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27. TEBLİG
MATÜRIDİYYE DOKTRİNİNİN ÖZBEKiSTAN'DA ARAŞTIRILMASI:

PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLER
Dr. Shovosil Ziyodov

Histarian of Religions and Manuscripts, Benınİ Institute for Oriental Studies
Acadeıny of Sciences ofTaslıkent!Uzbekistan/Taşkent-ÖZBEKİSTAN
Herkesin bildiği gibi, Sovyet rejimi döneminde Orta Asya devletlerinde
İslam dini ve onun ilm! ınanevi mirasına yönelik ınünasebetler tamamen farklı olmuştur. SSCB' de iktidar olan komünist partisinin liderleri, halkın beynine
girınede en büyük rakip olarak din elılini görınekteydiler. Parti liderleri, kendi faaliyetleri esnasında dini aşağılaınak, din adamlarını yok etmek ve kalan
din adamlarını da ele almak için en sert tedbirleri uygulaınışlardır. Din konusu,
yapay bir şekilde ideolojik mücadelenin çok önemli cephelerinden biri haline
dönüştürülınüştü. İslam dininin on binlerce itibarlı alimi öldürüldü. Binlerce
cami ve yüzlerce medrese bozuldu. Aslında bu mimarı eserlerin çoğu, bizim
halkımız için ayrıca insanlığın gelişınesi için son derece önemli birer değer idi.
Din adamlarının çoğunluğu da 1990'lann oıialarına kadar Kur'an'dan tam anlamıyla yararlanaınaınışlardır.
Yukarıda

belirtilen sebepler dolayısıyla, Orta Asya'da din! bilgi ve oluşuın
lar yasaklandığı için tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde gerçek anlamda İslam bilim
adamları son derece az kalmıştı. Bunun sonucunda her türlü hurafeler, yanlış uygulamalar ve bazen de cahilane örf-adetler baş gösterdi. Ayrıca İslam dini konusunda her şeyi bildiğini iddia eden "yanın ınolla"ların sayısı da artmıştır.
Bağımsızlıktan sorıra

sistemi radikal bir şekilde yeni aşamaya
geçti. Özbekistan'da din uzmanları yetiştiren bir çok eğitiın kurumu kendi faaliyetlerini yeniden başlattı veya yeni eğitim kurumlan teşkil edildi. Bununla birlikte Taşkent şehrinin dışındaki çoğu illerde de özel oıia eğitim veren İslam! Eğitim
Kurumları oluşturuldu. Başlangıçta bu tür kurumlar biraz düzensiz faaliyet gösterdiler. Bazı yerlerde Özbekistan Diyanet İşierine bağlı din okullannın dışında
bağımsız olarak faaliyet gösteren medreseterin sayısı da arttı. Bu süreç özellikle
aşağıda gösterilen iki şekilde gerçekleşti:
din!

eğitim

1. Önceleri evlerde, çeşitli gizli yerlerde yasadışı olarak yürütülen din! eği
tim, artık cami ve ınedreselere taşındı ve yasallık kazandı;
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2. Bazı ülke Müslümanlan, özellikle bazı Arap ülkelerindeki kötü niyetli gunıplar kendi ideolojik fikir ve düşüncelerini Özbekistan'a getirdiler, bu ülkede

kendilerine radikal taraftarlar toplamaya çalıştılar..
Özbekistan halkı yetmiş senelik boşluktan sonra dini bilimiere susamıştı ve
dini eğitim almaya son derece eğilimli olduğu da açıkça görülmekte idi. Bunun
sonucunda ülkemiz sınırlan içeıisinde faaliyet yürütmekte olan dini eğitim kurumlannın sayısı IOO'ü geçmişti. Bu tür eğitim kunıınlarını da üç kategoride inceleyebiliriz:
ı. Özbekistan Diyanet İşleri Başkanlığı 'na bağlı olan ve hala resmi olarak

faaliyette olan dilli eğitim kunıınları vardır. Taşkent İslam Üniversitesi ve ikisi
kadınlara ait olmak üzere toplam ıo adet medrese günümüzde ~aaliyet göstermektedir.
2. Ülkemizin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olsa da eğitim şartları ve seviyeleri belirlenen taleplere uygun olmadığından dolayı 1998 senesinde kapatılan
medreseler.
3. Di yan et İşleri Başkanlığı 'na, resrı:ıen bağlı olmayan, şahıslar tarafından bireysel olarak açılan, izin belgeleri resmi olmamasına rağmen faaliyet gösteren ve
ı 998 senesinde Özbekistan Adalet Bakanlığı 'nda kaydı olmadığı için kapatılan
medreseler.
Özbekistan Cumhuriyeti bağımsız olduktan sonra kendi milli dini değerleri
ni yeniden canlandırmak amacıyla, geçmişte emeği ve eserleriyle İslam dininin
çeşitli alanlannda sayısız eserler yazan bilim adamlarının hayatlarını ve ilmi ınİ
rasiarını öğrenmeyi en güncel konulardan biri haline getirmiştir. Milli duygulan
canlandırma çok geniş ve deıin bir tarihi süreç olmakla birlikte, halkımızın hem
ekonomisini, siyasHaaliyetlerini, miineviyiitını, fen- bilimini, dilini, tarihini, örfiidetlerini, mesleğini, mimari kültürünü ve hem de insanların gelişmesi için gereken tüm meseleleri kendi içinde barındım.
.r-·
Milli yenilenme uzun müddet devam edecek ve nice yıllan içine alacak çetbir süreçtir. Bu yöndeki en önemli aşama insan faktöıiine ve onun manevi
değerlerine yönelik olan olumlu münasebetlerdir. Doğal olarak, araştuma ve incelemelerde değerletimizin tarihini öğremnek de ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü çok
zengin olan milli değerlerimizin tarihini öğrenmeden, onların bugünkü durumunu
analiz etmek ve bunların geleceği hakkında düşünmek oldukça zor olsa gerek.
Bununla birlikte büyük bilim adarnlarımn hayatım ve onların manevi miraslarını
öğremnek ve araştınnak, ülkeleıimizde son derece revaçta olan bir olgudur.

refılli
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Bu tür araştumalar bir yandan kfunil insanlan yetiştinnek için, öte yönden onlarda sağlıklı dilli düşünceyi şekillendirmek için oldukça önemlidir. İslfun dininin
akidelerini öğreten Kelfun biliminin ortaya çıkışı ve bu ilmin gelişme süreci, ayrıca
Maveraünnehir'de yaşayan kelfuncılarıl:ı hayatı ve eserleri hakkında yeterince güncel
araştırmalar yapıldığını iddia etmek son derec.e yanlıştır. Dini akide konularını ilmi ölçülerde öğrenmek, Orta Asya ülkeleri için büyük önem taşıyan problemlerden birisidir.
Maveraünnelıir bölgesinde Kelfun biliminin gelişmesine büyük katkı yapan
alimlerden biri Ebı1 Mansı1r Matüridi (ö. 333/944) olınuştur. Onun yaşadiğı devirde
(9. yüzyılın sonu-lO. yüzyılın birinci yarısı) Müslüman bölgelerde çeşitli gurup ve,
firkaların sayısı artınış durumda idi. Bu durum iman ve itikad konularında bir sürü
ihtilafve çelişkileri beraberinde getinnişti. Bu tür guruplardan birisi Mu'tezile olup,
bu gurup dini akidelerin yorumunda Kur'an ve hadis gibi nakli delillerden daha çok
akli delilleri esas almışlardı. Bunun sonucunda Selef ve hadis elıli arasında kelfun
ilmine karşı eleştirel tepkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte tam bu devirde kelam biliminin ünlü alimi Matüridi ortaya çıktı ve o günün ihtilaflı akide mes' eleleıini ilınl
ölçülerde yorumlayarak bu ilme kendi payını katınıştı. Böylece Matüridi, Hanefi
mezhebinin kurucusu Ebı1 Hanife' nin (699-7 67) görüşlerini esas alarak kendine özgü
kelfun ekolünü kurdu. Ancak Matüridi'nin ölümünden sonra Maveraünnehir'de bu
ekolün otorit~si zayıflamaya başladı. Bu yüzden İmfun Matüridi'den sonra bu bölgede onun teorilerini doğru bir şekilde yorumlayıp yayacak hem de çeşitli muhalif
fikir ve eleştirilerden koruyacak bir guruba ihtiyaç lıissedildi.

O devirde Maveraürınelıir bölgesinde ilahiyat konusunda pek çok mes' ele ortaya çıkmış bulunuyordu. Çünkü bu bölgedeki Türk ve Soğd kökenli halk, İslami
hüküm ve kanunlarm uygulanmasına hazır değildi. Bu durum ise ister-istemez
belli bölgelerde bazı isyanlarm çıkmasına sebep oldu. Yukandaki sebepler dolayısıyla bölgede sayısız dini gelenek ve düşüncelerin ortaya çıkmasına uygun bir
ortam vardı ve böylece sayısız dini guruplar ortaya çıkmış oldu.
İşte bu ortamda Matüridi'nin doktrinini detaylı bir şekilde inceleyen ve bu

doktrinin malıiyetini derinden bilen Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi (ö.1099), Ebü'l-Mu'in
en-Nesefi (ö. 1114), es-Se:ffiir el-Burahl (ö. 1134), EbüHafs en-Nesefi (ö.1142),Ali
b. Osman el-Ôşi (ö. 1173), Nı1reddin es-Sabfıni (ö. 1184), Ömerel-Hanefi (ö.1200)
gibi alimler, Matüridi akadini geliştirerek bu ekolün devam etmesini sağladılar.
Maveraürınelıir'deki

Kelam okulunun şekillenmesinde ve gelişmesinde Sebir önem taşır. Bu kelam okulunun gelişme sürecini
aşağıda görüldüğü üzere üç devirde inceleyebiliriz: Matüridi'ye kadar olan devir
(IX) Matüridi ve onun halefi devri (X) Yeniden Canlanma devri (XI-XII).

merkand bilim

mulıiti ayrı
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Ebu Hanife' den Matüridl'ye kadar olan bu zaman diliminde yapılan ilmi araş
ve ilahiyat teorilerindeki tedrici gelişme "Tevhid" esasında olmuştur. Bu
tür araştırmalar Orta Asya' da K elam konularının derinlemesine öğrenilmesille yol
açtı. Ancak söylenınesi gereken bir husus, Matüridi okulunun ortaya çıkmasına
sebep olan Semerkant'ın dini ortamı hiç belirtilmemiştir. Ayrıca Semerkant'taki
sosyo-politik durumlar hakkında bilgi veren önemli kaynaklar da araştırılmamış
tır. Biz çalışmalanmızda İmam Matüridi ve ondan sonraki devre ait olan tarihi
1308
kaynaklan araştırınayı da ön plana koyduk.
Kaynaklara örnek olarak Ebı1 Hafs
en-Nesefi'nin (ö. 537/1142) "Kitôb el-Kand ji zila·i 'ulemô-i Semerkand"; EbU
Tahirhoca'nın Semeriyye; Ali b. Yahya ez-Zandavsati'nin Kitôbü'r-Ravdatü' 1'ulemô ', Memı1n el Keşşi'nin Mecmu el-Havôdis ve 'n-Nevôzil (Türkiye nüshası),
Seffiir el-Burahi'nin Risôle-i Fikh Mesôil Süila 'anhô eş-Şeyh es-Saffôr fe ecôbe
'anhô (Fransa nüshası) gibi örnekler araştırmacılanndan dikkatinden kaçmıştır.
Biz araştırmalanmızda bu konuya dikkat ederek yukandaki kaynaklardan da istifade ettik.
1309
Avrupa ve Türkiye'deki bilim adamlan
tarafından kelam henüz tarihine
ait bir dizi araştırma yapılmış olsa da; Orta Asya'da bu alanda henüz yeterince
araştırmaların yapıldığı söylenemez. İlkönce 2000 senesinde Ulrich Rudolph'un
Matüridi bilim mirasına ait araştırmasının Rus ve Özbek diline tercüme edilmesi1310 kelam aJanında Özbek araştırmacılara önemli bir saik olmakla birlikte, diğer yönden 2000 senesinde Matüridi doğum yıldönümünün 1130 senesinin Özbekistan' da geniş çapta kutlanması Matüridl'ye karşı yeni bir merak
tırmalar

1308

Ş.

Ziyadov,

Ebıl Mansıir

Mcitüridi'nin yazma

mirası

ve onun "Te 'vilcit" eseri, Doktora tezi,

Taşkent,

2003.
1309 Brockcimann C., Geschichte der arabisclıen Litteratur: T. I-II. -

Weimar-Berlin: ı898.

Madelung W., The Spread of Miituridism and the Turks ll Actas IV Congresso de Estudos
Arabes IsHimicos. Coimbra-Lisboa.
ı 09-168;

13 ı o

ı

a 8 de Setembro de

ı968.-

Leiden: Brill,

ı97l.-

E.

Ma de lung W., "Abu 1-Mu'fn al-Nasafi and Aslı'an Theology" ll Studies in Hanazır

ofCli.fford Edmımd Boswortlı., Vol. II: "The Sultan's Turret": Studies in Persian and J:wldsh
Culture 1 Edited by Carole Hillenbrand.- Leiden, Bostan, Koln: Brill, 2000.- E. 3ı8-330.
Gutz M., "Maturrdr und sein Kitab Ta'wrlat al-Qur'an" ll Der Islam.- 1965.- N2 41. -79
6. Schacht J., "An Early Murci'ite Treatise: The Kitab al-'Alim wa-1-muta'llim" ll Oriens.1964.- N217.- E. 96-ll7. Gimaret D., Thüories de l'acte hımıain en thıialogie musulmane.
-Paris: ı 980.-263 6. Gardet L., Introductionala thıiologie musulmane.- Paris: ı 970.- 132
6. Bilhan S., Les juristes lıanafites de !'Asie centra/e a l'epoque des Qarahnides. - Paris:
ı973.- 68 6. Allard M., Le problıime des attributs divins dans la doctrine d'al-Aib 'ari et de
ses premiers grands disciples.- Beyrut: ı 965.- 632 6.
Rudolph U., Al-Miiturfdf und die sımnitische Tlıeologie in Samarkand.- Leiden, New York,
Köln: Brill,

ı997.
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uyandırmış oldu. O zamana kadar Özbekistan' daki medrese hocalarının, med-

resede eğitim gören büyük alimlerin, hatta cami imarnlarının dahi bu konuda
herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıktı. Ancak bu alim ve imamlar
da Matürldi akadini "İmam Azam Ebfı Hanife Akaidi" veya "Ehl-i Sünne ve'lCemaa Akaidi" olarak biliyorlardı.
Bu tarihten sonraki 7-8 yıl içinde Özbekistan'da Kelam tarihi, özellikle
1313
1311
1312
·
A.. AdAı Ak-·d·
aı ı aı anın da A . K . M"'
u mınov
, ş . Y. z·ıya dov , s. s. Akil ov
M atürı
vs. diğer bilim adamları tarafından çeşitli araştırınalar yapıldı.
Günümüzde halkımızın İslam dinini yeniden öğrenmeye başladığı bir dö-nemde (reİslamization), iman ve akide konusunda bir dizi sorun ve ihtilaf ortaya
çıkmaya başladı. Çünkü Avrupa'daki şarkiyatçı bilim adamları kelfun ilmini bir
sosyal alan gibi araştırmışlar, bu durum ise Özbekistanlı araştırmacıların önünde
iki çeşit sorun çıkarmıştı:
Birincisi kelam ilıninin Maveraünnehir'de oluşması, onun özellikleri ve bu
. alanda öne çıkmış olan bilim adamlarının ilmi mirasını öğrenmek ve bu öğrendik
leri değerleri hayatta uygulaınaları güncel görevlerden birisidir. Çünkü vicdan özgürlüğüne yeni kavuşmuş olan sade halk şöyle dursun, din adamları ve imarnların
dahi kelam bilim hakkındaki bilgileri son derece azdır. Ayrıca kelaın biliıni tarihi ve
Maveraünneliir' deki gelişme süreci hakkında ne Özbekistan' da, ne ~e Orta Asya' da
· yakın tarihe kadar hiçbir ilmi araştırma yapılmaınıştı. Hatta Sovyet döneminde diııi
eğitim veren medreselerde Akide ve kelam dersleri olarak Ebfı Hanife'niıı (80150/699-767) "el-Fıkhu'l-Ekber" ve Ebü Hafs en-Nesefi'niıı (ö.l142) "Akaidu'nNesefi'' eserleriniıı şerhleri öğretilmekte idi. Günümüzde de Özbekistan içerisiııdeki
medreselerde akide ve kelam derslerinde yiııe yukarıdaki eserler esa~ alınınaktadır.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan İslam Üniversitesi'nde birkaç
yıldan

beri "Staj ve uzmanları yeniden hazırlamak" imamlam ve medrese öğ
"Matüridi ekolünün tarilli" alanında dersler verilmektedir. Kendi
tecrübelerime dayanarak şunu ifade etınek isteriın ki, yerel imam ve medrese öğ
retınenleriniıı çoğunluğu İmam Matüıidi ve Eş'aıi ile onların ekolleri hakkında
hiçbir bilgiye sahip değiller. Onlar kelam ve akide bilimi dendiğiııde sadece dar
retınenlerine

1311 MyMHHOB. A. Ponı, H MeCTo xaHaıjııucımx 'ynaMa' B JK113lm ropo.rıoB UeHTpaJibHoro
MaBapaHHaxpa (II-VIINIII-XIII BB.): .LJ:nc . .rıon:. neT. HayK. - T.: Ka6. Mı1H. P. Y3. THY,
2003.
1312 Ş. Ziyadov, Ebii Mansiir Jv!atiiridi'nin yazma mirası ve omm "Te 'vi/at" eseri, Doktora tezi,
Taşkent, 2003.
1313 S. Akilov, Ebu '!-Mu 'in Nesefi'nin Matiiridi akaidine katkısı" (Tebsiratu 'i- Edille bağlam mda),
Taşkent İslam Üniversitesi, Taşkent, 2005
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anlamdaki (Allah'ın zatı-sıfiitı, kaza-kader) bilgiye sahipler. Çünkü onlar kelam
bilimi alanları konusunda "el-Fıkhu 'i-Ekber" deki kısıtlı konularla sınırlandırıl
mıştır. Bu anlamda "Kitôbii't-Tevhfd' eserinden yararlanılarak Matürid1'nin bilgi
kuramı, alemin yaratılışı, nübüvvet gibi konular öğrenilebilir. Ulrich Rudolf da
Maveraünnehir'deki ilk Hanefi-ilahiyat eserleri arasında "Kitôbü~-Tevhfd'deki
1314
konular daha ayrıntılı işlendiğine işaret etmektedir.
Küresel iletişimin son derece geliştiği günümüzde Müslüman olmayan ülkelerle sıkı ilişki içine girildiği anlar, bilim adarnlarının önüne büyük sorunları ve
görevleri beraberinde getirmektedir. Çünkü Orta Asya' da yeniden İslamiaşma süreci (re-İslamization) topluma, devlete ve Müslümanların kendilerine bile büyük
sorunlar doğurınaktadır. En önemli sorun ise bu İslamiaşma süreci genelde kapalı
bir şekilde gerçekleşmektedir. Çünkü İslamiaşma süreci demek dini doğru bir şe
kilde yeniden öğrenmek değildir. "Yeni Müslümı;ınlar"ın radikal ruhlu anlayışları
sadece dünyev1 konulara değil, aynı zamanda saf İslam itikad1 anlayışiarına da
terstir. Buradaki en önemli sorunlar bazı akidev1 konularla (iman, mü'min kafir,
ahiret, tevhid, kaza-kader) ilgilidir.
Bu durum yakın geçmişimizde hangi sorunların ortaya çıkarttığını gördük.
Zaten "Gerçek İslam" veya "Temiz İslam" konsepsiyonu çerçevesinde yapılan
tartışma ve çelişkiler birkaç yüzyıldan günümüze kadar devam etmektedir.
Bununla birlikte yerli din adamları arasında kelam bilimine karşı münasebetin çeşitli olınası da ülkede bu alanın iyice bilinmediğini göstermektedir.
Bunun örneğini "Yeniden Yapılanma" (perestroyka) ve Özbekistan bağımsızlığının ilk yıllarında "Ehl-i Re'y", "Ehl-i Hadis" ve "Ehl-i Kur'an" niteliğinde Muhammed Hindistan! (1892-1989) ve onun öğrencileri olan Abduveli
Kari (doğ.l950) veya Rahmetullah Alim (1950-1981) arasındaki tartışmalarda
görebiliriz. 1315 Ayrıca bağımsızlıktan sonra ortaya çıkan "Ekraınller" ve "Marifetçiler" gibi gurupları da gösterebiliriz.
1'

Ülkemizde yeni ortaya çıkan "Selefiler" grubu, Suudi Arabistan
alimlerinden 1316 etkilenerek aklı delile karşı çıktılar ve kelam bilimini inkar et1314 Rudolph U., Al-Matur/di und die

sımnitische

Theologie in Samarkand.- Leiden, New York,

Köln: Brill, 1997.
13 15 Bkz: Disputes on Muslim Authority in Central Asia (2fl" Century): Critica! Editions and Source
Studies. Edited by Bakhtiyar M. Babajanov, Ashirbek K. Muminov, Anke von Kügelgen.
Almaty: Daik-Press, 2007.
1316 Ahmed b. Abdullah b. Dahil el-Lahibi el-Hazbi, el-Mtitiiridiyy~: dirtisatan ve taf..:viman, Riyad,
Dani '1-Asima, 1992.
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mektedirler. Sonuçta din alimleri arasında da bu alanda çelişkiler ortaya çık
maktadır. Bu sorunların hepsi göstermektedir ki, Matüddilik ülkemizde doğru
dürüst öğrenilmemiştir.
Din adamlan yukarıda belirttiğimiz kaosepsiyon çerçevesinde fikir yürütürler. Bilindiği gibi, herhangi bir gerçeğin miihiyetini anlamak için onun önceki
tarihi gerçekliğini öğrenmek lazım. Bu yolla ancak içerik öğrenilebilir.
Miltüridi Akaidi, rasyonel özelliği ile hoşgörü yönünden büyük öneme sahiptir. İnsanın kanılı Müslüman olabilmesi ve ahirette rahata kavuşabilmesi için ortaçağlardaki ideolojik gayelerin (cihad, İslami düzen, halifelik) mecbfui olmadığını
bu ekolde bulabilmekteyiz.
İşbu ekolün derinden öğrenilmesi ve incelenmesi, Orta Asya ülkelerinde

demokratik-hukuki anayasal düzenin oturtulması sürecinde ve halklara İslam dininin asıl mahiyetini doğru bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca
OrtaAsya'da son dönemlerde ortaya çıkan "Hizbüt-Tahrir", "Ekramiler" gibi değişik
itikada sahip olan guruplarıo asıl amaçlannın ifşa edilmesine ve burada yaşamakta
olan halkların bu tür radikal gruplara karşı uyanlmasına büyük hizmet sunacaktır.
Taşkent'te İslam Üniversitesi'nin açılmasıyla İslam Bilim Tarihine ait bir

dizi araştırma-yapılmaya başlandı. Özellikle Hanefi mezhebi ve Miltüridi ekolü
temsilcilerinin hayatı ve eserlerini öğrenme konusu ivme kazandı; Bunlara örnek
olarak aşağıdaki master ve doktora tezlerini, monografı ve risale~eri, ilmi ve sosyal makaleleri gösterebiliriz:

Master ve Doktora Tezleri
Bu konuda İslambilimci alim Aşirbek Murninov'un katkıları büyük olup, bu
yöndeki çalışmaların seçilmesinde ve öğrenilmesinde onun yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bir çok araştırmaya danışmanlık yapan bu bilim adamının
doktora tezi 2003 yılında "Hanefi Alimlerinin Mdveraünnehir 'deki Yeri ve Rolü
1317
(II-VII/VIII-XIII yy.)"
adıyla yayımlandı. Bu eser, alanın araştırmacıları için
temel kaynak, başka bir tabide bir ansiklopedi gibi hizmet etmektedir.
Günümüzde Taşkent İslam Üniversitesi, Orta Asya'da Hanefi mezhebinin
akidelerini öğreten esas merkez seviyesine yükselmektedir. Imam Miltüridi ve
temsilcileri konusundaki araştırmalar Murninov ve onun öğrencileri tarafından
ı 3ı 7

A. Muminov, Hanefi tilimlerinin

yy.), Doktora tezi, Taşkent, 2003

Mtivertiiinnelıir

kentlerindef...i ye1i ve rolü (Il-VIIIVIII-XIII
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gerçekleştirilmektedir.

Miitüddf konusundaki ilk akademik araştırma, bu teblisahibi tarafından yapılan "Ebii Mansur Mdtürfdf'nin yazma mirası ve onun
1318
'Te 'vf/dt' eseri " , adlı doktora tezi dir.

ğin

Yanında

Miltüridi itikadı alanında bir dizi makale de neşredildi. Bu makalele~ de ülkemizde Miltüridi keliimının tanıtılmasına vesile olmaktadır. m 9
Miltüridi kelam ekolünün temsilcileri ile birlikte Hanefi mezhebi alimlerinin
yani kelam, fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerine ait eserleri öğrenme
yolunda aşağıda gösterilen çalışmalar bu faaliyete kazandırmış durumdadır.
ilıni rniraslarını,

1) Muzaffer Karnilov, "Mdverdünnehir 'de fıkıh ilminin gelişmesinde
Aldüddin es-Semerkandf'nin yeri ve "Tuhfetü '1-Fukaha" eserinin önemi" 1320 adlı
doktora tezini savunmuştur (2000). Karnilov, bu konuda bir dizi makalenin ve bir
adet monografi eserinin sahibidir. Ancak bugüne kadar 'Alaüddin es-Semerkandi
tarafından yazılan ve Miltüridi kelarnına ait önemli kaynak sayılan "Şerhü Te 'vildti
Ehli-'s-Sünne" eseri d~ha yayırnlanmadı.
2) Durbek Rahirncanov, "VIII-XII yüzyıllarda Semerkant 'ta Hadis Biliminin
Gelişmesi (Ebii Hafs Ömer en-Nesefl'nin "Kitdb el-Kandfi Marifet 'ulama' Sa321
markand" adlı bağlammda/ adlı doktora tezini 2003 senesinde savundu. DurŞ. Ziyadov, Ebıl Manszir el-Miih"irfdf'ninmirası ve onun 'Te 'vi/at' eseri, doktora tezi, Taşkent,
2003, s. 21
1319 Ebıi Mansur e1-Miitüıidi'nin 'Te'vilat' eseri hakkındaki yeni bilgiler, Şarkiyat, - 1999. -Ng
9. -s. 66-73; Miitiiridf'nin Hayatı ve Mirası, Taşkent, 2000 s. 27; Bu konuya önceki araştır
mamızda ayrıntılı bir şekilde değinmiştir. Bkz. "Ebıl Mansılr el- Miitüıidi'ye nispet edilen
eserlerin Taşkent yazmalan ve Ma türidi üzerine yapılan bazı araştırmalar" // İmiiin Miitiirfdf
ve Miitiiridilik 1 Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Matüridilik Mezhebi. Haz.
Sönmez Kutlu. Ankara 2003. s. 271-281. Daha sonra bu konu üzerine birkaç makale daha
yayımlandı. Örneğin: HecKOJibKO cnos o cnHcKa:x npoH3seı:ıeHHıı OlliCKoro yqeHoro XII seKa
CHpHJ:ılK aı:ı-ı:ınHa 'AliH 6. 'YcMaH an-YlliH, xpaHl!lliHxcıı B TalliKeme// BeCTHHK ÜlliCKoro
rocy.ııapcTBeHHOfO YHnsepCHTCTa. CneUHaJibHblll BbinyCK. llenaM B I..J;eHTpaJibHOll A.3HH.
MaTepHaJibl Meııcı:ıyHapOJ:ıHOll Ha)"'HOll KOH<jıepeHUI'IH ilOCBl!llleHHOMY roı:ıy «COUII~)>HOll
Mo6nnH3aumı H ı:ıo6pocoseCTHoro yrıpasneHmi» H 10 JieTIO TeonomqecKoro cjıaKYJibTCTa.
Ülll. 2004. CTp. 229-230; Ziyadov Ş., "Ebıi Hafs en-Nesefi'nin Şarkiyat Enstitüsü Elyazmalar
Kütüphanesi'ndeki eserleri ve 'Akaidu'n-Nesefi' eseri", Nesefkentinin dünya medeniyeti tarihindef..:i yeri. Nesefkentinin 2700. yı1dönl\müne yönelik yapılan uluslar arası ilmi konferans
materyalleıi, Taşkent-Karşı, Fan neşriyatı, 2006, s. 221-226; "Ebıi Mansılr Miitüıidi'', Cennet
Mekiin dergisi, Ağustos 2007, Taşkent, s. 26-30.
1320 KoMHJIOB M. MosapoyHHaxp cjıHR;X. HJIMH pnsoııcHı:ıa AJioyıı.unH ac-CaMapi<aHı:ınliHHHr yPHH
sa «TyxcjıaT an-<!>YI<axo» acapHHHHf axa~mııTH: Tapnx cjıaHnapH HOM30l{JIHK ı:ıııccepTauHııcn
asTopecjıeparn. T.: TolliKeHT HCJIOM yrıHBepcHTeTH, 2000. 26 6.
1321 Pax,nMı:ıııcaHOB ,n. VIII-XII acpnapı:ıa CaMapi<aHMa x.aı:ıHc HJIMH Tapal\1\HeTH (A6y )\acjıc aH-

1318
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bek Rahimcanov de bir dizi makalelerin yazandır. Bildiğimiz kadarıyla Ebu Hafs
en-Nesefi'ye ait bir dizi eserler mevcut olup, hala yayımlanmamıştır.
Ebu Hafs en-Nesefi'nin Tefsir bilimine ait "et-Teysfr fi't-Teftir" adlı eseri
bala neşredilmemiş durumda. Bu eserde Nesefi, üstadı olan Matüridi' den alıntılar
ve iktihas yaptığını görmek mümkündür. Özbekistan Bilimler Akademisi el yaz1322
malar fonunda bu eserin 8 nüshası mevcuttur. Ayrıca Bin1ni adındaki Şarkiyat
Enstitüsü'nün elyazmalar fonunda 1462 numarayla konınmakta olan Ebu Hafs
Nesefi'nin "Matla' un-Nucum ve Mecma 'ul-Uliim" adlı karnusu eseri ise ıı.yrı bir
..
. 1323
oneme
sah"ıptır.
3) Seyitmuhtar Akilov, "Ebu '1-Mu'fn en-Nes efi ve onun Md türidi keliimma
1324
adını taşıyan doktora tezini
2005 senesinde savunmuş durumda. Seyitmuhtar Akilov, tezinin konusu çerçevesinde bir dizi makaleyi de neşretmeye hazırlanmaktadır. Günümüzde bu eserin
monografik versiyonunu neşre hazırlamaktadır. Bununla birlikte bu şahıs, Taş
kent İslam Üniversitesi'nde kelam dalında dersler vennektedir.
katkısı ("Tebsiratu '!-Edille" eseri bağlam mda)"

4) Zafer Necmettinov, "Ebi/ Zeyd ed-Debusf mirasının Miiveriiiinnehir 'de
Fıkıh Biliminin Gelişmesindeki Yeri'' adlı doktora tezini 2007 senesinde savun1325
muş tur.
Haca<jıKHHHr «Kııio6 aıı-J<aH.u <jıu Ma'pu<jıaT 'ynaMo' CaMapJ<aH.U» acapu' acocn.ua): Tapux

<jıaHJiapn HOM30,UJIHK .unccepTaunııcu asTope<jıepam. T.: ToıııKeHT ııcnoM YH!IBepcmeTn,

2003.26 6.
ı322 Y3P c[>A lliH eyne3Manap <jıoH.un: N!!N2 7124,4789, ı ı922, 3 ı50, 323 ı, 3 ı64, 5265.
ı323

AcapHHHr

CTp.

Tascu<jııı

YMYMHH

3HUHKJioııe.unqecKHH

ıYFJ>ııcıı.ua

J<apaHr:

EynraKOB

n.r:

HemseCTHbTif

Tpy.u XII seKa // 06ıueCTseHHbie HaYKH s Y36eKnc'I'aHe 1976. N2 ll,

57-61; lliy eyne3Ma x.ai<n.ua Y3 Tar ~ıyx6upıı A. EapaHos "Y36eKHCTOH Ma.uaHıııım"

ra3CTaCHHHHr 1976 HHJI 3 .ueK6ap COHII,Ua xa6ap x,aM 6epraH;
HeKOTOpbiX

,UO~IeHTOB

Eynraıms

no '!aCTHOMY npasy H3 3HUHKJIOne,UHH

n. r.

c[>opMYJil!pbl

aH-Haca<jın//MaTepHMbl

no ııcTopnıı HaYKH ıı KYJibrypbı Hapo.uos Cpe.uHeif A3ını. TaıııKeHT. c[>aH. 1991. c. 67-79;
lliyHHHr,aeK Y3P c[>A lliapJ<rıı:yHOcmıK HHCTHTYTH HJIMHH xo.unMH Myx.aMMa.uaMHHOB
C. «MaTJia aH-H}"JKYM Mali<Ma'b aıı-'ynyM» acapHH!IHr TapKH6Hif ry3liJ!MaC!1// AKe,UeM!IK
Y6aif.uyJIJia
ToıııKeHT

Kapn~fOB HOMH,Uarıı eııı ıııapJ<rıı:yHOCJiap

2004. E. 11-12.;

Myx.aMMa,aaMııHos

HJIMIIH

KOH<jıepeHUHl!Cll Te3HCJiapıı.

C. A6y :X:a<Jıc aH-Haca<jıııifHnHr «Mama' aH-

Hyıı<yM» acapn.uarıı .<Jıni<x. sa x.a.uncra ou.u MaBJynap// HMOM aıı-Eyxopnif ca6ol\1lapn

2005. E. 190-191 Ka6u

MaJ<onaııap.ua

1324 ÜJ<nnos C. A6yn MynnH

aH-Haca<jınif

xııccacıı ("Ta6cııpaT aıı-a.unJIJia"
asTOpe<jıepaTH.

1325

T.:

ToıııKeHT

HaıımM.U.UliHOB 3a<jıap.

N2 4

Ma'bJIYMOT 6epraH.
sa YHHHr Morypıı,aı!JI Ta'bJIHMOTH pnsoıımra h.")iıııraH

acapH acocu.ua): Tapııx <jıaHnapH HOM30.UJIHK .uııccepTaUHJICH

HCJIOM YHnsepcHTCTH, 2005. 28 6.

"A6y 3aif.u a.u-,ı:ı:a6ycııif MepocııHnHr MosapoYHHaxp.ua <jıni<x. HJIMH

pnsoıım.ua TyiTaH yPHH": Tap. <jı. HOM. .unc. T.: ToıııKeHT ncnoM YHHBepcnTenı,

2007. 26 6.
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5) Abdmeşit Abdullayev, "Ebü Leys es-Semerkandf'nin Môverôi~nnehir Tefsirciliğindeld Yeri" adlı doktora tezini 2007 senesinde savumnuştur

1326

•

6) Devran Maksudov, "Ebü '1-Berakôt en-Nesefi'nin Tefsir İlmindeki Yeri"
1327
adlı doktora tezini 2008 senesinde savunmuştur.
7) Daniyar Muratov, "Abdullah es-Subazmun!'nin "Keşf-el-Asôr" eseri hadis
1328
ilminin kaynağıdır" adlı doktora tezini 2008 senesinde savunmuştur.
Bu yönde devam etmekte olan veya bitmek üzere olan bazı

çalışmalarda

var-

dır. Mesela Nazim Mamatalıunov, İyadiler ailesinin kelam bilimine olan katkısım

incelemektedir

1329

•

Yukarıda söylediğimiz gibi Taşkent İslam Üniversitesi'nde ve Taşkent Dev-

let Şarkiyat Enstitüsü'nde bir dizi araştırmalar devam ehnekte ve bitinne tezleri, yüksek lisans tezleri çalışmalan yapılınaktadır. Bu konular genelde Matür!d!
kelamına ait olup, damşmanlar da bu konuda uzman olan profesör ve öğretiın
üyel~rinden oluşmaktadır 1330 •

1326
1327
1328
1329

1330

A6.uymıaea A6.uypaıım.u «A6y Jlafic CaMapl\BH.UHHHHHr MoaapoyHHax:p TaıjıcııpwyHocıınm.ua
ryrraH ypHn» : Tap. ıjı. HOM . .uııc. T.: TowKeHT ncııoM yHnaepcınem, 2008. 28 6.
Mai<cy.uoa JJ:aapoH "A6y-ıı-EapaKoT aH-HacaıjınfiHHHr Taıjıcup ıımnı.ua ryrraH ypHn": Tap. ıjı.
HOM . .uuc. T.: TowKeHT ucııoM ynııaepcıneTH, 2008. 26 6.
MypaToa JJ:omıep "A6.uymıox: ac-Cy6a3MYHHHHHr «Kawıjı aıı-ocop» acapu x:a.unc llJ!Mııra ou.u
Man6a» : Tap. ıjı. HOM . .uuc. T.: TowKeHT ucııoM ynuaepcıneTn, 2008. 30 6.
MyMnHoa A., MaMaTox}tnoa H. HKKn ~ıyxnM MaTH // H~ioM aıı-Eyxopufi ca6oKJ!apn. N2 4
(2003), 6. 192-193.; MaMaTox:yHoa H. Hfio.uııfiııap ouııacummr KaJIOM ımMııra eyıııran
x:uccacn // HMoM aıı-Eyxopnfi ca6oKJiapıı. N2 4 (2003), 6. 190-191.
TowKeHT HenoM YHnaepcınenı.ua: Cn.u.uııi<oa Caııox:u.u.unH "A6y Mimcyp aıı-Morypn.uııfimınr
"KuTo6 aT-Taax:u.u" acapu.ua ıjınpl\a aa Ol\l!MJiapra I<apııwn pa.u.urııı 6epuw ycııy6n"; Pyxcopa
Py3ueaa." <!Jaxp aıı-ucııoM aıı-Ilro.uaanfiHnHr "Ycyıı" acapn XI acpra on.u ıjıHI\XHH MaH6a";
CoaTMypOT IlpHMOB. A6y lllaKyp ac-CoıınMHHHUHr "aT-TaMX:H.U ıjııı 6aıınn-T-Taax:u.u" acapıı
MOTYPH.UHl! TaDJIHMOTil 6)iı1wıa MyxHM MaH6a; A6.uyııaTnıjı Aııııoeyııoa. A6y X:aıjıc YMap anHacaıjıni1HnHr 'AI<o'u.u aH-Hacaıjıui1 acapn aa ynra e3nııran wapx:ııap Tax:rrnmı".
O.unıı A6y Mancyp aıı MorypH.UHHHHHr Taıjıcup l\HJIHW ycııy6u («Ta'aııııoryıı-l<yp'oH»
acocn.ua).
TowKeHT JJ:aBJiaT lllapwynocmm HHCTHTYTH.ua:
Jloııa 3praweaa. "MoaapOYHHax:p.ua x:anaıjıui1mıK Mrox:a6 puaoll<n aa YH.Ua aıı-Morypn.uufi
MaKTa6HHHHr ypnu".
Mox:ryıı AcııaxyıKaeaa. "MoaapoYHHBX:p .ıuıepn.ua MOTYPH.Uni1a KaJIOM TanmıMOTn.Ua 6umıw
aa 6opJIHl\ MacaııacuHn :Ypnu"
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Monografı

ve Broşürler:

Bu alanda ilml

araştırmalann yanı sıra

makale ve kitaplar da neşre hazırlan

ınak~adır. Şarkiyatçı alim ve Seınerkant'taki İmam Buhar! Uluslararası Merkezi

Müdürü olan Ubaydulla Uvatov son yıllarda Miltüridi ve Ebı1'1-Mu'in en-Nesefi
konusunda birkaç makale ve broşür neşretıniştir. Mesela İmam el Matürfdf ve
1331
Akaidi, 2000; EMi '!-Mu 'fn en-Nesejf'nin hayatı ve mirası, 2003.
Özbekistan müftüsü U smanhan Aliınov da, "IX XI yüzyıllarda S em erkant 'ta
1332
kelam biliminin gelişmesi"
adlı eserini 2008 senesinde yayırnladı. .
Şey lı Muhammed Sildik Muhammed Yusufbu alanda bir dizi broşür neşretti.
Mesela "Sünni Akideler", "Din Nasihattir", "ihtilaflar Hakkında" gibi eserler.

B. Babajanov, A. Muıninov, A. Fon Kyugelgen tarafından yazıları, "20 yüz1333
yılda Orta Asya' da nüfuz sahibi aliınler" (2007) gibi eserler zikredilebilir.

Tercüme Eserler:

Özbek yazarlan ve tercümanları tarafından da bir dizi kitap tercüme edilerek
neşredilıniştir.

Mesela: Mirza Kenjabek Muharnınad· Zaİıid Bursevi'nin "$h l-i Sünne ve 'l
1 34
Cenıaa Akaidi" ( 1998 senesinde 1 cilt, 1999 senesinde 2 cilt) ! , Şeyh Ahmed
Gijınüşhiinevi'nin "Camiii 'l-Mütıln" tercümeleri ınevcuttıır.
Abdulaziz Mansur'un "Akaid Metinleri" eserinde Akaide ait olan (elFıkhu 'l-Ekbe1; Akaidu 'n-Nesefi vs.) metinler toplanmıştır. İşbu yazar birkaç sene
önce "Akaid-i Tahavi Tercümesi"ni hazırlaınıştı. Yazar eserde esas olarak "Şerhü
Akideti 't- Tahiivf" den yararlanmıştır.
Ahmetcan Babamurat "Tevhid", "Asıl İslami Akide" adlı eserini bir akidevi
eserden yararlanarak yazmıştır.
133 ı YaaTOB Y. J1MOM an-Moryprı.ıırıü aa yHHHr Taonm.ıom. - T.: <tıaH, 2000; YaaTOB Y. A6yn
Myoım aH-Hacaqmli xaem aa Mepocrı. - T.: MaoHaarıırr, 2003
1332 YcMoHXOH. AnrıMOB. IX-XI acpnap.ııa CaMapKaH.ıı.ııa KaJIOM HJIMHHHHr prıaolKJiaHrınm.
"O'zbekiston milliy ensik1opediyasi" .ııaanaT rınMrıli Hall!prıem "Movarounnahr" Halllprıem.
Toll!KeHT 2008. ı 92 6er.
1333 E. Eo6oJKOHOB, A. My~mHOB, A. <tıoH Kıorem.reH. )J.rıcrıyn,ı ~ıyCYJibMaHCKHX pemıru03Hbrx
aBTOpHTeTOB BIJ:eHTpaJIDHOH A3HH BXX BeKe. AJIMaTbl «)J.aiiK-IlpeCC» 2007.
1334 Eypcaarıll MyxaMMa.ıı 3oxıın KyTKy ı:ı6H I16poxı:ıM. AXJIH cyHHa aa an-JKaMooa Al\on.ıırı
1 TapJK. M. KeHJKa6eK. T.: IllapK, ı998. ı44 6. ı JKHJI.U 2 :JKIIJI.UH ı999 ii. (MoaapOYflHaxp
"!all!p.HeTH ).
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Şeyh Nazrullahhan İşan Garb!'nin (1908-1986) "Kasfde-i Emalf'' (Şerhi ve

Tevhid manzumesi) eseri 2008 senesinde neşredildi. Bu eser, Ali b. Osman el
1336
Oş!' nin "Emalf" adıyla ün kazanan kasidesine yazılan bir şerhtir.
Ayrıca Dostmuhammed Nasrettin tarafından "Akiiid" risalesi de yayıınlandı.
1335

Yukarıda adı geçen eserlerin yayımlanması sonucunda Özbek kitapseverleri

az-çok bu tür bilgilerden haberdar olmuş ve olumlu yönde

etkilenmiştir.

ilmi Makale ve Halka Yönelik Makaleler

Özbekistan'da yayımlanmakta olan ilmi ve halka yönelik dergi ve derlemelerde Matür1d1 Akaidi ve bu yöndeki makaleler neşredilmektedir. Buna "İmam
Buhôrf'nin Dersleri" adlı dergi önayak olmaktadır. Derginin 2003 senesindeki
birinci sayısındaA. Muıninov, Anke Fon Kyugelgen'in "X. Yüzyılın ilahiyatçıla
1337
1338
rı" , H. Hamidi'nin "Matürid1 Hikınetleri" , S. Akilov'un "Tebsiratu'l-Edille
1339
Eserinin Elyazma Nüshalan"
adlı makaleler yayımlandı. 2004 senesinde Türkiyeli alim Şükrü Özen'in "Fakih- İmam Ebı1 Mansur el-Matür1d1" adlı makalesi
1340
Arapça'dan tercüme edilerek bu dergide yayımlandı.
Bunlarla birlikte Ş. Siracittinova'nın "Matür1d1 Akaidinde Vahdaniyet
1341
1342
Konusu"
(2006), "Kelam Bilimi Tarihi"
(2006), N. Mamatahunov'un
1335 lllailx

Ha:JpymıoxxoH 3ıııoH

(Fap6nil).

"Kacı-ı.ıı.a-n aMoımil" (ıııapxn

aa TBBXH.Il.

MBH3yt.ıacn).

ToıııKeHT.

2008.
1336 HecKonbKo cnoa o cnı-ıcKax npoH3Be.rı.eHHıı oıııcKoro yı.ıeHoro XII aeKa CnpH.Il.:>K a.ı:(-.rı.nHa
'Ann 6. 'YcMaH an-Yıııı-ı, xpaHıııuı-ıxcıı B TaiUKeıne// BecTHHK OıııcKoro focy.ıı.apcTaeHHoro
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Ebu Bekir el-İyad1'nin Kelaın biliminin gelişmesindeki yeri"
(2006), Mu1344
(2007),
hammedyusuf Huşvaktov'un "Ki tabii 't-Tevhid'in neşirleri hakkında"
A. Taşanov'un "Fahru'l-İslaın Pezdev1, Semerkand Sünlli ilahiyatının İri bir
1345
temsilcisidir" (2008) gibi makaleler de yer almıştır.
1343

Taşkent İslam Üniversitesi'nde yayımlanmakta olan "Ahbaratname" dergisinde de Matür1d1'nin ilmi mirası geniş açıdan aydınlatılmıştır. Dergide İ.
1346
Daminov'un "İmam el-Matür1d1 Ekolünün Büyük Temsilcisi"
makalesinde EbG'l-Mu'1n en-Nesefi hakkındaki bilgiler verilmiştir. B. Rahimov.'un "EbU
Mansfır el-Matür1d1'nin 'Te'vilatü Ehl-i Sünne' tefsirinde zekat konusu" adlı ma• de zekAat konusu ınce
• ı emnıştır
• • 1347.
ka ı esın

Yukanda zikredilen makaleleri incelediğimizde, bütün bunlann Matürldl
Aki:iidini aydınlatınaya yönelik olduğu, gün geçtikçe içeriklerinin de geliştiği görülmektedir. Bu makalelerin bazılannın Matür1d1 Akaidinin temsilcileri hakkında yüzeysel bilgi verse de, bazılan belli bir konulara derinlemesine girdiği görülür. Bu durum
Matiliidi Akaidinin daha araştırılınamış boyutlannın olduğuna delalet etınektedir.
Sonuç olarak, bu süreçte Hanefi mezhebinin yerel örf-adet ve geleneklerle uğraştığını gözlemleınekteyiz. Daha soma Maverai.innehir'de İslam'a dair
bazı konul~_rın Matür1d1 ekoli.inün işlediği konular arasına girdiğini görüyoruz.
Ayrıca Matür1d1'ye kadar bu bölgede ilahiyat konulan mevcut ,idi. Ebu Mansilr
Matür!dl'nin eserlerinin de bu dunnnun sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Matür1dl'nin eserleri İslaın'a has ahlak, kanunlar, manevi olgunluk gibi konulan işlemiştir. Eserlerinin sayısı az olmasına rağmen, zamanında büyük önem
arzettiği şüphesizdir. Bu eserlerin bazıları günümüzde de araştırınacıların dikkatini çekmektedir.
Ülkemizde bu alandaki sorunların başında kaynakların ve eğitim için gerekli
kitapların az olması gelmektedir. Yani İslam Enstitüsü'nde ve dini eğitim alanıli
da kullanılacak eser yoktur. Hala Matür1dl'nin iki eserinin Özbekçe versiyonu
aıı-HeıınifHHHr KaJlOM ımMn
ca6oKnapn. N23. ToUIKeHT, 2006, - 183-187 6.
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yoktur. Bu yüzden yukanda adı geçen araştırmalar ülkede önemli bir yere sahip
olmakta ve bu alandaki merakın gittikçe büyümesine vesile olmaktadır. Bunun
sonucunda Özbekistanlı öğrencilerin ve din ehlinin bu konularda bilgi edinmesine
yardımcı olacaktır.

Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstennekte olan "İmam el:-Buhari"
adındaki Taşkent İslam Enstitüsü; Buhara'daki "M1r Arab"; Taşkent'teki "Kokal-

dosh"; Karakalpakistan'daki "Muhammed Bln"ıni"; Nemengan'daki "Molla Kır
gız"; Harezm' deki "Fahreddin Razi"; Endi can' daki "Seyit Muhyiddin Malıdfun";
Kaşkaderya'daki "Hoca Buhar!"; Taşkent'teki "Hadice-i Kübra" ve Buhara'daki
"Joybari Kalon" adlı İslam dini eğitimi veren orta öğretim kurumları ve medreselerinde, ayrıca "İınam el-Buhar!" adındaki hadis ilmi merkezlerinin müfredatlarındaki derslerde Matür1d1 Akaidi esas alınmaktadir. Bu eğitim kuıumlarının kütüplıanelerindeki din! kitapların sayısı oldukça azdır. Bu bilim kunımlarına ancak
yapılan yardımlada kitap alınabihnektedir.

