı ilmi 

çalışmaların başlamı§ ve meyveleri-

(1) Teftilzani; Şerhu'l.akiiid, s. 16-
17. 

· (2) Dünyada bilinen bir tek yazma 
nüshası (Cambridge University 
Library, No: 3651) bulunan Ki~ 
tabu't-tevh!d 1970 yılında Dr. 
Fetbullah Huleyf tarafından ge
ni§ bir mukaddiiDe ile ne§l,'edil
mi§tir. Bu ne§rin tıpkı basımı 
1979 da İstanbul'da yapılmıştır. 
Bu ne§irlere dayalı olarak eser, 
bazı yanlışlarla H .Sudi Erdo
ğan tarafından tercüme edile
rek 1981 de Tevhid adı ile ya
yınlanmıııtıı•. 
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nin görülmüş olması cidden ·sevi.ndi
ricidir. (3) 

Her ilirnde olduğu gibi, bütün 
dint ilimlerin' temelini teşkil etmesi 
bakımından en serefli il.İm. kabul e-, 
dilen akiiid ve kelam sahasında da, 
zamanın akışı içinde İmam Eş'ari 

(v. 324/936), İmam Maturidi (v. 333/ 
944), İmam Bakı.J,lam (s. 403/1013), 
İmam Cuveyni (v. 478/1085), İmam 
Gazzali (v. 505/1111) :ve İmam E
bul'-Muin en-Nesefi (v. 508/1114) ve 
Fahreddin er-Razi (v. 606/1210) gi
bi büyük ve müstesna dehalar yetiş
,miştir. Bu alimler, çevrelerinden ve 
uzun geçıniş yılların birikıni§ tecrü
belerinden aldıklan kültür ınirasmı 
ken~ engin kabiliyyetleri ile benlik
lerinde öylesine mezcetınişlerdir ki; 
neticede onlar, yalnız kendi çevre- · 
leri için değil, fikirlerinde-n istifade 
imkanı bulabilen bütün insanlık için 

. birer renber olma durumuna geliınş 
ve onlar için birer ilham kaynağı 
olmuşlardır .. Bu çaptaki alimlerimi
zin, yalnız çağdaşlanna değil, uzun 
asırlar boyunca kendilerinden sonra 
gelen nesillere de hocalık etıniş ol
duklannı rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Biz bu . araştırmamızda, itikad~ 

konularda görüşlerini benimsediği-· 

miz İmam Maturidi'nin eserlerinin 

ve sisteminin anlaşılmasında büyük 

payı olup, bu biiyük İmam'dan son

ra, Matur:idiyye kelam e!tolünüİı en 

büyük kelamcısı olarak anılmaya 

gerçe~ten layık. bir alim olan Ebu'l- . 

Muin ·en-Nesefi'nin biyoğrafik ve 

ilmi hayatını, yaşadığı çağı ve kül

tür çevresini, O'nun . kaleme 'aldığı 

eserleri ve talebelerini tanıtınağa ça. 

lışacağız .. Bu ar~ştı~anm, büyük bir 

lnsmı Türk asıllı olan inaturidiyye 

ulemasının meydana getirdiği pek 
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çok kıymetli esere, itikadda Matu
ridi olduklarını beyan: edenlerin da
ha fazla eğilmelerinin gerekli oldu
ğunu bir kez . daha hatırlatmasını 

diliyoruz. 

(3) İmam Maturidi'nin hacimli tef
sir:i · Te'viJa.tü'l-Kur'an'ın bir bö
lümü Dr. İbrahim ve Seyyid A
:vazeyn . tarafından ı cild halin
de 1971 yılında Kahirede basıl
ml§tır. ·Yakın zamanda aynı 

. tür bir ne§ir de, bu konudş. İn
giltere'de doktora yapml§ olan 
Dr. Muhammed . Müstefidu'r · 
Ralıman tarafından Te'vilatü 
ehli's-Sünne adı ile yapılmiş, 
Bağdad'da 1983 de yayınlan. 

. mı;;ıtır. Ülkemizde de Te'viıa.t'ı 
konu edinen ve henüz matbu 
olmayan iki doktora çalı~ı 
mevcuttur: Dr. Muhammed E
rolu ;EbO. ManSUl' el-Maturidi 
ve Te'vilatü'LKur'an, · İstanbul, 
1971; Dr. Ragıb İmamoğlu, 
Maturiill ve Te'vilatü'l-Kur'an' 
da Tefsir Metodu, Ankara, 
1973. 
Dr. · A. Vehbi Ecer'in, Türk 
Din Bilgini Maturidi adını ta§l
yan ve Imamımızın Hayatını ve 
Doktrinini konu edinen çalış
ması yanında, Maturidi Kalarn 

sistemini ele alan ilmi at:a§tır
malar da vardır: Bu tür çalış
malardan tesbit edebildikleri
mızı şöylece sıralayabiliriz: 
Doç. Dr. Kemal, !§ık, Maturl
di'nin Kelam Sisteminde İman,. 
Allah ve Peygamberlik .Anlayı. 
§ı, (Doçentlik Tezi), Ankara, 
1980, Dr. Bekir Topaloğlu, Ma
tur:idiyye Akaidi, (Nureddin es. 
Sabuni'nin eLBidaye fi usuliid
Din · adlı eserinin araştırma ve 
notlar ilavesiyle tercüme neşri
diı•:) Ankara, 1979, Dr. M. Sa
im Yeprem, İrade Hürriyeti ve 
İmam Matur:idi, İstanbul, 1980. 
Dr. Mustafa Sait · Yazıcıoğlu, , 
Maturidi ve Nesefi'ye Göre İn
san Hürriyeti Kavramı, Ankara 
1982 Basılmamı;;ı Doçentlik te
zi ·Dr. Hasan Şahin, Desear
tes'in Ta.ıin Anlayı§l ve Matu
ridi I;;ıığında Değerlendirilmesi; 
Ankara, 1982, (Basılmamış 
Doktora Tezi) . ' 



kış: 

I- Ebu•I-Muin en-Nesefi'nin 
Biyoğrafik Hayatı : 

ı. Konuya Genel Hatlanyla Ba-

a) Nesefi'nin haya:tı hakkında 

bilgi. bulunabilecek Kaynakların Du
rumu: 

Kaynaklar ve tabakll.t kitapları 
İmam Maturidi'de göstenniş olduk
-ları anla§ılmaz . suskunluklarını, O'
i:ıun başanlı takipçisi Nesefi'de de 
aynep. sürdürınüşlerdir. Her iki k{'!- . 
lamcımızın hayatı konusunda sus
kun kalan bu kaynaklaİ'ın hepsinde, 
müellifimiz Ebu'I-Mllin en-Nesefi 
hakkında "bilgi kırıntısı" olarak ni
telenebilecek ölçüde, yalın, kısa· te
ferruatsız ve de tatmin edici olmak
tan çok uzak ·bir kaç satınn tekra" 
rını bulabilmekteyiz. (4) tı:namımız 

Nesefi konusunda Ankara Üniversi~ 
tesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üye. 
lerinden Sayın Doç. Dr~ M. Sait Ya
zıcıoğlu'nun Doçentlik tezi ve kısa 
zaman önce ne§redilmi§ makalesi dı
§lnda yapılmış herhangi bir müsta
kil ilıni bir çalışmanın. mevcut ol
duğunu sanmıyoruz. (S) 

Bu kaynakların tamamını yeni 
bir bilgi ı§lğı btilabilıne ümidiyle ye
niden ve özenle tetkik ettik. Bunlar 
arasında en çok dikkatimizi çeken ve . 
bizi uzun süre araştırmaya .sevkede:ı:ı 
kaynak, !bn Kutluboga'. (v. 879/1474) 
nın ''Tacü•t-teracim" a1ını taşıyan 

Hanefiyye nlemiisı tabakatı ile ilgili 
·me§hur eseri olmuştur. Zira bu mü
ellif adı geçen eserinde Ebu'I-ninin 
en.Nesefi'den bahsederken, onun 'ha~ 
yatı hakkında . teferruatlı bilgi bu
lunabilecek ve şimdiye kadar dik
katlerden kaçmış olduğunu zannet
tiğimiz bir başka kaynağa. atıfta bu
lunmaktadır. (6) Bu atıf bizi, Nese
fi'nin .. çağdaşı ve hemşehrlsi olan 

Öp:ıer en-Nesefi' (v. 537}1142)nin, kı
saca el-Kand §eklinde bilinen, ancak 

(4) Nesefi'nin hayatından :ve eser~ 
lerinden bahseden kaynaklan 
alfabetik olarak §öylece sırala
yabiliriz: .Aliyyu'l-Kari, el..Es
mil.rü'l-ceniyye fi esmai'l-hane
fiyye, Şehid Ali Pa§a No: 1841 
vd; 82; Bağdatlı İsmail Pa§a, 
Hediyyetü'l..Arifin, n, 487; İza
hü'l-meknün, n, 156; B~ockel
mann, C, GAL. I, 547; Supll, I, 
757; Kure§l:, Cevil.hiru'l..Mudia, 
n, 189; Kehhii.le, Mu'cemu'L.mü.. 
ellifin, Vll, 66; Katip- Çelebi, 
Ke§fu'z-zunün, I, 337, 570, n, 
1485; Ltiknevi, el-Fevaidu'l~Be
hiyye, 216-17; Ta§köpriizii.de, 
Tabakii.tü'l-fukahai'l-hanefiyye. 

Es'ad Efenedi, NO: 2311, Vr: 
25 a; Yusuf Elyas Serkis, Mu' 
cemu'l-matbilat, s. 1854; Dr. 
Yusuf Ziya Kavakçı, XI ve XJI. 
Asırlarda Karabanlılar Devrin
de Maveraünnehr İslii.m Hu
kukçtilan, 73-74; Wensinck, A. 
J., "Nesefi maddesi, İsl. Ans. 
C: lX, s. 199; Zirikli, el-A'liim, 
c.: vnı, s. ;:ıoı. 

(5) Bkz: Doç. Dr. Mustafa Sait Ya
zıcıoğlui Maturidi ve Nesefiye 
Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, 
Ankara, 1982 (Basılm~ Do
çentlik T~zi) IV J+i 221 D~~ilo 
sahifesi, M~ellif, Ankara Uni
versitesi Tiahiyat Fakültesi 
Dergisi'nin 1985 yılında ne§redi.;. 
len Cilt: !XXVII sayısında 
"Maturidi Kelil.m Ekolüniin İki 
Büyük Siması : Ebu Mansur. 
Maturidi: ve Ebu'I-Mllin en,.Ne
sefi" ba§lıklı makalesinin bir 
bölümünü Nesefiye tahsis et-

mi§tir. Bkz.: S: 281-298. 
(6) !bn Kutluboğa'nın konu ile il

gili ifadeleri aynen aııağıya a
lınmıştır (Bkz.: Tacü'~Tera-
ciın, s. 78). · 
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el-Kandiye, el-Kand fi ma'rifeti · ule
mai Semerkand, yahut da el-kand 
fi tarih-i Semerkand adiarı ile de 
anılan eserinin yazma veya matbu 
nüshalarının mevcut olup olmadığı, 

varsa nasıl bulunabileceğini araştır
maya sevketrni§tir. Bu konuda mü
racaat ettiğimiz ilk kaynaklar iSe, 
bu eserin farsça nüshaSmdan: bazı 

parçalarm Barthold (1869-1930) ta
rafından ne§rolunduğıı bilgisinden ö
te bir malümat vermeıni§tir. (7) Tür
kistan tarihinin tanınmış araştırıcı

larından biri· olan bu müellifin ünlü 
"Turkestan down to the Mongol In
vasion'' adlı eserinin(&) ilk Rusça 
baskısının sonunda yer alan metin
ler bi;Hümündeki bu farsça neşirde, 
Tacü't-teracim'de bulunduğıınu nak
lettiğimiz Nesefi hakkındaki övgü 
dolu ifadeleri ve uınduğıımuz nin
fassal maltimatı bulmak mümkün ol_ 
mamı§tır. (9) öte yandan Sayın Prof. 
Dr .. Fuad Sezgin'iıı işaret ettiği Mu
hammed b. Celil es-Semerkandi ta
rafından bu esete yapılmış zeyl ü
zerinde .· yaptığımız . incelemeler de. 
bizi hedefimize ulaştıramamıştır. (lO). 

b) Nesefi'niıı poğıım ve Ölüm 
Tarihi: 

İmam Maturidi'den sonra "Ma
turidileriıı en büyük kela.mcısı olan 
ve kendisiliden sonra onun yolunda 
ve .sisteminde kimse yetişmeyen'' (ıı) 
Elbu'l-Muin en-Nesefi, ·.hicri 428 (mi
lil.di/1037) yılında MaveraÜnnehir 
bölgesinin o dönenlindeki en önenıli · 
kültür mer~ezlerinden biri olan N e
s e f'te doğmu§tur. Müellifimizden 
bahseden kaynaklar, o'nun 508/1114 
yılmda ·vefat ettiğini kaydetınekte
dirler. (12) 70 yaşında iken öldüğünü 

. bildiğimiz Nesefi'nin, doğıım tarihini 
418/1027 olarak· gösteren kaynakla.. 
rm yanıldığını zannediyoruz. (3) Zi
ra, Nesefi'nin ölüm tarihi ve yaşı 
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konusundaki yukarıdaki bilgiler göz
önünde bulundurulunca, ortaya çıkan 
tarihler ·arasındaki uyumsuzluk bu 
kanaatiniizi pekiştirmektedir. 

c) Nesefi'nin Ailesi ve 
Yakınları: 

Müellifimiz Nesefi'nin ailesi ve 
yakınlan hakkında da fazla bilgiye 
sahip bulunduğıımuz söylenemez. 
Ancak, dedesi Ebu Muti' Mekhı11 b. 
Fazı en· .Nesefi (v. 318-9?/930)nin 

(7) ·Broclemanıi, GAL, Suppl, I, 762; 
C.A. Storet, Persian Litarature, 
London, 1936 Section, II, Fassi
cules, 2, Page, 371; Zeki Vetidi 
Togan, ·Tarihte Usı11, s. 192, İs
tanbul, 1969. Kr§: Richard N. 
Frye, City Chronicles of Central 
Asia and Khurasan: .A history 
of Nasaf, İstanbul, 1953, s. 165. 
. (Fuad Köprülü Armağan için.. 
de, DTCF ne§ri) 

( . 
{8) Bu eser, Sayın Prof. Dr. Hakkı 

Dursun Yıldız tarafından Türk
. çemize kazandırılmı§tır. · "Mo
ğol İstila5llı.a Kadar Türkistan", 
İstanbul, ;1.981. 

(9) Bu farsça metinden, Sayın Dr. 
Emel Esin'in· özel kütüphane
sinden lütfeltikleri fotokopi ile 
yararlandık. Kendilerine mü
te§ekkiriz. Bkz.: V. Bartoli 

· Turkestan v' epoxu Mongol'
skago naşestviya, Petrograd, 
1898, Metinler Bölümü, s. 48-
51. . 

(10) z. Velidi Togan, Tarihte Usul, 
s. 192 de bu Zeyl'e i§aret eder. 
F. Sezgi!i, GAS, I, 353 de bu 
Zeyl'in bulunduğıı kütüphaneyi 
belirtir. İstanbul Süleymaniye 
Kütüphanesi·Turhan Sultaiı Bö
lümü 70 nurnarada kayıtlı bulu
nan bu yazma tarafımızdan· 
tei:kik olunmuştur. 

{11) Bkz: Prof. Dr. Hüseyin Atay, 
Kelam'a Giriş, s. 2, Ankara, 
1978. . 

(12) Bkz: 4 nolu dipnotta zikredilen 
kaynaklar. · 

(13) Zi.rilill, el-A'lam, VIII, 301; 
Kehhale, Mu'cem, :xvm, 66. · 



ıtelfuncı, faltih, hadis ve tasavvufla 
meşgul olduğu bilinmeıttedir. (14) 

Tam Rünyesi; Meymün b. Mu
hammed b. Said Q. Muhammed b. 
MelthÜJ. b. Ebi'l-Fadl el-Melthilli o
Ian Ebii'LMuin. en-Nesefi'nin bir 
müddet Semerıtand'da bulunduğu, da_ 
ha sonra · is.e Bulliı.ra'ya yerleştiği 
ıtaydedilir. (15) Elimizdelti kısıtlı bil
giler ışığında O'nun biyoğrimk: ha
yatını detaylandırınamız mü.mkürı 

gözültmemeıttedir. Bu ıtısıtlı bilgiler 
bize, · O'nuiı. yaşadığı çağ ve bölge 
itibarı ile Karahalılı devletinin ha-' . . . 
ldmiyyet bölgesi olan Maveraünne-
hir'de hayat sürdüğünü ve eserleri
ni bu bölgede te'lif ettiğini. ıtabul. 
ettirmeıttedir. Bu baltımdan biz, ön
ce Ma.veraünnehir bölgesinin coğra
fi:, tai·Uiı:, ilttisadi ve Rültürel duru
muna ıtısaca temas · edecek, daha 
sonra da müellifimiz döneminin si
yasi iktidarını olll§tura,n Karahanlı. 
lar devletinin Rısa bir · tarihçesini 
sunmağa çalışacağız. 

2 ....... Nese:fiıyi Yetiştiren Bölge: 
Ma.veraümıebi'r 

a) Maveraünnehir Bölgesinin 
önemi: 

İslam, hatta dünya tariliinde ö
nemli bir yeri olan Maverai!D.nehir 
ve Horasan bölgelerinin, miladi 'V-:tr
XII. . asırlar arasındalti tarihinin, 
Türklerin siyasi tarihi baRımından 
olduğu kadar, medeniyyet ve kültür, 
aynı zamanda ilim tarihi açısından 
da pek büyük önemi haiz olduğunu 
söylemeliyiz. Zira bu bölge, . İslam 
dünyasının ilim ve kültür hayatında 
olağanüstü bir rol oynamıştır. (16). 

İslamiyet; Maturidi, Farabi, İbn 
Sina Biriini ve Ebu'LMuin en-Nese
fi gibi pek çok ünlü ilim adamı ve 
mütefekkirini · ve bunların Rıymetli 

ıtaynak eserlerini, bu bölgeye borç
·ıudur. İ1inı adamlarımız, . Amuder
ya · delta:sının, Orta Asya'nın bil
J:ıassa İslami devir Rilitür hayatın
dald rolünü; ön Asya'da Mezopo
tamya bölgesinin, Mısır'da Nil del
tasının rollerinin benzeri olduğunu i
fade etmektedir. ( 17) işte bu açıdan, 
Maveraünnehir'in İslam kültür ve 
medeniyetindeki yeri ve önemi, geni§ · 
!slam ülkesinde · i§gal ettiği sahanın 
küçüklüğü ile mukayese edilemeye
cek kadar büyük· ve manalıdır. Bu 
ehemnıiyetine binaen, aynı zaman
da müellifimiz Ebu'l-Muin en-~e-

(14) Yazıcıoğlu, A.g.e., s. 20-21; ve 
anılan Makale, s. 293 ve orada 
ziRredilen kaynaıtlar. 

(15) · Kehhale, A.g.e., aynı yer. Sayın 
M.S. Yaz1cıoğlu, anılan tez ve 
makalesinde, Tarih-i Buhara 
müellifi Ne;rsıllıi' (v. 348/959) 
nin, müellifimizden bahsetmedi
ğini kaydetmektedir, (Bkz. 
Yazıcıoğlu, A.g.e., 19-20 ve A
nı,lan makale, s. 293) Aneaıt 
biz, Nerşahi'nin Nesefi'den ·balı
setmemesini · yadırgamıyoruz. 
Zira her iki müeHif çağdaş bile 
değillerdir. Kısaltılan Farsça 
şekli üzerine ne§irleri yapılan 
Tarih-i Buhara/da, bizzat Ner

. şahi'nin Nesefi'den balısetmesi 
miimküD. değildir. Nerşahi'nin 
bu eseri, kısaltılmış şekli ve 
diğer ne§irleri konusunda baltı
nız: V. Minorsky; "Nerşahi" 
maddesi, İsl. Ans; c. IX, s. 197-
98; Z.V. Togan, Tarilite Usiil s. 
162; Richard N. Frye, The His-

tory of Bukhara, Translated from 
a Persian Abridment of Arabic 
Original by Nerchaky, Caınbrid- · 
ge, 1954, (Page, xvm, note 
10); Charles. Schefer, Descr.ipti.- · 
on topograp hique et historiqu~ 
de Bculthara par Mulıammed 
Nerchalthy Paris, 1892. 

(16) Richard N. Frye..Aydın Sayılı, 
Selçuklulardan önce Orta 
Sarkta Türkler, Belleten, X, 37, s: 97, Ankara, 1946. 

(1 7) Z.V. Togan, "Harizm" maddesi, 
!sl. Ans. C: V, s 240. 

31 
. 



sefi'yi de yeti§tirmiş olması ha~ 

sebiyle, bu bölgenin, coğrafi ve ~
tisiidi durumu ile Nesefi dönenüİıde. ' . ' . 

ki siyasi ve killtüreı manzarasına 

bakmayı gerekli buluyoruz. 

b) Maveraünnehir Bölgesinin 
Coğrafi Sınırlan: 

Sözlük anlamı itibarıyla: "neh
rin arkası, öte tarafmda bulunan üi
keler"- · manas:ın_da Arapça bir terkip 

. olan Maveraünnehir sözcüğü; genel
likle müslüman coğraiyacılaica be
nimseıımiş ve günümüzde de kullanıl_ 
makta olan coğrafi bir terimdir. Ba
tı kaynaklannda bu tabirin karşılığı 

, 'olarak: "transoxiana" kelimesi yer 
alınaktadır. ( 18) Büyük . coğrafyacı 
Yakut {v. 626/1229) ise; Ceyhun 
nehrinin 'bir sinır olarB.k kabul et
mekte ve gerisinde ·kalan ülkeleri 
maverıiünnehir Otarak göstermek SU

retiyle Meta bölgenin bir haritasını 
çizmektedir. (19) 

c) Bölgenin İktisadi Durumu : 

Maveraünnehir, Orta Asya'daki 
di~er bölgelerle kıyas edildiğinde, 

iktisadi yönden fevkalade müreffeh 
bir ülke olarak karşımİza çıkmakta
dır. Bu iktisadi refahm en önemli 
ve 'etkin sebepleri arasmda tarihi İ- . 
pek Yolu {The Great Silk Road) ile 
Hint ·Baharat Yolu'nun bu bölgeden 
geçişini saymak lazımdır. Bilindiği 
gibi bu tarihi ticaret yollanndan İ
pek Yolu'nun giizergahında, Merv, 
Buhara ve Semerkand gibi şehirler 
bulunmaktaydİ. Bu güzergahı takip 
eden ipek yolu, ipeğin hakiki vatanı 
Çin'e kaclar ulaşıyordu. (20) 

O dönemin ulusiararası ticaretin. 
de büyük önemi olan bu yol, bir
yandan bölgeyi iirtisaden kalkındı

rwken, diğer yandan da doğu ile ba. 
tı arasındaki bir kültür ve medeni
yet lröprüsü olmak gibi önemli bir 
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ba§ka görevi de ifa etmekteydi. Pek 
tabüdir ki, . bu müsbet iktisadi ko-

. num, bölgenin · jeo-politik ve strate
jik önemini artırmıştır. Ancak Ma
veraünnehir, bu önemi dolayısıyla 

.devamlı surette ·el deği§tiren ve bu 
değişikliklerden dolayı da siyasi yön. 
den pek istikran , alınayan bir bölge 
ihaline · gelmi§ti:r, 

d) Bölgede İslami Fetilıleıin 
Tarihçesi : 

Hz. ömer (r.a.) devrinde liyakat •. 
li komutanların sevk ve idaresinde 
·nerleyen müslüman arap orduları, 

Suriye'de Bizans'a karııı tam bir za
fer kazandıktan sonra(21), İran'a yö. 
nelmiştir. Meşhur Kadisiye 'muhare
besinde {15/636) . büyük bir bOzguna 
uğrayan asırlılt Sasani İmp'aratorlu
ğu, bu harbi müteakip, İran'ın kuzey 
ve güneyinde ·cereyan eden bir kaç 
küçük savaşla tarili salınesinden çe. 
kilıniştir. (22) Bu savaıılar ve· sonuç~ 
ları olan fetilıleri t8:kib~ Maveraün
nehr'e kadar dayanmış olan İslam 
Ordulan bu bölgede Türklerle karsı
laşıluıı ve uzun. müddet_ onlarla müc"a.; · 
dele etmek zor;unda kaıılliştır. (23) 

İslam, Emeviler devrinde Ma.ve
raünnehr'~ girmişse de, bu ıiönemde 
bölgede yeteri :ıtadar yayılamanıış

tır. Bu olumsuz sonuçta, bölgeye 
gönderilen Emevi valilerinin, ·.yerli 

(18): Barthold, "Maveıraü:nnehir'" 
maddesi, !sl Ans .. c. VII, s. 409. 

{19) YakUt el.Hamevi, Mu'cemu'l-. 
Buldan, c. v. s. 45. . · 

(20) z. Velidi Togan, Bugünkü_ Türk 
İli Tüııkistan, I, 94; ' L. Ligeti, 
Bilimİleyen . İç Asya,. li, s .. 58, 
!stanbul, 1970. . . ' 

(21) Brockelınann, :i;slam. Milletleri 
ve Devletleri Tarihi, I, 54, An-
kara, 1954:. . . 

(22) Philippe Hi tti, Siyasi ve Killtü. 
reı İslam Tarihi, I, 238. 

(23) Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldı:ı 
İslamiyet ve T!lrkler, ·s. 7. 



halka karşı takındığı müspet olma
yan . tavırlannın önemli menfi payı
nın olduğıı muhakkaktır. (24) 

Talas meydan savaşı (134/751), 
Türkler'in İslam'ı kabul edi§leri bakı~ 
mında.n önemli bir dönüm noktasıdır .. 
Sava§ esnasında müslüman oldukla- · 
rını açıklayan ~arluk Türklerinin(2.5) 
ardından, tSla.miyet hızla diğer Türk 

· boyları arasmda yayılınağa ba,ıııa,.. 

mıştır. (26) 

e) Meveraünnehir'de önen:ıJi 
Şehirler: 

aa). Semerkiınd ve Buhara : 

Yukarıda losaca öz~tlemeğe ça
lıştığı ııekilde Maveraünnelır'e . yer
leııen İsİamiyet ve akabinde meyda
na gelen büyük ve parlak medeni
yet, devrin bütün önemli yollarının 
kavııağı olan bu münbit topraklar
da geliş:ıneğe çok müsait bir ortam 
·bulmuştur. Nitekim bölgenin, Se
merkand ve Buhara gibi şöhretli ·ııe
hirlerinin Iosa · bir ~a:man :sonra İs• 
lam ilim ve irfanınm göz kamaş
tırıcı birer merkeZi. haline · geldik
lerini, eski çağlardan beri diğer bir 
medeniyet merkezi olan Mezopo
taniya'nm Bağdat, Basra; Kiife. gibi 
ünlü ilim ve kültür merkezleriyle 
rekabet edebilecek, hatta onları ge
çebilecek seviyeye. ulaştıklarını gö
rüyoruz. (27) 

Maveraünnelır'in; çağın şartıa

nna göre bu her balomdan. geliş

rili§ şehirlerinde, pek çok Ioymetli 
alim ve niütefekkirin yetiŞip, . l:ı.sırla
n a§an §ölıreti haiz eserler Vücuda 
getirmeleri §Üphesiz bir te~adüf de
ğildir. Zira, böylesine muhteııem e~ 

. ser müelliflerinin yetişebilınesi, on
ları yetiştiren toplumun, . ilim ve 
medeniyet' yönünden çok yüksek bir · 
seviyeye ulaıımış olınasma ve . orta
mın çok müsait bir tarzda hazır o. 

tuşuna bağlıdır. Aksi halde bu ka
bil abidevi .eserler vücuda getirile
mez. 

İsıamt fetihlerden sonra, · yepye
ni bir kültür inkilll.bı ile bijlurla§an 
Buhara~nm; İslam kültür ve mede-. 
niyetindeki · müstesna yerine işaret 
eden yazarlar, bu şehri: "İslam'm 

kubbesi, alimierin kaynağı ve fuka
hanm durağı, · mülkün ka'besi, da-

. hilerin buluşma yeri, .birer yıldız 

. mesabesinde olan ediblerin . parladı ğı 
bir sema .. .'' gibi çok parlak cümle
lerle över ler. (28) 

bb) N e s e :f: 

Hayatını incelemekte olduğumuz 
Ebu'l-Muin en-Nesefi'nin, hal-i . ha
zırda Sovyet Sosyalist Cuınhuryet

ler Birliği devletlerinden biri olan 

_____ _;_!._ 

(24) Prof. Dr. Osman Turan, Türk 
Cihan Hll.kimiyeti Me:fkiiresi 
Tarihi, c. I, 138; · Dr. Zekeriyya 
Kitapçı, Emeviler Devrinde Ma~ 
veraünnehirde İslamiyelin Ya
yılı§ Tarihi, s. 187, Erzurum, 
~975 (Basılına.m.I§ Doçentlik Te-
zi) . . . . . . . . . 

(25) Karluk Türkleri için bkz: Dr. 
Hüseyin Salman, VII. ve X. A
sırlar arasında Önemli Türk 
Boylarından Karluklar ve Kar
luk Devleti. Türk Dünyası A
r~lan Dergisi, Sayı: 15, 
s. 169-206, İst. 1981. . . 

. (26) Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, 
. İslAmiyet vş Türkler s. 32-39 - ' -(27) Bu şehirde Islamiyelin Yerleşi-
' şi ve yayılışı konusunda bakı
. lllZ: Dr. Zekeriyya Kitapçı, İs
la.miyetin Asya Türk Medeniye .. 
tinin Beşiği Sem~rka.nd ve Ha
vallsfnde ilk 'Yayılışı, Türk 
Dünyiı.sı Araştırmalan Dergisi, 
. Sayı: 25, s. 109-135, İstanbul, 
1983. 

(28) Dr. Zekeri:yya Kitapçı, Bugün
ldl Türk-İslam Sehri Buhara'da 
İsla.miyetin Yaylıışı ve Yerleş
mesi, Milli Kültür Dergisi, Sa
yı: 3, s. 56, Ank. 1977. 
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Öz b e ıt·i st an sınırlan içinde 
bulunan(29) Nesef(30) şelırinde doğ
duğunu biliyoruz. Nesef; Buhara ve 
Keş'i içine alan Soğd(31) bPlgesi şe
birlerindEuidir. Kaynaldar bu şelırin 
asıl adının N a h ş e b olduğu

nu, fakat Arap (İslam) coğrafya.. 
cııadnca Nesef adı ile anılmakta ·ol
duğunu kaydetmektedir. (32) · 

Ceyhun ve Semerkand arasmda 
. yer alan Keşke-Derya vadisinde bü
yük bir yerleşim merkezi olan Ne-· 
sef, vadide. akan Keş civannm· su
l arını toplayan ve Keşk-riiz veya 
Karşı adları ile bilinen nehri oluş

turan iki çaym · birleştikleri yerin 
yakınmda kurulmuştur. (33) Viidide 
akıp giden bu nebir, Semerkand ve 
çevresinin önemli bir akarsuyu olan 
Zerefşan'a(34) ·paralel olarak akar 
ve sonra Ceyhun'a döner, ancak bU 
büyük nehr'e. ulaşamadan çölde 
·k~ · arasında · kaybolur, gider. 
Şehrin içinde a:ıi:rnakta olan bu neh
rin, bazı seneler tamamen kıİrumak
ta olduğunu kaydeden . Ya.kiit böl-

-~ ' 
gede başka bir akarsuyun bulunma-
dığını, nehrin · kuruduğu yıllarda 

bahçeleri sula,mak' üZere şehirde pE;ık 
çok · kuyu mevcut oldı.ığunu söyle
mektedir. (35) 

Eski Nah§eb (Nesef) şehrinde, 
bu gün KarŞı denilmektedir. (36) İ

çinden akan nelırin iki yakaSında 
bahçeleri· ve tenezzüh yerleri ile. çok 
güZel bir ·şehir olan N. e s ·e f'e, · 
"saray" inanasma geleıı. K a r ş i 
isminin (37) · verilmesiİlin, . Çağatay 
Hanlarm.dan Kebek Han tarafından 
şehirden iki fersah uza.J.tlıkta in§a 
ettirilmiş çok güzel bir köşk ile bağ
lantılı: olduğu sanılma;ıttadır. (38) . 

.· 3 - N e s e-f i'nin Yaşadığı 
Dönemde Siyil.si · İktidar 

:Maveraüimehir; Türklerin İs-
. lam milletleri camiasma girmesi ile, 

· Moğol istnası arasındaki uzun za.. 
man dilimi içinde Karalıanlilar 

' ' 
Gazneliier, Selçuklular, Harzem§alı-
lılar gibi pek çoJ;ı: Türk Devleti için 
çok sağ:lam · bir temel zeınii!i oluş
muştur. Şimdi bu sağlam. zemin ü
zerine uzun süre oturan devletler
den biri olan Karalıaillıla-2a, siyasi 
iktidarları Nesefi'nin yaşadığı dö
nemi içine aldığı için temas 'etmek 
istiyorlız . 

a) K a r a h a n ı ı ı a r : 

Orta Asya'nın ilk müslüman 
Türk Devleti olan Karalııinlılar•ın .· . . . ' . 

· miladi IX-XIII.· asırlan içine alan si-
yası· hakimiyetlerinin, · daha ziyade 
:Maveraünnehr ·çevresinde sürmüş 
olduğunu biliyoruz. Miladi :ıx. asır 

(29) Bakınız: 2 nolu Harita. 
(30) Nesef kelimesinin, Nesif şeklin

de okunınası gerektiğini kay
dedenlerde vardır, Bkz: Lukne
Vİ, el-F..evii.id, s. 202. 

t31) Bkz: Barthold, İsl. Ans, "Soğd" 
maddesi, C. X, s. 736-37. 

'(32) V. :Minor.sky, "Nalişeb". mad
desi, İsl. Ans; c. IX, s. 39; .Hu
dftdu'l-alem, "Nakshab'' p. 114, 

London, 1937; Barthold, Türkis
tan, 176. 

(33) Yakut, M;u'cem; VITI, 286-87; 
Şemseddin · Sami, Kamusu'L.A' 
ıam, V, 3510. . 

(34) Zerefşiln için bkz: Barthold 
:Moğol İsp.lasma Kadar Türkis: 
tan, 106 vd. 

(35) Yakftt, :Mur'cem, VITI, 287, KrŞ: 
Barthold, A.g.e., 177. 

(36) z. Velidi Togan, Bugli.nkü Türk 
ru Türkistan, s, 200, !stanbul, 
1981; Umumi Türk.Tıi.rihine Gi
riş, C. I, s. 63, 189. 

'(37) R. Rahmeti Arat, "Karşı" mad
desi, ·!si. Ans. C. VI, s. 363. 
Krş: Dr. Reşat Genç, Karalıan
lılarda Devlet Teşkil!l.tı, s. 144, 
İstanbul, 1981. . 

(38) Barthold, Türkistan, s. 176; 
"Çağatay" maddesi, tSı. Ans, C. 
m, s. 269, V. :Minorsky, ''Nah
şeb'~ maddesi, İst Ans. C. IX, s . 
40. Arat, A.ge,. s. 364 



sonlarına doğru müstakil bir devlet 
kuran · Karalıanh sülillesi, Orta .AB
ya Türk · kavimlerinin bazılarını da, 
kendi idareleri ·altına almışlardı. Dev 
letin k\ıruculuğıı · şerefini taşıyan 

Satuk Buğra ·Hanın 314/926 yılında 
tslfuniyet'i kabulu, bu · devletin ilk 
İslam Türk Devleti şerefine ulaş
tırmışbr. (39) Hakani Türk Dev~eti 

veya Afrasiyaboğulları adını taşıyan 
ancak· bugün Karalıanlılar adı ile 
andığunız bu devletin ve ı:;ok sayıda 
Türk boyun:ıın İslil.m'ı kabul etmesi, 
gerçekten Tt4'k Kültür· tarilıii:ıiıı sey
rini değiştiren · çok önemli bir hadi-
sedir. (40) • 

Coğrafi yönden, Doğu Türkis
tan ile Maveraümlehir bl:Hgesi.ni •a
şan çok . geniş bir alana sahip .olan 
bu devlet, etnik yapısı itibarıyık • da 
oldukça kalabalık ve çeşitli biı· Çok 
TÜrk soy ve boyunu 'bünyesinde top
lamaktaydı. Taril:ıi ·göç akışları ve 
yerle§llleleri sonunda Karalianlı dev
letinde, Karluklar, Türkeşler, Yağ

inalar ve benzeri adlar ile anılan 
bu Türk boy ve· soy toplulukları, 

devletin yükselişi ve gelişmesine bü
yük destek olmuşlardu·. AnC'ak dev
letin asıl bünyesini Karluklarla, Uy. 
gurlar oluşturmuşlardır. Ayiu dere
cede· mülıim r.ol oynayanlar arasın
da Oğuz ve Kıpçak boylarını da say
mak mümkündür. (4ı) Menşe'leri hak_ 

1 
kında değişik nazariyeler ileri süriJ. 
len Karalıanlılar, kaynaklarda muh~ 
telif isimlerle de anılmaktadır.(42) 

Aşağı yukan m. 1041-42 den 
itibaren · doğu ve batı olmak ilzere 
iki Karahaıılı devleti meydana gel
miştir. 

Batı _Hanlığı, Maveraünnehir ve 
Hocend'e kadar Batı Fergaııa'yı içi
ne a.Ima.ktaydı. Büyük Kağan'ın 
merkezi, önceleri Özkend, sonra Se-

. merkand olınuştur .. Ortak Kı:ı,ğaıı i
se, Buhara'da oturmaktaydı .. · . 

Do~ Haıılığuun hududları i
çinde Talas, İsficab, _§aş, Do~ Fer-. 
gan:a, Semireci ve Kaşgil.r bulunmak. 
taydı. Büyük Kağan'ın başkenti 

Balasağun idi. Ortak ka,ğ:aıı, geD.el
likle Kaşgar'a nadir olarak ta Ta.
raz'da oturmuştur. Do~ Hanlı~ 
dini ve kültürel merkezi ise Ka§gar'
dı.(43) 

ikiye bölünerek zayıflayan: Ka
ralıaıılılar, Sultan Melik§alı ve Sen
cer zamanlarında Selı:;uklular'ın ö71/ 
1175 senesinden sonra da Harzem
şalılılar'ın nufuzu altında kaldılar. 

11'ı:iladi 1141 yılından sonra . ülkele
rinin ljimal kısnu, . Karahitaylar'ın 
eline geçti. Bütün bunlara rağmen 
bu haneda.n, ·h. 609jm. 1212 senesi-
ne kadar devam etmifjltir. · 

K:aralıanlıla.r•a Ka<>gar Bi:ı.lasa-, ~ ,, 
gun, Koçgar, Talas, · Samerkand ve 
Buhara gibi §ehirler,. değiljik dönem
lerde başkent olmuştur. ( 41) 

(39) Togan, Umumi Türk Tarihine 
Giri§, s. 59, Dr. Erdoğan Mer
,..il Kara,banlılar s 794 Türk 
~ ' , . . ' 
Dünyası El Kitabı. 

t 40) Türklerin İsla.ını, Kabulleri için 
bkz: Dr. Emel Esin, İSlamiyet
ten önceki. Türk Kültür Tarihi 
ve İsliima Giriş; s. 163 vd; İstan-
bul, 1.978. . 

(41) A ... Caferoğlu, Kar!!banlılar 
Devri Tiir.k Edebiyatı, :ı. 405, 
Türk Dünyası El Kitabı. 

(42) Bu ıiazariyeler için bkz:· Omel-
. yan Paritsak, · ''Karabanlılar'' 

maddesi, İsl. Ans. c. VI. s. 252. 
Bu sülille. için muasır · islam 
kaynaklarında, "el-Hakaniye" 
"el-Hii.niye" v.e "el-A.frasiyab;' 
gibi isimler · kııHamlmaktadır. 
Bkz: Togaıı Umumi Türk Ta
rihine Giriı:ş,_ s. 58; Dr; Erdoğan 
Merçil, A.g.e., s. 794; Dr. Emel 
Esin, A.ge., s. 163. 

(43) Bu kısım E. Merçil'in es~rinden 
~en özetlanerek aynen alın
nuştır. Bkz.: A,g.e., s. 796 . 

(44) Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, A.,g.e., 
. s. 7. . 

35 



·n - NESEFİ'nin İLMİ 
IJAYATI 

ı .. Nesefi'niıı Çağında İ1,mi ve 
Külfmel Dnrıııiı: 

a) · Karalianlılar•da; Kültürel • 
Hayat: 

Seyhuıi ve Ceyhun ırmakları a
rasındaki yüksek kültüre sahip böl
geyi idaresi altında bulunduran· Ka
rahanlılar'a ·İslamiyet' i kabullenen 
. ' . 
Türk· topluluklarının eski ve yeni · 

· kültürlerinden yararlanabilen ' bir 
devlet olarak görüyoruz.(45) Semer
kand, Buhara, Nesef, Keş ve Ferga
na bu dönemde de önemli ilim mer-. 
kezleri arasında yer almaktadır. Bu 
büyÜk kültür merkezlerinin yanmda 
bir çok köy bile, eserleriyle isimle
rini bize duyurmuş olan pek çok ali
me beşik olmuştur. (46) 

İlgili· kısımda arza · ça.lı§ıldığı · ü
zere, Karahaııhlar'm hakimiyet böl
gesi olan Mavera:ünnehir, hB.iz oldu~ . 
ğıı jeo-politik konumu, iktisadi ve 
ticari: vasıfları ve bütün bunlardan 
daha mühimi kültür ve refah sevi
yesinin diğer koin§U bÖlgelere göre 
çok üstün bir durunıda olması dola
yısıyla, çevredeki · bir çok devletin . 
istila mücadelelerine sahne olmuştur. 
Bu mücadelelerin sonucu ola.ı;ak da, 
Zerdüşt!ük, Budizm ve Hıristiyanlık 
gibi bir çok din, bu geniş toprakla
ra girip yerleşmiş, cemaat, teşkilat 

ve kültür açısmdaıi, bölgede içtimill 
birer varlık haline gelıiıiştir. · 

İsl.ilıriİ fetih hareketlerinin baş- ; 
ladığı sıralarda Maverılünnehr'i:zı. di
ni ba.lı:ımd:an gösterdiği 'bu karışık 
ve insicamsiz ·durumdan, bölgenin en 
önemli kültür merkezleri durumunda 
qlan Semerkaııd, Buhara ve Nesef'i 
istisna etmemiz elbette mümkün de~ . 
ğildir. Bölgenin İslB.mla.şmasmdan 
sonra, birer İslam ilim ve kültür 
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merkezi durumuna gelen Bağdat, 

Ba·sra ·gibi eski ilim · merkezlerini. 
gölgede bırakan Maveraünne:iıir .kül~ 
tür çevresinin bu öne~ şehirlerinin, 
daha çok akli ve felsefi bilimler sa
hasında ün yapmış olması ise bir 
rasıantı sayılamaz. (47) Asırlar bo
yu, ilim,· fikir sanat ve rasyonalist. 
. düşünce hareketlerinin önderliğinin 

bu bölgede yetişmiş Türk asıllı a. 
limlerce yapılmış olniası (48) .bu te:. 
mayüzüıi . bir tesadüf ÔJ:trradığını is
patlar. öte yandan, Selçuklular ve 
Osmanlılar döneminde Anadolu'da 
yetişen alimlerin, ilıtisas ga~esi ve 
sahalarında derinleşrnek amacıyla 

yaptıkl·arı ilmi seyahatlerde, kelaro 
ve felsefe gibi akli ilimlerde Semer
kand ve Buhara c;;evresini tercilı et
melerini(49), Mıi.veraünnehir bölge- · 
sinde tutuculuktan uzak, hür bir 
ilmi ortamın bulunduğıınun delili say. 
mak lazımdır. (50) Bu iliriı merkez-. . 

lerine hakim olduğıına işaret edilen 
fikri ve ilmi serbesti felsefi ve kela

. mi eserlerin ilmi· seviyesi açıs.ından 

da çok müsbet sonuçiar doğıırmuş" 

tur. . MB.veraünnehr'ii:ı. ' müreffeh . ve 
. . . 
müsamahakar hav'asın+n kelam ilmi 

. . 

açtsından mükemmel birer meyvesi 

olan,· İmam Ma turidi'nin Kitabü't

tevhid'i ile, riıüellifimiz Nesefi'nin 

Tabsıratü'Ledille'si bu görüşümüzün 

yaşayan · delilleri dir. 

(45) A. Caferoğlu, Karahanlılar Dev
ri Türk Edebiyatı, s. 405. 

(46) Y.Z. ·.Kavakçı, .Maveraünnehir 
İslam Hukukçuları, s. 303. . 

(47) M.S. Yazıcıoğlu, A.g.e., s. 7-8; 
Anılan Makale, s 283. . 

( 48) Prof. Dr. Osman Turan, Selçuk
lular Tarihi ve Türk İsıanı Me
deniyeti, s. 390. • 

(49) Prof. Dr. İ.H. Uzunçarşılı, Os
nıanlılarda !lmiye Teşkilatı, s. 
227. 

(5(}} O. Turan, A.g.e., 252, 392. 



b) Karabanlılar Döneminde Eği.. . 
tim ve Medreseler : 

İlk dönemlerde, İslam §ehirleri
nin. kurulu§u, ·cami, medrese, kütüp
hane, hamam ve imaret gibi külliye
lerin öncelikle inşası ile ba§lamak- · 
ta, şehrin çar§ı ve mahalleleri ise, 
bu külliyelerin etrafında "teşe:ıctrüi et
tirilmekteydi. Başlangıçta kurulan 
bu şehireilik anlayışı, . Türk-İslilin 
Medeniyetinin . bu ana· htisusiyeti, 
çağlar boyu değiŞmeden· sürmüş

tür. (51) 

Tarihçilerin çoğu, te§kilatıi med. 
reselerin Selçuklu Sultanı Alparslan 
zamanında, Bağdat'ta Vezir Niza-

. mü'l-mülk tarafından Nizantiyenin 
in§a'ı ile ba§layıp, süratle bütün .İs
lam ilikesine yayıldığını :Kaydeder~ 

ler. (52) Ancak, Karahanlılar dönemi
ne aid olup, a;şağıda bahse konu o

_lacak günümüze kadar ula§mıı} bu
lunan bazı vakıf belgeleri(53), Selçuk. 
!ulardan önce de bu tip medreselerin 
mevcudiyetini göstermektedir. · 

İbrahim Tabgaç Buğra Kara
han, İslamiyeti ilk kabul eden ve 
ikiyüzbin çadırlık bir. aileden ibaret 
olup, İslamiyeti kabul ettikten kısa 
bir zaman sonra Orta Asya'nın bü
yük bir imparatorluğu haline -gelen 
Karahanlı Devletinin hükümdarlarm
dan biridir. Bu hükümdar, 433/1042 
yılında, Karahanlı ailesindEm ya§lı · · 
birinin himayesinde · _ tahta· geçmi;:ı, 

~rgenlik çağına ula§tıktan sonra da 
tüm yetkileriyle hükümdar olmuş

tur. (54) 

· Bu hükümdann, çağlar boyu 
değişmediğine işaret ettiğimiz Türkc 
İslam şehireilik anlayışına uyarak 
kurmuş ·olduğu medrese ve h•asta
nenin bu gün·. elimizde bul ?Ilan va. 
kıf belgeleri o dönemin küitiir ha
yatını aksettiren iki önemli vesika
dır.(s5) 

Dünya öğretim kurunıları ara
sında, öğrencilerine. burs veren ilk 
müessese(56) olarak aiıabileceğimiz 
bu medresenin, vakıf senedinde yer 
alan aşağı.daki satırları, o ·dönemin 
bilim-siyaset ili§kisini, ilim adamla
nnın durumunu göstermesi açısm

dan aynen nakletmeyi faydalı bulu- · 
yoruz: 

"Kaim'in ölmesi halinde, yerine 
ba§ka birinin atanması gerekir. Bu 
atamanın yapılması, öğretim üyesi 
fakih ile, Semerkand'da · fetva ver
me düzeyinde olan bilim adamlan
nın karan ile olur. Eğer, öğretim 

üyesi bulunmuyorsa, bu atama Se
merkand valisi· tarafından yapılır . 
Bu tayinin hükümdar tarafından ya. 
pılması yasaktır." (57) 

Karahanlı hükümdarlannm, bu 
ilim müessesesinin mali: kaynağı o-

(51) o. Turan, A.g.e, 260 
(52) Semavi Eyice, 'Mescid" madde"' 

si, İsl Ana. C. VIll, s. 51. Nizil
mülk zamanmda Bağdad'dan 
sonra Isfahan, Rey, Ni§abur, 
Merv, Belh, Herat, Basra, Mu
sul, Amul gibi merkezlerde ku
rulan medreseler de ''Nizamiye" 
adıyla anı,lm.aktaydı. Bkz: Dr. 
A. Çelebi, İslam'da Eğitim ve 

öğretim Tarihi. 114. 
(53) Muhanımed Khadr, Deux Actes 

de IWakf diun Qarahanide d'Asie 
Ceıitrale, Journale .Asiatique, 
1967, 305-334 (Bu ne§rin tercü
mesinden yararlanılını§tır.) 

(54) O. Paritsak, ''Karahanlılar" 
maddesi, İsl. Ans. C. VI, s. 260. 

(55) Bu vesikaların tercümeleri için 
bkz: Dr_ Saffet Bilhan ,900 yıl
lık bir Öğretim Kurumu Buğra 

Tamgaç Medresesi Vakıf Belgesi, 
I; Tıp Okulu Niteliğinde 10. 
Yüzyıllık Türk Hastanesi Vakıf 
B~lgesi, II,, A."Ü. Eğitmi Bilim
leri Fakültesi Dergisi, C. 15, 
Sayı, 12, .ı1..nkara, 1982. 

(56) S. Bilhan, A.g.e., s. 122; Prof. 
Dı•. Yahya Akyiiz, Türk Eğitim 
Tarihi, s. 14. 

(57) S. Bilhan, A.g.e., s. 124. 
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lan vakfın kiliminin tayininçle dev
Te dı§l bırakilması, hatta. atamanın 
·hükümdar tar~dan yapılamayaca.. 
ğının vakıf senedinde . hükme bağ'

ianmış olması gösteriyor ki Kara.. 
hanlılar; siyasetin, niaıt güçle bir
le§erek ilmi müesseseler üzerinde 
baskı unsiıru olmasına :i:rnkan tanı
mamak istenıi.şlerdir. Ohlarca a:ıın:an 
bu açık önleme dayanarak, o dönem
de Orta Asya Türk Devletlerinde 

· kurulmuş olan medreselerde görev 
yapmış olan öğ'retim elemanla.ıi.nm 

)!:esin . bir ilmi hürriyet ve muhtari
yet içinde bulundukla.ı:ını söylüyor 
ve her dönenide ~e§itli :tsıa.m ülke
lerinden bu. yörelere yapılmış olan 
ulema akınını, bu müsait ortama 
bağ'Iayanl.ann. gÖrüşlerine içtenlikle 
katılıyoruz. (58) 

nme gönül verenlerin tamamı
nın, tahsil için çok uzak yerlere git-

. meyi göze aldıkları bilinen bir husus
tur. Bu, eğ'itim ve kültür hareketıerk 
nin siyasi bir sınır tanımaması ger
çeğ'i ile yakından alakalıdır, Ba§lan
gıçta, tahsil için yakın kültür mer
kezleri tercih edilirken bilahare, uzak 
merkeziere kadar'. gitmek dahi tabü
leşnıiştir. Nitekim, M. XII. asrın son
larına doğ'ru, Endelüs'ün Kurtupa'sın- . 
dan, Isfahan Musul gibi merkez
Iere gelindiğ'Ini biliyoruz. (59) Mave
raünnehir kültür çevresinin önemli 
·merkezlerinden biri, aynı zamanda 
müellifinıiz Ebiı'l-Muin en-Nesefi'nin 
dogwn yeri olan N e s e f de, kay
naklarda, alimierin tahsiliçin Ende
lüSten geldiğ'i şehirlerden biri olara!{ 
ımı.lır. (ıSO) 

nim için seyahat etmekte olan 
bu alim ve talebelerin, ta'lim, tedris 
ve te'lif maksadı ile. ·gittikleri her 
yerde kendilerini kabul ettirebilmele
rinde, bti şahıslarm özel kaabiliyet
lerinin yanında, İslam dünyasının o 
dönemde tam bir kültür birliğ'ine sa-
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hip bulunuşunun önemlL payının 
olduğ'u muhaltkaktır. Gerçekten de, 

. incelemekte olduğ'umuz dönemde, İs
lam aleminin sahip olduğ'u bu kültür. 
birliğ'i her pölgede entellektüel bir 
muhitin doğmasını gerektirmiştir. 

Batı dünyasında bu gün şayet 
:;üksek bir kül!iir ve ilim seviyesi 
varsa, Batı bunu herşeyden önce sa~ 
hip olduğ'u kültür birliğ'ine ve bunun 
bahşettiğ'i i.nıltiinlara borçludur. !ş

te, ilmi seyahatların çağ'ın zor ·şart-
. !arına rağmen, kolaylıkla yapıldığ'ı o· 
dönemlerde İslam dünyasında da ger_ 
çek bir kmtür biİ'liğ'i ve bunu temin 
eden ortak bir ilim dili vardı. (ıSl) Bu 

· ortak ilim· dili .Arapça'ydı. Eserleri
ni bütüıi İslam alemiİıde okunup tar
tışılınasını isteyen ' alimler, bu ortak 
dil ile yazmayı tercih ediyorlardı('G2). 
Böylelikle, .. Encelüste yazılan bir e
ser, kolaylıkla Türkistan'daki bir a
lim tarafından anlaşılabiliyordu. En
delüsteki bir hoca veya talebe de 
Türkistan'a ilmi seyahatta bulundu
ğu zaman öğ'retim veya öğ'renimde 

(58) Doç. Dr .. s. Bilhan, Orta Asya 
Türk Devletlerinde Eğ'itim, Bi
lim ve Sanat Hareketleri, s 119, 
Çoğ'altılmış Tez, Ank. 1978; 
Krş: !.H. Uzunçar§llı, A.g.e., s. 
227; :M.S. Yazıcıoğ'lu, Anılan· 
makale, s. 283-4. 

(59) M. Altay Köyinen ,Alparslan 
·zamanı Selçuklu Kültür Mües
seseleri, s. 117, Selçuklu .Araş-' 
tırmaları Dergisi, S. IV, Anka.. 
ra, 1975. 

l60) Muhammed b. Abdülcelil es-Se
merkandi, Muntehabü'l-Kand fi 
tarihi Semerkand, İst-Süleyma
niye Tıırhıı.n Valde Bölümü, No: 
70, Vr: 100 b, str: 5-6. 

(61) Dr. Ramazan Şeşen, Salahaddin 
Devrinde Eyy1lbiler Devleti, s. 
249, !st., 83. . . 

(62) :M. Fuad Köprülü, ''Harizmş~
Iar" maddesi, !si. Ans. c. V ;ı, 
s. 289. 



rek büyük .bir güçlükle karşılaşmı- . 
yordu. (<63) 

c) Karabanlılarda Devlet -İlim 
Adamı Münasebetleri ..:. 

Karahanlılar ye Selçuklular za
manında, ilmin ve ilim adamlarının 

devlet tarafından himaye edildiğini_ 
ıaıhatlıkla ·söyleyebiliriz.. Her iki 
devle~ tarafından, deği§ik merkezle'i:·
de medreselerin açılması, tahsil'in 
parasız ve kolay yapılabilniesi imkall
larının hazırlanması vs. gibi ilmi ve 
kültürel seviyeyi yükseltiei uygula
malar, bu tatbikatın mimarlarından 

biri olan Nizamü'l-mülk'ün tesbitleri 
1:-izi te'yid etmektedir. Bu. büyük ve
zir'in Siyasetname adlı me§hur ese
rindeki ifadelerine gÖre: "Daha önce. 
ki dönemlerde, · kendlierine . devletçe 
ınaa§. bağlanmayan ve resmen vazi
felendirilıneyen alimleı•, daima. dev
Iete ve yöneticilere karşı menfi tavır 
lakınmı§lardır ." (~4) 

Binaenaleyh, ilim adamlarının 

devlet ile hem-ah~nk olınası oııların 1 

resmen desteklenmesine bağlıdır. ~li

tekim, Karahaıılı ve ı;:ıeıçtıklu dönemi 

'·Devlet Te§kilatı" konusunda yapı

Ian ara§tırma ve incelmeler, her iki 

devlet yönetimince 
' . . ' 

kihlere, alimiere 

"seyyidlere, fa

. ve . zahidlel'e 

'e r z a k' adı altında bir ödemede 

tulunulduğunu ortaya koymakta,(65) 

Devlet'in, N i z a m ü 1 m ü ı k'ün 

yukarıdaki· tesbiti doğrultusuilda ha~ 

reket ettiğini göstermektedir. ('ss) 

Bu dönemde ye.ti§ip, ya§amı§ oı

rııası hasebiyle, müellifimiz N e s e. 

f i 'nin de yukarıda işaret edilen dev

let tahsislerinden istifade etmi§ olma

sı kuvvetle muhtemeldir. 

:3 - N e s e f i'nin Meı;ıg,ul olduğu 
ilmi saba.: 
Yeti§me tarzı itibarıyla , çağının 

İslami geleneğinden ayrılınası müm
l~ün olınayan müellifimiz Ebu'l-Muin 
en-Nesefi'nin, bütün meşhur İsla~ ii
limleri gibi, öncelikle temel.İslami i
limleri öğrenip hazınettikten sonra, 
buıılar arasından kendisine ihtisas a
lanı olarak k ·e 1 ii m ilmini seçti
ğini kabul etmemiz gerekir. Bu gö
rüşümüzün. en kuvvetli dayanağı, 

müellifimizin bir sonraki ba§lıkta 

ineelerneğe ve tamtınağa çalı§acağı~ 
rnız meşhur T a b s ı r a t ü ' 1 -
e d i ı ı e'sidir. Kelam sahasında böy
lesine me§hur ve önerrili bir eseri ka
leme almış olan kişinin, elbette önce.' 
!!kle bu sahada otorite olduğunu ka-
bullenmek icab eder. . 

Bu arada, bir çok hanefi tabakat 
ınüellifi(67) ve bu eserlerdeki biİgile. 
re dayanan bazı araştırıcılarımız (as), 

İmam Maturidi'den sonra Mattİridi 
ekolünün en büyük keliimcısı olan E
bu'l-Muin en-Nesefi'yi, sadece !slam 
Hul\.tıku ile meşgul olınuş bir ki§i 

(63) Dı•. R. Şe§en, A.g.e., a.y 
(64) Prof. Dr. o. Turan, Selçuklu

lar Tarihi, s. 257 (siyabetname, 
:Schefer, 1891 ne§rl, . s. 154'den 
naklen) . 

(65) Prof. Dr. M .Altay Köymen, 
Selçuklu Devri Teşkilatma . dair 
yazılını§ bir eser, (H. Horst, Die 
Staatsverwaltung der Grass 
selc'uken und Horazmsalıs (ı038 
-1251) .Wiesbaden, 1964) Tarih 
Araştımıaları Dergisi, Cild, n, 
Sayı: 2-3, s. 365-66, · Ankara, 
1964. 

(66) Yapılan bu ödemelerin, yaptık
ları hizmet kar§ılığı · ~in değil, 
mevki ve rütbeleri dolayısıyla 
olınası sebebiyle 'erzak" tabiri
ni "tahsisat" olarak aıılıyoruz. 

( 67) Kure~, Cevahlru'l-mudiyye, · n, 
189; Ibn Kutıuboğa, Tacü't-te- · 
racim, 58. . . 

(68) Y. Ziya Kavakçı, A.g.e., s. 94:;' 
Bağdatlı İsmail Pa,ııa, Hediyye, 
n, 487. 

39 



;. i 
'' ; i 

i 
' 
1 

olarak tanıtma, yanılgısına düşmÜ§
lerdir. (69) Böyle bir yanilgının, mü
ellifimize atfedilen, ancak ona aid ol
ması şüpheli bulunan, İmam Şeybam, 
(v. 187/802) nin, el-Cami'u'l-kebfr 
adlı eserine yapılıınş olan bir şerhten 
kaynaklandığını· sanıyoruz.(70) Ne
sefi'nin İslam Hukuku sahası ile hiç 
al1l.k!lsının bulunmadığı elbette söyle
nemez. Ancak, Tabsıratü'l-edille gibi 
önemli bir kelaml esere sahip bulunan 
ırıüellifimizin, ihtisas alanının kelam 
Emi olduğunu ifade . etmeğe . mecbu-

.ruz. 

3 ..,-- N esefi'nin Eserileri 

a) "'I'absıratü'l-edille" : 

Ebu'l-MUin en-Nesefi adı, bize 
derhal İmam Maturidi'nin Kitabu't
tevhld'inden sonra Maturidiyye ekolü
nün en değerli kaynağı olan Tabsıra-

. tü'l-edille'yi (n) .Çağrıştırmaktadır. 

Nesefi'nin bu: kıymetli eserinin 
ltiitüphanelerimizde hala yazma ha
linde bulunuşu kelam ilıni açısından, 
(;zellikle maturidilik adına bir talih
sizliktir. Bu eserin memleketimiz kü
tüphanelerinde pek çok yazma ·nüs
basının bulunuşu ise, konunun sevin- . 
dirici ·olan yanıdır. 

Te'lif olunduğu devirde bile geniş 
yankılar uyandıran(12) Tabi:ııra ke-

' lam problemleri açısından olduğU ka-
dar, kelam tarihi bakımından aa çok 
ehem:rriiyetli bilgileri muhtevidir. Zira 
Nesefi, bu eserinde muhaliflerinin fi
kirlerini de objektif bir tarz da yansı
tabiimiş bir kelamcıdır. ('13) .Ancak 
Nesefi'nin bu eserinde, bazı durum
larda niuhii.liflerinin isimlerini zikret
meden münaka§a yürüttüğü. yerler 
vardır. Böyle durumlarda ise okuyu
cu için, Nesefi'nin görüşü ile, muarız
Iarının fikirlerini ayırdedebilıne güç
iüğü doğmaktadır. 
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imam Maturidi eserinde, felsefi 
teriJ:!llere başlangıç teşkil edebilecek 
yeni tabir ve kelimeleri kullandığı_ 

halde (H), takipçisi saydığımız, Ne
sefi' de bu tür kullanımıara pek sık 
rastlanmaz. 

(69) M.S. Yazıcıoğlu, A.g.e., s. 26-27; 
· Anılan Makale,· 296. 

(70) Nesefiden balıseden bir çok kay
nakta anılan eser, Nesefi'ye iz1l.
fe edilınektedir: Cevahiru'l-Mu
diyye, II, 189, Keşfu'z-zunun, I, 
570. 

(71) Dr. Fethullalı Huleyf, Kitabu't
Tevhid Mukaddimesi, s. 5 dip
not: 5. 

t 72) Falıreddin er-Razi, Münazarat, 
Süleymaniye Küt. Serez Bölü
mü No: 3876-13 vd: 81 a, str: 
13-15 (Eserin tamamı bu mü
celledin 77-89 varakları arasın
dadır.) Dr. Fethullah Huleyf, A 
Study on Fakhr al-Din al-Razi 
and his Controversies in ·Tran
soxiana, p, · 23-24, Dar al-Mach
req Editeurs, Beyrut, 1966. Krş: 
Bekir Topaloğlu, Maturidiyye 
Akaidi, s. 23 Ankara, 1979- · 
Razi'nin 580;1184 yılında. Ma" . 
veraünnehr ulem1l.sıyla yaptığı 
münazaraların. üçünün Maturi
diyye ulemasllidan Nureddin es
SabUn!: (v. 580/1184) ile kendi
si arasında cereyan ettiğini, bu 
münazaraların toplanmış oldu
ğu Münazara adlı eserinden bi
liyoruz. Bu ilmi münakaşaların 
sonunda taraflardan biri olan · · 
Sabfın!:'nin: "Ben . Ebu'I-Muin 
en-N esefi'nin tabsıratü'l-edillesi
ni okumuş ve ·O'nun fevkinde 
bir eser olmadığına kanaat ge
tirmiştim." demesi (Bkz: Yuka.. 
ndaki· kaynaklar( Tabsıra'nın 
yazıldığı dönemde bilinen ve o
kıınan bir eser olduğunu açıkca 
göstermektedir. · · 

(73) M.S. Yazıcıoğlu, Anılan Maka-
. le, s. 295. . 

(74) Maturidi'nin kullandığı: Şey'
iyet, Şey'iyyetü'l-eşya, şey'iyye
tü'I-ma'dfun, maiyyet, heyiila, 
keyfiyet, bi'l-fi'l, bi'I-kuvve gibi 
tabirler için bkz: Kitabu't-tev
hid, s. 7, 13, 16, ·17, 29, 37, 40-53, 
5'7, 86, 238, 242. 



Nesefi, özellikle bu eserinde o 
dönem için kendine has, bugünkü il
mi deyimi ile · s e ma n' t i k('75) adı 
ile anabileceğimiz çok deği§lk bir 
rüetod izlemektedir. İlın-i kelam'da 
Nesefi'nin önciilüğünü yaptığı bu 
metod, kenq.isinden sonra takip edil-· 
ınemiş, dolayısıyla fazla bir geli§me 
maalesef gösterememi§tir. (76) 

Memleket:miz ve diğer İslam 

ülkeleri kütüphanelerinde· ·pek çok 
yazma nüshası bulunan ve bu nüs
l,alarımn l§ığında tenkid ve tahkikli 
(edition qritique) ilmi bir ne§ri
nin('•) kelam ilmine yeni ufuklar a
;;acağına inandığımız T a b s ı r a
t ü' 1-e d i 1 1 e, İmam Matuıidi'nin 
Kitabü't"tevhid'inin müphem tarafla-
!"ımn anlaı:;ılmasında müracaat edile
bilecek en faydalı bir eserdir. Zira 
Nesefi; kelam ilminin ağır ve zor 
anla§ılır konularıriı, Maturidi'den 
daha sistemli ve metodlu bir §ekilde 
E.le alarak, ancak izah ve prensipler
de O'na kesinlikle sadık kalmakkay. 
dı ile hareket etmi§tir. (78) 

Yurdumuzun bir çok kütüphane
<.inde ve İstanbul'un zengin kütüpha. 
:.i Süleyınaniye;nin, değişik bölümle
rinde pek· çoiı;_ yazma nüshası bulu
nan(79) Tabsıra'nın Kayseri Raşid 
Efedi · Kütüphanesinde de güzel bir 
yazması mevcuttur. (Bo) 

·b) et-Temhid li kavaidi't.Tevhld: . 

Müellifimiz Nesefi'nin, elimizde 
yazma halinde mevcut bulunan blr 
başka eseri ise, et-Temhid li kavai
di't-tevhid adım taşımaktadır. (sı) 

Wensinck tarafından: İslam i
nanç esaslarını mulıtevasını medrese· 
usülu ile is bat eden bir risi.Ue" (82) 

olarak tavsif edilen bu eser aslında ' . 
Tabsıra'nın bir özeti· ı:pahiyetindedir. 
Zira Nesefi, 33 fasıldan. müte§ekkil 

c.lan bu eserindeki bilgileri yeterli 
.l.ıulmayanlarm daha geni§ bilgi için 
Kitabı Tabsıra'ya müracaat etmeleri. 
ni istemektedir. 

c) Bahrü'l. Kelii.m. : 

Münaka§a edası taşunası bakı

. ınından ilk iki eserden(S3) ayrılan 

(75) Semantik (anlain bilim) konu
sunda bakımz: Encylopedia Bri. 
tannica, 'Semantics' vol: XX, P. 
313 A - 313H, Chicago, 1957; 
Meydan Larausse, C. XI, s. 165-
66; Bemantik'in önemi yurdu
muzda son yıllarda anlaşılınağa 
başlamnıştır. Bu konuyu içeren 
bağımsız eserlerin sayısı çok 
azdır: Dr. Teo Grünberg, Anlam 
Kavramı Üzerine Bir Deneme, 
Ankara( 1970, Prof. Dr. Doğan 
A.ksan, Ana çizgileri ile Anlam 
Bilimi, Ankara, 1978, Arıklı, 
Tunçdoğan, Vardar, Semantik 
Akunları, İst. 1969 .. 

1 76) Prof. Dr. Hüseyin Atay, Ke. 
lam'a Giri§, s. 2. 

(77) Dr. F. Huleyf, K. Tevhid mu
kaddimesinde Tabsıra'yı Yakm
da neşredeceğini haber 'verdiğ·i 
halde, bu neşir henüz gerçekleş. 
mi§ değildir. Bkz: A.g.e., s. 5 
dipnot: 5. 

(78) M.S. Yazıcloğlu, Arnlan Maka
le, s. 294 .. 

(79) Bu nüshalar için bkz: Brockel
. mann, GAL, supll, I, 757; M.S, 
Yazıcıoğlu. Anılan Makale, s. 
295, 69 nolu dipnot. 

(80) Kayseri Raşid Efendi NüsMsı 
kısaca şöyle tavsif olunabilir: 
No: 496, 283x195 (215x105) 
mm. 276 varak, 35 str. Nesih, 
Tezhipli ,meşin §irazeli, Miklep. 
li, şemseli. · 

· ~81) Sayın Doç. Dr. M.S. Yazıcıoğlu, 
bu eserin İstanbul'daki yazma.. 
larından . m. Ahmed, 1966 nüs
hasma dayanarak, eserin kısa. 
tahlil ve tercümesini A.'ü İla
lıiyat Fakültesinde 1971 yılında 
Lisans Tezi olarak hazırlamış. 
tır .. Bu tez, arnlan Fakülte kü. 
tünhanesinpe mevcuttur. 

,82) 'Weiısinck, ·''Nesefi" mad. İsl. 
Ans. C: IX, s. 199. 

f83) Wensinck, Aynı yer. 
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Bahrü'l-Kelam fi akaidi. ehli'l-İSlam 
adlı bu eser; müellifimizin, aslı ye 
tercüinesi . matbu olan yegane eseri
dir. (s-ı) 

d) Nesefi'ye atfedilen diğer 
eserler : 

Nesefi'nin yukarıda . tanıtınağa 
çalıştığımız üç eserinin de, kütüpha
nelerimizde p~k çok yazma nüshası 
tulunmaktadır. Çeşitli kaynaklarda 
ona· atfedilen · bazı eser adiarına 
rastlamakta isek de, (B5) şimdilik 

bunlarrn hiçbirine salıip olmayışımız 
bu bilgilerin doğruluk derecesi hak
kında kanaat beyan etmemizi engel-
lemektedir. 

Haliefi tabakat kitaplarında, Ne
sefi'nin, İriıam Şe;ytanı (v. 187/802) 
nin "el.Camiu'l-Kebir" adlı eserine 
birşerh kaleme aldığından bahsedilir. 
.A:ncak bu eserin gerçekten Nesefi'ye 
aiiiiyyeti konusunda ciddi bir oiliiye 
sahip değiliz. (SS) 

4- Nesefi'nin Talebeleri 

Tabsıratü'l-edille gibi, Maturidi 
kelam . eserlerinin en önemlilerinden 
birini .te'lif etmiş bulunan ve daha zi
yade kelam. sahasında· isim yapmış 
olan Elbu'l-Muin · en-N esefi'yi,. . bazı 
müellif ve araştırıcıların sadece bir 
İslam. Hukukı;-usiı olarak inceledikle
rine yukarıda. işaret etmiştik. · Müel
lifimiz Nesefi'nin, temayüz ettiği asıl 
sahanın dişmda gösterilmesi olarak 
değerlendirdiğiİniz bu bakış tarzının, 
olumlu olan yönü, Nesefi'nin taiebele-

. rini tesbit etme konusunda bize -ışık 
tutınuş olmasıdır ... Zira Halıefi taba
kat kitapları, yukarıda da işaret e
dildiği vechile, bir . yandan . Şerhu 
Camiu'l-kebir'i ittifakla müellifimize 
aid bir şerh olarak gösterlrlerken, di
ğer yandan da onun talebelerinin i-
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simlerini verinektedirler. Şimdi bu 
' isimleri kısaca· tanımakta fayda mü-

lahaza ediyoruz : 

a) Elbü Bekı· Alaüddin Muham
med b. Elbi Ahmed es?Semerkandi 
(v. 539jl144) 

İslam hukuku sahasının nı:ühlm 
şahsiyetlerinden biri olduğu · kadar, 
l{elam ilmi açısınan da · aynı önemi 
haiz simalardan olan Alaüddin es
Semerkandi, müellifiİniz Ebu'l-muin 
en-Nesefi'nin talebelerindendir.-

Alaüddin es-Semerkandi'nin ta
bakat kitaplarından öğrendiğimiz ho
ca silsilesinde Ebu'l-Ytisr el-Pezde
_vi (v. 493JiıOO) de.(<~7) bulunmakta
dır. 

· Matuı·idi ekolünün bu iki önemli 
simasma taleba olan Semerkandi'nin 
hoca zinciri, üstadları Pezdevi ve 

_ müellifimiz Nesefi kanalı ile büyük 

(84) 58 sahifeden ibaret olan bu eser, 
Kahire ve Konya'da olmak.üze
re iki defa basılmıştır. Eserin · 
son yrllarda Türkçe iki ayrı 
tercümesi yapılmıştır. .. 

(85) Bunlar, el-uıtıde fi usüli'd-din, i
zahu'l-mehacce lilkevni'l - akli 
hücce adlarını taşır. Ayrıca Kü- · 
tüphane. fişlerinde ve kaynakla. 
rında ·karşılaştığımız" Mubaha
satu ehli's-Sünne ve'l-ceniaa"· 
ve akaid adı ile Nesefiye izafe 
·oıurian eserler, Bahrü'l-kelam 
olmalıdır. 

(86) Bkz: Brockelmann, GAL, Supl, 
I, .757. · 

(87) İmam Maturidi'nin. talebelerin
den biri olan Abdülkerlin b. Mu~ 
sa b. isa (Bkz. Luknevi, 195) 
nın torunu olan Sadrulislam E
bu'l-Yusr el-Pezdevi'nin Usulid
din adlı keliima müteallik önem. 
li eseri, Sayın Prof. Dr. Şerafed~ 
din Gölcük tarafından "Elhli 
Sünnet akaidi" adı ile Türkçe
ınize kazandınlmıştır. İst. 1980. 
Bu zat için Bkz: Dr. Y., Kavak

çı, .A.g.e., s. 61. 



İmam Maturidi'ye kadar ula§makta
dır. (88) 

Ebu'l-Muin eiı.-Nesefi'nin, Se
. mBrlriı.ndi'ye sadece fıkıh okuttuğunu 
kaydeden ara§tırıcılara ( 89) katılma

mız mümkün değildir. Zira .Alaüddi? 
es...Se,merkandi, İmam Maturidi'nin 
daha ziyade kelami görü§lerinin yer 
ı.ıldığı Te'vilatii'l..:Kur'an adlı me§hur 
dirayet tefsirini, hocası Ebu'l Muin 
&ıi-Nesefi ile beraber okuduklarını ve 
bocasının da gerekli bulduğu yerler
de §erhler yaparak faydalı bilgiler i

lave ettiğini bu e§siz tefsire yaptığı 
şerh'in önsözünde bizzat ifade et
:nektedir. (90) Semerkandi'nin bu ifa
desinde de anlıyoruz ki; · müellifimiz 
E•bu'l-Muin en-Nesefi'nin Alaüddin 
es-Semerkandi ile olan tedris müna
sebeti, daha ziyade keiam sahasına 
münhasır kalmış olmalıdır. 

Alaüddin es-Semerkandi, . 539j . 
; 144 tarihindeBuhara'da vefat etıni§
;:ır, (9ı) 

b) Ebü Nasr ,A;hmed b. el-Fe- . 
rah b. Abdiliaziz es-Sagarci es.Sogdi 
<V. 524/1129) 

. Semerkand'a be§ fersah mesafe
de bulunan Istıhan bölgesindeki es
augd köylerinden biri . olan 
s a g a 1' c' (92) a mensup bulunan ou 
~at'm da(ıı3) Ebu'l-muin en-Nesefi'
nin talebelerinden biri olduğunu yine 
hanefiyye tabakat kitaplarından öğ
reniyoruz. ('94) 

c) Nesefi'nin bilinen (95) bir 
ba;;ıka talebesi ise; Ebu'l-Feth Zahi
ru'd-din Abdü'r.reşid b. Ebi Hanife b 
AbdÜl'l'ezzak b. Abdullah el-Velvillici 
\V. 540/1146)'dir.(9s) 

Sonug ': 

Bu ara;;ıtırma:mıza ba;;ılarken Ma
~uridiyye allmlerinin hayat ve eserle. 

rinin incelenerek, bu alim topluluğ~t . 
. nun üzerine -her nedense- kapla
mı§ bulunan ihm8.1 bulutlarının gide
rilmesi gereğine i§aret etıni§tik . 

Ehli- Sünnetin en güçlü kolu o
:la.n ve kelariıın kompleks problemle-· 
rine · en ma.kul çözümler getirıniş bu- ., 
lunan Maturidiyye ekolü üzerine ya
pı,lacak araştırmalarda, biyoğrafik ve 
Hmi hayatını arza çalıştığımız Nese
:ti'nin ihmill edilmemesi gerektiğini 

tekrar ifade etmek isteriz. Temenni
miz, dalıa kapsamlı yeni araştırma
larla müellifimizin değerli eseri Tab
sıratü'l-edille'nin . ne§rinin sağlanma
sıdır. 

(88) İbn Kutıuboğa, 44, Luknevi, 
158, Kureşi, II, · 6, Brocelmann, 

. GAL, I, 374; Spçl. I, 640; M. Ze
ki Abdilberr, ·. !Mukaddimetü 
Tuhfetü'l-fukaha Li's-Semer
kandi, s. 14, Dnne§k. 1958. 

(89) Y.Z. Kavakçı, A.g.e., s. 94 
(90) Semerkandi, Şerhu Te'vilat al

Kur'an, Ş·ahid Ali Paşa, No: 
283, vr: la str: 9-10 Krş: M.S. 
Yazıcıoğlu, Anılan Makale, 294 . 

(91) Kehhille, C. VIII, 228; Kureşi, 
·II, 6. Değişik vefat tarihleri ve 
bunların dsğerlendirilmesi ko
nusunda bakınız: Y.Z. Kavakçı; 
A.g.e., s. 96, Dipnot. 28. · 

1.92) . Yakut, Mucemu'l-Buldan, m, 
171 

(93) Bu zat için bkz: Kure§i, I, 89. 
(94) İbn Kutluboğa, Tacü't-teracim, 

78. 
195) Bu bilgi için Bkz: İbn Kutıubo. 

ğa, A.g.e., s. ·78. · 
{96) Velvalic, .Toharistah ve Bedeh

§an arasmda . bir beldedir Bu 
zat hk, Bkz: Hacı Halife, ·Keşf, 
II, 1230• Brockelma:nn, G.AL, II, 
94, Supll, II, 86. Velvalici için 
verilen 710/1310 şeklindeki ve
fat tarihi yanlış olmalıdır. Bkz: 
İbn Kutluboğa, A.g.e., 34-35, ö. 
Nasuhi Büırien, Istılahat-ı Fik
hıyye, I, 464. 
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