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SEMERKANT iLiM HAVZASI VE

MATORii>i

$aban Ali DUZGUN.
ur'an'm Mekke'de indigi, MlSlr'da okundugu, istanbul'da
yazJd1g1 ve Maveraiinnehi.r bolgesinde, 1 ozelde de
Semerkant'ta anla§Jd1g1 soylenir. Butun dinler gibi tslam da, medeniyetini dogdugu degil gog ettigi topraklarda kurdu. Sam, Endulus, Bagdat, istanbul ve Semerkant islamm
medeniyet ba§kentleridir. Farkh merkezlerin varhg1yla birlikte, islam
dii§iincesi adma iiretilen eserlerin gok buyiik bir k1sffil Maveraiinnehi.r ve daha ozelde de Semerkant'ta yazJnu§hr. Hicaz bolgesinde ve Bagdat merkezli Bah islam diinyasmdaki siyasi tarli§malann
uzagmda, Semerkant bolgesi, kendi aydml.Ji! orlammda yeni bir retorik yarahru§hr.
Bu bolge, islam dii§iincesinin en buyiik usulculerini, kelan
danru, fakihlerini, . muhaddislerini, mufessirlerini ve filozoflarm1
yeti§tirmi§fu. Bir §ehi.rde yiizlerce medresenin egitim verdigini dilikate ald1glffi1Zda, buranm Kur'an'I en iyi anlayan bolge olarak gosterilmesinde §a§Jacak bir §ey olmad1g1 anla§ilir. Mesela, Yakut el-Hamev1,
Merv kentindeki kitaplardan ve kutuphanelerden bahsederken buyiik
§a§kmhk igindedir. 12 ayn kutuphanenin her birinde bulunan Arapga, Farsga, Yunanca ve Siiryanice 12.000 cilt kitaptan bahsetmekhf ve bu kitaplann kendisi igin ev, e§, gocu1 gibi butun baghhklan
unutturacak bir cazibeye sahip oldugunu aktarmaktadu. Hamev1, bu
bolgede donemin Ruha (Urfa) ve Cund-i $apur Okulu'na ek ola-
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Ptof. Dr:, Ankara Universitesi iJah.iyat Fakultesi
Maveraiinnehir, Semerkant, Bubara, Ta~kent, Merv, Tumiz, Fargana ve Nesef gihi
~ehulerden olu~an holgeyi tarurnlamaktadu.
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rak, felsefi. tarb§malann yapJdtgt ve ozel1kle Hristiyaclara, Dualistlere {Seneviyye) ve Zerdu~tlere·kar§l reddiyelere odaklanan Merv
Okulu'ndan bab.setm.ektedir. 2 Semerkant bolgesiyle ilgili bi.lgi veren
10. asu islam cografyacJanndan iranh alim el-istahn Semerkant\
ve halkrm ove ove bitirememektedir.3 Ayw §ekilde, istab.n' nin eserindeki bolge haritalannm kaynag1 olan ibn Havkal4 ve Makdisi,5
Matiirid1'nin ya§am.t§ oldugu hicri 4. asnn dini, kulturel ve siyasi
hayahrun canhhgrm ve caziliesini butiin aynnhlanyla anlatmaktadular. Bu doneme canhhgrm kazanduan en onemli. ozel1klerden biri
Mutezile, Kerramiye, ~ia ve Hariciler gibi Musliiman gruplar arasmdaki keskin tarb§malann yogunluguydu. Makdis1, bolgede sultarun
organize ettigi ak§am tarh§ma meclislerinin vaz:hgrm haber vermekte
ve (?afiiler ve Hanefi.ler arasmdaki keskin rekabetin ve yine (?ia ile
Kerramiye arasmdaki itikadi tarb§malann bu meclislerde yapJd1grm
anlatmaktadu. 6 Makdisi aym zamanda bolgede Miicessime, Karamita
ve Rakilerin vaz:hgmdan bahsetmektedir.
Matiiridi' nin ya§adtgt donemde bolgeye Si.innil.igi destekleyen
Samani.ler ha.kimdi. Bu hanedanltgm yarathg1 ho§gorii ortarm, islam dii§iincesinin sonraki geli§im tarihine yon veren tarihsel bir bekleyicilige sab.ip ohnu§tur. Bir taraftao bu bolgenin dii§iince iiretimi
i9in en verimli ortarm sunmast, diger taraftao islam diinyaslDlO ba§ka bolgelerinde siyasi kavgalann dirri sonuglara baglanarak, alimlere
buyiik baskJann yap~ olmast, ba§ka bolgelerden buraya bir beyin
dogii
ya§anmasrm saglarm§b.r. Bu bolgenin dt§mdaki islam cografyao
•
s1, bolgenin kulturel ve dini olarak canlt11ga kavu§rnasnn ve Islam du§iincesinin ana damarlarmdao birine donii§mesini tetikleyen birgok
siyasi olay ya§arm§h. Mesela, Abbasi halifesi Miitevekki.l'm Kur'ao'm
yara~hg1 meselesi etrafwda yarahlao mihoe {eogizisyoo) olayrm
resmi olarak bitirip Mutezile'yi b.icri 234 itibanyla devletin ooemli
merkezlerindeo uzakla§hrmastyla, Mutezile keodine gidecek yer araffil§ ve ·bu bolgeyi tercih etmi§ti. Sarnanilerin daha once bazt rniiritlerioi himaye ettigi Hallac-t Manst1r'un oldiirulrnesinden (o. 309/922)
2
3

4
5
6

Yalrut ei-Hamevi, Mu 'cemu'f.bu/Jitn, Leipzig, 1873, c. 5, s. 112 (Merv maddesi).
Ebu isb.a.k i.brahim b. Mubmm~ istahn, J-Me.sal;k cc '1-mcmalik_ Leiden, 1906, s.
393.
ibn Hnvkal, surctii'l-'arz, Leiden, 1906, s. 345.
Ma.kdist, AJ,scnii't-tekasim f; ma 'ri/cli1-cko/;m, Leiden 1906, s. 323.
Makdisl, ago, s. 323; ibn Havkal, age, s. 242.
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sonra mutasaVVlfl.ar, daha giiven.li bir yer arayl§ma girdi.klerinde, yine
bu ·bolgeyi segmi§lerdi. Ayru §ek.Jde, Biiveyhrler'irl hakimiyetirle gegen Ba~dat (945 m.)$ii bir merkez kim.ligi kazanmaya ba§laymca, altematif bir ilim merkezi araJl§IDa giril.mi§, bu araJl§ da Semerkant'1
one gikarnli§hr. Musliimanlarm Iran ve lrak cografyaslDl fethmden
once bolge iclarelerince buyiik baskt goren Maniheistler, islam fetihleriyle rahat bir nefes alrm§ ve lrak valisi Halid b. Abdullah el-Kasri
{o. 124 h./741 m.) tarafmdan hirnaye edilmi§lerdi. M.aniheist doktrin i.lerleyen zamanda islam toplumlan igirl bir tehdit olarak algJandt
ve zmdJilikla sugland1. Omegirl Cab, Maniheizm gibi pasif ahlak
gorii§iinii ongoren doktrmlerin irlsanlan ve toplu:mlan za~atarak
gokii§e sii.riikledigirli iddia etmektedir.7 islam cografyasmda, ozellikle
de azmhkta olduklan Bagdat civannda buyiik bir direngle kar§Ja§an
ve hakstzhga ugrayan ve zmdtk olarak adlandrran Mani taraftarlan, daha miisamahakar bir ortam olan Maveraiinnehir bolgesirle gog
etmi§ ve Maniciligm bir devlet dirri haliDe geldigi Uygur ulkesmde
buyiik etkinl.ik gosterrni§lerdir. 8 DolaJlSiyla Bagdat'm aksme Bernerkant bolgesi, bi.lmen dinlerin yanmda gnostik dii§iinceyi reddeden
yahut onlarla miicadele eden bir diyalektik geli§tirmek durumunda
kalrm§trr. Saglanan giiven ve ozgiirluk ortarm, ya§adtklan bolgelerde
sorurJarla kar§Ja§an bilirn adamlanru buraya yoneltmi§, bu da uzun
vadede bolgeyi bir kultur merkezirle donii§tiirmii§tiir. Fetihten sonra istanbul' u bir kultur ba§kenti yapma projesirli yiiriirliige koyan
Fati.h'm ilim adarm transfer etmek igirl yoneldigi ilk bolge butiin bu
7

Cab, KJtob.,'/. /royevon,

tahk. Abdusselam Muhammed Hinm, MJSar 1965-1969, c.

V,428.
8

Tiitkistan ve Hindist:an'da ciddi Mani topluluhlar van!. ve kendilerine has bir yasaya
gore hayatlann• devam ettiriyorlardt. 0 zamanlar Bahdonya'ya hagh Mardinu'da {Mardin) do~up Gtiney Babdonya'da yeti§en ve iran co~rafyasmm en onemli din ve kultur
merkezi sayJan Cund-i $apur'da peygambedigini Jan eden Mani'nin ina net, Pers
imparatoduk adesinden Perviz'in ve bir yJ kadar salt:anat stiren Htirmiiz'tin destegiyle
etkinligini f>u co~rafyada ~!u:. Ancak kendisi bir MazJek olan ve her ttirlu yeni
inane• du~an olarak goren Behram'm t:aht:a s.lm.astyla Mani ve taraftaxlan t:alukt:a
ugrad1 ve ruhayetinde .Mani sarrruha gerilerek derisi yiiziildii {277). MStiindi'nin ve
bolge kelamcJarmm eserlerinde stk stk ele~ye u~rayan Sinoplu gnostik filozof Marcion {o. 160) {Matko1niyyfut) .Mani'nin kndi onciisii olarak yiiceltti~i bir goostilmr.
MSttiridi'nin ya~d·~• yJiarda el-Biriinl {o. 1051), "Do~u Ttiri.Ierinin buyiik ~o~unlu
~u, ~in ve T.bet'te y~ayanlarve Hindist:an'm bir boliimu Mani dinine ha~hdular" d.iye

yazmaktadu.
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zengi.nlikleriyle Semerkant havzas1 olmu§tur. Ali Ku§gu ve daha birgok bilgin, bu gabalann bir sonucu olarak bolgeden istanbul'a transfer edilmi§tir.
. Semerkant, Bagdat'm aksine kendi kii.l.tiir ve di.ni giindemine
sahipti. Ornegin 3. yiizyilin son yansmda kurulan ve iran
cografyasmda ciddi etkilere sahi.p olan Maniheizmin yJ1k toplanhlan
burada yapJrrdi. Bagdat'ta yazJan eserlerin aksine, Maniheizmin
Semerkant bolgesinde kaleme ahnanlarda daha sik ele§tirildigi ve
yap1smdaki dualizmin tevhide aykm oldugu soylener.ek reddedildigi
gorii.l.iir. Ornegin Mati.irldi "geceyi giinduzden, giindiizii de geceden
gikaran Allah'tu" 9 ayetini yorumlarken, Maniheist anlaYl§lD aksine
gece-giindiiz gibi dualizmi gagn§tuan iki z1t alamnm i§leyi§inin de
bir olan Allah'm kontroliinde oldugunu ve varlliann i§leyi§inde dualizmin degil tevhi.d'in etkin oldugunu soyler. 10 Dualistlerle bu tarz bir
diyalektik, Semerkant'a ozgii bir tarh§ma ortarm yaratrru§tir. islam
kelamiDlD farkh din ve du:;:iincelere kar§l kulland1g1 delil havuzu,
Semerkant bolgesiyle daha da zenginle§mi§tir.
Merv bolgesinin iki 6nemli Mutezile kelamclSl, Mati.irldinin
ya§ad1g1 bolgede Mutezili fikirlerin yayJmaslDlD ana kaynag1 drurumunda olduklan igin, Matii.ri:di' nin diyalektiginde onemli yer tutarlar. Hem Matiindi hem de ondan sonraki Mati.irld1 kelarncJar, bu iki
kelamclDlD gorii§lerini reddetmek igin buyiik gayret sarfetmektedirler. Bunlar Ebu'l-Kasrm el-Ka'bi (o. 317 h./927 m.) ve Ebu Zeyd
el-Belhl'dir (o. 322 h./934 m.).
Mati.irldi'nin E§'an kelam kitaplannda yer almayan birgok fu:ka
ve dii§iince ekoliinii anarak ele§tirmesi, ya§ad1g1 bolgede farkh bir du§iince orlamiDlD var oldugun.u gostermektedir. Ornegin, E§'an kelam
eserlerinde hig rastlanmayan ve irnanm yaratilioarm§hg1 konusundaki tarll§malarda ad1 gegen Mefrugiye mezhebi, 11 bu bolgenin kendine
has bir giindemi oldugunu gostermektedir. Hanefi-Mati.irldi gizginin
9
10
11

Fabr35.13.
Tc'vilat, 12/26.
imanm yarablnu§ oldugunu iddia eden Semerkanfh alimlerin aksine, imarun yarattlmarru~ oldugunu savunan Fergana'h hilginlere nishetle hu ismin verildigi anla§Jrnakta-

drr.
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onem.li firak yazarlanndan Ebu Muti' Mekhul en-Nesefi Kitab er-red
'ale'/-bida 'da E§'ari firak eserlerinden farkh olarak yine bu bolgenin
bir giindemi olarak Mefrugiye'den uzun uzad1ya bahsetmektedir.

'SEMERKANT'TA MATORiDILiGiN ARKA PLANI
OLARAK HANEFiLiK
Dinin Farkh Bir Cografyadaki Tezahiirii: Din, Dini

Du§iince ve <;oklu Kiilturel Yoru.mlar/Mezhepler
Kur' an-1 Kerim, yorumlandxgl farkh kultw: ortamlannda ve
cografyalarda, farkh anlam evrenleri yaratml§hr. Bu ayru zamanda
islamm tarihte farkh goriinu.mleri demektir. Mekke ve Medine'de
yorumlarup ya§anan islamla ~am, M1S1r, Bagdat, istanbul, Maveraiinnehir gi.bi bolgelerdeki islam yorumlan, dogal olarak farkh.L.k
gostermekted:ir. Gog ettigi farkh cografya ve kultw:lerde, ana doktrinini korumak kaydtyla, din farkh §ekillerde tezahiir etmekte ve goklu
kultiirel kimlikler dedigirniz dii§iince ekollerini/mezhepleri yaratmaktad~
.
islam farkh kultiirlerle kar§Ja§hgwda, insan dogaswa
ve evrensel ahlak yasaswa uygun mevcut uygulamalan kabul
etmi§, bunlara aykm olanlan a§ama a§ama degi§tirmi§tir. Farkh
cografyalarda ortaya gxkan dii§iince ekollerinin, Kur' an'1yorumlamak
suretiyle elde ettikleri rafine bJgiyi o cografyanw i.klimine uygun
bir formda insanlara sunduklanru goriiriiz. "Kur'an' w diinyanw en
iicra ko§esindeki insana ve tiim zaman.lara hltap etmesini miim.kiin
kJacak bir soylemin (belag)" 12 geli§tirJmesinde, bu farkh kultiir ve
cografya tecrubesi buyiik rol oynaiiU§hr.
Toplumda yerle§ik orf ve adetlerin, genel egilirn ve sosyokultiirel
§artlann, bir toplumun mezhebe yatkwhgrm zorla§hrd1g1 ya da kolayla§hrdlgl agx1hr. iranhlann, islam fetihleriyle birlikte yxkJan devlet
ve medeniyetlerine olan ozlemlerini ve .Araplara kar§I tepkilerini,
itikadi ve fJJn alanda imamiyye, Caferiyye-Zeydiyye gibi mezheplerle ifade etmeleri; Kuzey Afri.kalJann Hicaz ekoliinii (Malikiligi) kendi sade hayat tarzlanna ve kultiir seviyelerine daha uygun bulmalan
gibi, MaveraUn.nehir, Horasan, Hint, Bah Tiirkistan'da yeni fethedi12 Tc'uilat 5/29.

SENERKANT iLIN HAVZASI VE ~IAT0RIOi

len bolgelerde ya§ayan yeni miisliiman olmu§ kavimler de Hanefiligi
kendi orf ve adetlerine, diinya gorii§lerine ve tabiatlanna daha uygun
bulmu§lard1r. Zira Hanefi.lik, dinin ameli yoniiniin anla§Jmasmda
rey ve igtihad1 on planda tutarak, Hicaz-Arap toplumunun baskm
orf ve kabullerini bmen yumu§ahm§ ve farkh gevrelerce daha kolay
benimsenebilen bir islam anlaYI§lDlD geli§mesini saglanu§hr. imam
Ebu Hanife' nin hem hbhta hem de bu hkh. kuram temelini
olu§turan kelam anlaYI§mdaki tutumu Hicaz ekoliinden koklu bir
kopu§u temsil. eder. Ebu Hanife, el-'alim ve '/-Mute 'allim ve ef-F,k/1U '1ekber'de. (asJ yazma nushada eser ef-F,khu 'l-ebsat olarak gegmektedirL
daha sonra Matiiridt' nin gell§tirecegi bir omurga kurmu§tur.
Ebu Hanife'nin biyografi yazarlanndan Bezzaz1 (o. 827/1424),
imamm ogrenci halkasmda isfahan, Hemedan, Rey, Curcan, Merv,
Buhara, Semerkant, Belh ve Harizm gibi merkezlerden gok saYlda
ogrenci bulundugunu kaydetmektedir. Bir hkili akademisi niteligindel~i bu halkada egitimi.tri alan ogrencil.er, yeni islamla§makta olan
ad1 gegen bolgelere donduklerinde, Hanefiligin gonullu temsil.cil.eri
olarak gorev yapnu§lardrr. Buna bagh olarak Ebu'l-Mum en-Nesefi,
Maveraiinnehir ve Horasan bolgelerinin tamammm, Merv ve Belh
gibi §ehirlerin ba§tan beri usu//itikad ve /uru '/hkili yoniinden Ebu
Hanife'nin mezhebine bagh oldugunu sayler.
Ebu Hanife' nin gorii§lerini bu bolgeye ta§1yan ilk isirn ise
Ebu Mukatil. es-Semerkandi'dir. Ebu Bekr Ahmed el-Ciizcani,
Matiiridi'ye ve Ebu Nasr el-iyadt'ye hocahk yapnu§irr. Cuzcani'nin
bu halkadaki onemi §Udur: Bu zat imam Muhammed'in ogrencisi
Ebu Suleyman el-Cuzclinl'nin ogrencisidir. Matiiridi'nin du§iincelerini sistemli bir tarzda olu§turmasmda Ciizcam Ekolu olarak bilinen
bu medresenin rolu buyii}mir. Cuzcani Ekolu, hadis ekolu olarak
§Ohret bulan iyazi Ekole kar§l kendini konumlandrrmaktaydi. Her
ikisi de Hanefi. olan bu iki ekolden Ciizcaniye Medresesi, Matiirldl'ye
meseleleri kavramsalla§hracagl rasyonel bir zemin hazrrlamas1 aglsmdan onemlidir.
Harun Re§id'le (o. 193/809) Abbasi halifelerinin ba§latbklan
ba§kadJtk (kadJkudat) uygulamas1 da, dolayh olarak Maveraiinnehir bolgesine Hanefi.l.igin ta§mmasml saglanu§trr. ilk ba§ kad1 olan
Ebu Yusuf bu bolgeye atad1g1 kadJann Hanefi olmalanru dikkate
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aLru§trr. ·Ebu Yusuf'un inisiyatili.n.i bu yonde l~ullanmast, Hanefiligi
Bagdat mer1ezli Abbasi.lerin resrn1 me~hebi olma yoluna sokmu§tur.
Aynca daha once Ebu Hanife ba§ta olmak iizere Ebu. Yusuf, imam
Muhammed, Zufer gibi ilk nesi.l Hanefi. alimlerin Harizm, Bah Tiirkistan, Horasan ve Maveraiinnehir gibi haU~t yeni Musliiman olmu§
bolgelere gidip gah§malan da Hanefiligi buralarda etkinle§tirmi§tir.
Kadili.k makamma Abbasi.lerin, Emevi donemi Hicaz-hadis hkhma
altematif olu§turan lrak hkili ekoliine -sonraki adlandu:mayla Hanefi mezhebine- mensup hukukgulan tayin etmeleri, mezhebin yayJdlgt Horasan.ve Bah Turl~istan'da da bir Hicaz b.kb kaqth egil.irnin
ortaya gikmas101 saglann§tu·. Daha sonra Selguklu sultanlan da Siinni.ligin Hanefi. yorumunu tercih edecekler ve Tiirklerin mezheplerine
olan baghL.klanm, 1055'te Bagdat'a geldiklerinde ba§ kadiliga Hanefi alim Ebu Abdullah ed-Damegani'yi getirerel~ gosterecelJerdir.
Alparslan'm Bagdat'ta Ebu Hanife'nin kabrinin ya1110a Hanefiler
igin bir medrese yapbrmas1111 da, bu baghhk gergevesinde degerlendirmek gerekmektedir. Kerded, Ebu Hanife' nin bu bolgede etkinllgirli arbran talebelerini §Oyle Slralar: Ebu Mukati.l Hafs b. Sehl
el-Fezzari, Nasr b. Ebi Abdi.lmelik el-Atel~i, $erik b. Ebi Mukatil,
Ma'tuf b. Hasan, YU.Ous b. Sabih ve ishak b. ibrahim el-Hanzah. 13
Semerkant, Buhara ve Belh'de te§ekkul eden Hanefi anla}'l§, bolge dikkate ahndtgmda Maveraiinnehlr Ekolii; bu ekoUeUerden iksi
Daru'l-Cuzcaniyye ve Daru'l-iyaziyye'nin Semerkant'ta bulunmasmdan dolaYl da Semerkant Ekolii olaral~ anJnn§hr.14
islamm ilk donemlerinde kurumsaUa§an ve koklerini Arap
toplum yaptsmda bulan hukuki kurumlar, ayw cografyaya hltap eden
Hicaz ekoliince nasslann zahirine dayah olarak devam ettiri.lrni§tir.
Ancak Arap toplum geleneginden ve kultiiriinden farklt yeni fethedi.len
cografyalar, nasslan kendi ihtiyaglanna gore yeniden yorumlama
yontemirli gell§tirmi§lerdir. Hicaz e.koliinden farklt olarak, lrak
merkezli cografyada, Hanefi. hkkmn mw!ime/at, ukabat ve ktsmen
de alwa/-i §ahsiyye ala1110da aksi istikamette bir gell§irn gosterdigine
13 El-Kerderi, Hafuziddin b. Muhammed (827/1423), Mcnak,bu Ebi Ha,;fo, Beyrut:
D.uu'l-Kitahi'l-Arabi, I98l,c. II, s. 514.
14 Ashizhek Milminov-Anke Von Kuegelgen, Moturidi Dcncmindc Scmcrka111 ila/,;yatplan
(4/10. Ast.r), Ankara, 2003, s. 266.

SEHERKANT iLiH HAVZASI VE NAT0RiOi

§ahit oluruz. Bu durum, siyasal planda Emevilere kar§l Abbasil.erin
reaksiyonunu, entelekt:iiel planda· da kah bir metin yorumuna kai§l
akb Hanefi tutumu temsi.l etmektedir. Ba§hin beri Kufe merkezl.i
frkh (lrak bkb), rey ehli olarak adlandmlarak, Hicaz (Medine merkezli) bkhma kar§l gorulmii§tiir. 15 Irak bkb, meselelerin goziimiinde
Kur'an ve Siinnetin yanmda rey ve igtihada dayaruru§, nasslarm izin
· verdigi olgiide hukiimleri dogrudan Kur' an metninden g~arsama
yolunu tercih ebni§tir. Bu, kendi akl.i gtkarunlanyla ve tecrii.besiyle hukiimler koyan, gerel~tiginde Kur' an' a ve Siinnet'e ba§vuran bir
usuldiir. Matiiridi "Eger bil· konuda an/a§amazsamz, mese/eyi Allah 'a
ve Resulune goturun "16 ayetini yorumlarken, bu usuliin ipuglanru vermektedir. Matw-J:di'ye gore, ali.mlerin bir konuda anla§amama durumunda Kur' an' a ve Siinnete ba§vurmasmm istenmesi, anla§hklan
zaman boyle bir ba§Vllluya ihtiyag duyulmayacag1 anlamma gelir: Bu
da icma' m del.ilidirP
Hicaz ku.ltwiiniin en fazla kendini ifade etme arac1 olarak kullarulan hadisler konusunda da Hanefilerin tutumu oldukga dikkat
gekicidir. Hadisi miitevatir ve ahad §ekbde iki.li bir aynma tabi tutan genel kanaatin aksine, Hanefiler bu ikisi arasma me§hur siinnet
adrm verdikleri bir kategori yerle§tirirler. Hanefilerde me§J1Ur siinnet,
Peygamberden ahad olarak aktanlan ama tabiin ve tebe-i tabiln tabakalarmda tevatiir derecesine ula§an hadisi ifade etmektedir. 18 Hanefilerin bu me§hur siinnet kategorisiyle, Kur'an'da olrnayan bazl ·uygulamalara me§ruiyet kazandrrmayt, Kur'an'm baz1 mutlak ifadelerini
takyit etmeyi, senedi itibanyla saglam goriinen ama metin itibanyla
Kur'an'a ayb goriinen ahad haberlerin gegerl.iligini orladan kaldrrmayt hedefl.edikleri goru.liir. ·
Hanefilerin hadislerle ilgi.l.i en onemli tutumu, Mal.ikilik harig,
diger mezheplerde gorulmeyen metin tenludine ba§VUIIDalan ve hadis
metnini Kur'an'a arz etmeleridir. Onlara gore ahad siinnet asJlara
aykm olamaz. AsJlardan kas1t da Kitap, maruf siinnet, umfunu'l-

15
16
17
18

ibn Abdilber, Cdmi'" bcyani'/.'i/m, Beyrut, trz (Daru'l-kutiibi'l-'ilm.iyye), II, 158.
Nisa 4.59.
Tc 'uilat 3/293.
Serahsi,

Usn/, I, 292.
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belva ve sahabenin ileri gelenlerinin bir §ey iizerindel~ ittifak1du.19
Hanefilerin, Hz. Peygamber'den aktanlan hadislerin peygamberin ilk
donemlerine degil, son donemlerme ait olmas1 gerektigi gibi ilging
bir yontemlerini de burada anmak gerekir.
Yine ilging bir §ekJde Hanefil.er sahabenin icma' ma da, siinnette
oldugu gibi tevatiir §arh getinni.§le1; 20 halifelerden de sadece ilk il~
halifenin di.nl konulardaki otoritesini kabul etmi§lerdir. Bununla
Hanefi alim.ler, Arap toplumunun siyasi karga§alara bula§bg1 iigiincii
halife ve sonrasmda iiretilen dinl bJginin igindeki s.iyasi tarb§malan,
dinin kendi halis soyleminden uzak tutmayt hedeflemi§ ·olmahdular.
Ba§ka gerekgelerin yanmda bu endi§elerden kaynakh olarak Kerlu ve
Debus! gibi Hanefi alimler, rey ve igtihatla kavranabilecel~ bir lwnuda
sahabe soziiniin §eri deW olamayacag1 kanaatindedirler.21
Hanefi alimler, "bir hukuki olaym benzerlerme baglanan huk~i sonugtan vazgegip ba§l~a bir sonuca varma" §ekl.inde tarumlanan istihsana vurgu yaparak, genel §eri kurah her cografyaya uygulamanm oniine gegmek istemi§lerdir, Istihsan vurgusuyla Hanefil.er,
"genel nitelikli §eri nas, yerle§ik genel kural" olarak hemen ula§Jan
kyasa dayah goziimlerm otesine gegerek, her cografyanm kendi huk~i goziirnlerini iiretmesinin yolunu agrm§lardu. Bu metotla Hanefi bilgirJerin, kurallann kahltg1 iginde s~I§lp kalmayarak ve naslann
/1ikmet-i te§rr'ine dayah olarak, hakkaniyete uygun h~uki diizenlemeler getirclikleri goriilmektedir. Bu /1ikmet-i fe§rl' felsefesiyle H<l;.nefilik, daha liberal ve esnek bir hukiim g~arma zeminine sahiptir.
OzelWJe nevazil ve vak1at eserlerme bakJdtgmda, 22 Hanefi alimlerin
meselelere goziim ararken deW ve sebepleri gerel~ge gostererel~ mezhep imamlanna mu halif bile olsa, rahatga hukumler gtkarabildikleririi goriiyoruz. Hanefi ve Matiiridr gelenegin daha gok hikmet-i fe§rf'
iizerinde durmas1 ve diger ekollerden farkh olarak kyasa kar§ilik
19 Bu asJlann ne oldugu konusunda ulema aras..;da tarh§ma olmakla birlikte Pezdevi
asJlan mel:inde arulan §ekilde .sualamaktadu:. Bkz. Pezdevi, K£nzii '/.viisui, III, 8.
20 Serahsi, Usn/, I, 302.
21 Abdulaziz el-Buhari, Kc§/u1-csrar "ala usfi/i'/.Be:zdcvi, I-IV, istanbul1308, III, 2-13,
217.
22 Ebu Hanife ve talebelerinin ardmdan i~at asnnm Eonlanna kadar gelen miiteahh.i.rin
mii~elutlerin kendi zamanlannda ortaya ~J.an ve mezhep imanu ve talebelerinden
herbangi bir rivayet bulamadJ.Ian yeni me.eleler bakkmda verdikleri hukurnleri ihnva
eden kitaplaL
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isti/1san ilkesini benimsemeleri, kar§Ja§Jan sorunlann goziimii igin
esnek bi..r alan yara~§hr.
· Hukumlerin ge.rekgelendui.lebili..r olu§lanni bir ilke olarak benimseyen Hanefilik, M/e-i §eriye olarak adlandml.an uygulamalanyla
da, rasyonel bi..r zeminde hareket ettigini gostermektedi..r. Bi..r §eyin
§eri kaynaklara dayah olarak temellendirilmesi mii.m1iin olmadtgmda, kf/e-i §eriye ile me§ru olmast saglaruyordu: ~er'!ye kar§l me§ru.
Kanuna kar§l hile ile bi..r gtb§ yolu arayt§lnl gosteren hile-i· §eriyyeyi
kullanan Hanefi. hklunda, l~§lleri me§lU yolla me§ru neticelere
ula§bran, giinaha gi..rmekten koruyan, darhk ve stkmhdan kurtaran
hukul~i goziimlerin caiz goruldiigii, harama, bir hakkm iptaline veya
bi..r vacibin iskatma yol agan hilelerin caiz gorulmedigi anla§Jtr" _23
Hanefi.ligin kanun yapmadaki bu esnekligi ve giicii, ozellikle Islama
yeni katt.lan cografyalarda I~aqJa§Jan ve Kur'an'm indigi cografyada
benzeri gorulmeyen sorunlarm goziimiinde alim.lere rahat bi..r nefes
aldtrmt§br.
Hanefilik biitiin bu usu.l yaplSlyla Matiirtdiligin ne§Viinema bulabilecegi miinbit bi..r zemin yarahru§br. Osmanh donemi bili.m tarihgisi Ta§kopriizade (o. 1560), M;ftahu 's-sa 'adesinde "Ehl-i Siinnet
arasmda kelam ilminin iki onciisii vardtr, biri Hanefi. olan Matiiridl,
digeri $afi.i olan E§'ari'dir", demektedir. Matiiridi'nin Hanefi. gelenegi igine yerle§tirilerek degerlendirilmesi, Matiiridt algtstnm Hanefilik
algtsiyla paralel bir olu§um iginde oldugunu gostermektedir. Boyle bir
algmm yarahlmasmda Matiiridt' nin ozel bir gayretinin oldugunu da
soylemek gerekir. Zira Matihtdt kendisini ozellil~le Ebu Hanife' nin
talebesi olarak takdim etmi§ ve her fusatta Hanefilikle irtibahru
gosterme gayretine girmi§tir. Matiirid1, Ebu Bekr Ahmed b. Ishak
b. Salih el-Ciizcan.l {200/815'ten sonra), Ebu Bekr Muhammed b.
Mukatil er-Raz1 {248/862), Nasir b. Yahya el-Bellu {268/881), Ebu
Nasr Ahmed b. el-Abbas ·b. Hiiseyn es-Semerkandi el-Iyazi (301/914
veya 331/943), Ebu Mukatil Hafs es-Semerkandi (208/823) gibi
alimler vasttas1yla Ebu Hanife'nin Kafe'de temeli ahlan itikadi ve
hkhi golii§lerini geli§ti..rmek suretiyle yeni bir kelami sistem geli§tirmeyi ba§arabilmi§tir. Matiiridi' nin eserleri kanahyla sonraki alim.ler,
Maturidiligin olu§masmda ve fikirlerinin geli§mesinde onemli rol
23 Ali Bardako~lu, DiA, "Hacefi Mezhebi" mad.
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oymaru§\ardrr. Bunlar arasmda Ebu Seleme es-Semerkandi (IV. Asnn ikinci yans1) Ebu'l-Yiisr el-Pezdevi (493/1100) ve Ebu'l-Muin
en-Nesefi onemli isimlerdir.
~1AT(JRIDi: ESERLERi VE ~TORiDiLiGiN ifllv1AL

SEBEPLERi
Ebu Mansfu Muhammed b. Muhammed b. Mahmud elMatiiridi (238-333 h./852-944 m.), gi.iniimiiz Ozbekistan't srrurlan
iginde kalan Semerkant'a bagh Matiirit bolgesinde dogmu§ ve buraya nisbetle Matiiridi olarak arulrru§trr. Semet:kant bolgesine aidiyetini gostermek iizere de admm sonuna Semerkandi eklenerek
Ebu Mansii.r el-Matiiridi es-Semerkandi §eklinde arulnu§hr. Hem
mezhep igindeki yerini gostermek hem de alimler arasmdaki saygmhgma i§aret etmel~ iizere imam, §eyh, 'alemii'l-huda, imamu'l-huda
ve imamu'l-miitekel.lirnm gibi srlatlarla arulrru§hr. Adma atfen lml- ·
lanJan Maliiridilik, giiniimiizde Hint Alt-k1tas1, Orta ve Uzak Asya
(Endonezya, Malezya) Kafl~aslar, Orta Dogu gibi geni§ bir cografyada bir mezhep olarak takip edilmektedir.
Eserleri

Kitobu 't-tevMd: Kelam alanmda yazJan ilk sistematik kitaptu: ve
bu yoniiyle Matiiridi'den sonraki kelamcJann model olarak aldtklan
bir eser niteligindedir. Omegin, bJgi meselesirli ilk defa sistematik
bir tarzda l~elami literature dahil eden bu eserden sonra, l~elam l~i
taplan bJgi meselesirli tarh§an bir boliimle yazJmaya ba§lanmi§tu·.
Eser, islamm tevhit eksenli uluhiyet doktrirlini merkeze yerle§tirir ve
Maniheizm, Deysaniyye ve Markilniyyan gibi dualist ogrehler ba§ta
olmak iizere kendi donemirldeki dini akunlara ciddi ele§tirJer yoneltir.u

Te'vlfaw'l-Kur'an: Mafiirldi'nin Kur'an'l ba§i:an sona yorumladtgl eseridir.25 Te 'vlfat hakkmda Katip <;elebi §U ovgiide bulunmak· 24 Eser Bekir Topaloglu ve .Muhammed Aru~i tarahndan tahkik ve ne§redil.mi~r, Ankara:
Diyanct Vakf. Yay., 2003. Eser B.Topalo~lu tarnhndan Tmk~eye sevrilmi~: Ankara:
Diyanct V.Yay., 2002.
25 Escr son olarnk B~kir Topaloglu gozetiminde bir tahkik beyetince 17 edt ve &brut
olarak bas.l~hr, Istanbul: Mizan Yaymevi 2005-2010.
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tadrr: Ke§/u 'z-ziinun 'da hakh olarak iddia edi.ldigi gibi, §imdiye kadar
bu tefsir ayarmda bir eser kaleme almmann~trr. " 26
Er-Reddu eva;/;'1-edi//e /;'1-Ka 'bl: Mati.iridt'nin, Mutezili alimlerin
yeryfuiiniin imanu olarak yiicelttikleri bir isim olan el-Ka'bt'ye reddiyesidir. Hem Matiirtdt'nin hem de Ebu'l-Mu'in en- Nesefl'nin
MutezJe iginde en fazla abfta bulunup ele~dik.leri isim Ka'bidir.
Matiirtdt Ka'bi' nin fikirlerini. reddetmek igin aynca er-Reddii tehzlbii '1cede//;'/-Ka 'bi ve er~Reddii va 'rdi'l-/iissak /;'1-Ka 'bt adh eserleri kaleme
alnu§trr. Yine bir butiin olarak Mutezili gorii~leri red igin, Beyt1nu
vefvni'f- Mutezi/e'yi yaznn§trr. Mutezilenin me§hur be§ prensibini.
ele§tirmek igin ise Br-Reddii ust'i/i'l-hamse /i Ebl Orner el-Bah;k adh
eseri telif etmi§tir.
Karmatilere ve Rab.zilere l~aq1 Br-Reddii 'ala usa/;'l-Kart1mita ve
Br-Reddii kitab;'/-imt1me /; ba 'di'r-reva/iza eserlerini l~aleme alnu§trr.
Kitabu '1-makalat /i'l-kelam adh eseri ise kelam b.rkalanyla i.lgilidir. Matiirtdt' nin boyle bir eserinin varhgrm ilk kez, Matiirtdi kelamcl Ebu'l-Yusr el-Pezdevi Usa/'iinde zikretmektedir ama eserin
Matiiridi'ye aidiyeti konusunda §iipheler vardu. Matiirtdi'nin rakibi olarak gorulen E§'ari, b.rkalarla Jgi.li Maka/at adh bir eser yazd1g1 igin, Matiirtdt'yi mezhep imarm olarak gorenler, Matiirtdt' nin
de b.rak tiirii eser verdigini. gostermek ve E§'anyle rekabette mezhep
imamlanm geride b~rakmamak igin boyle bir eseri kendisine ithaf
etmi§ olabilirler.
Ke§/ii'z-Ziint'in'da Katip <;elebi; M;ftahu's-sa'ade'de Ta§kopriizade; Tacu 't-ter&lm 'de Kasrm b. Kutluboga, Matiirtdt' nin
Mea/1izii §-$erai' ve Kitabu '/-cede/ adh usul eserlerini. anmaktadular.
Matiir!di' nin Te 'vllatu '1-Kur 'an ve Kitabu 't-tevMd·'in dt§mdaki
eserleri maalesef elimizde bulunmamaktadu.
Matiiridl'nin Mu.htemel ihmal Sebepleri
Dogrusu bir mezhep ~ann olarak kabul edilen ki§inin, otorite olmas101 saglayacak geni.§lJ~te bi.linir olmas1, fuetligi dii§iincenin
tiiketilmesine aracilik eden ogrenci.lerinin bulunmas1 ve ana el~seni.
olu§turan tarb§malarda siirekli ahl almas1 beklenir. Matiirtdt'yi bir
26 Haca HalJe Mustafa b. A1du1Jah Katip <;elebi, K.qf;;".z.ziiniin 'an csdmi'/.kiitubi t<!'/.
f;inGn, c. I, s. 335-336, istanbul, 1360/1941.
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mezhep imanu olarak dii§iindiigii.miizde, yukanda arulan kriterlerin
pek gah§madtgt ve birkag atfm dt§mda Mati.irlch isminin pek bilinmedigi gergegiyle kaqJa§nU. Dirrin ana kaynag1 Kur' an'm sagduyu,
insaf ve vicdan sahibi her insana ula§masrm saglayacak bir dii§iince
sistematigi geli§tiren bir alimin, neden boyle bir ihmale ugrad1g1 ciddi
tahlili gerektirrnektedir.
Oyle goriinuyor ki bu i.hmal, salt Matiiridl'yi degil, bu .alimin
temsil ettigi dii§iince tarzrm yok sayrnaya yonelik bir tutumdur. Bu
tuturnun, Matiiridt' nin baghst oldugunu beyan ettigi buyiik a lim
Ebu Hanife,yle ba§ladtgrm biliyoruz. Rey taraftan oldugu igin Ebu
Hanife'ye ~ygulanan am.bargo dogrudan ona da ya_n~lml§hr. Ftkili bilirn.inin kurucusu durumundaki Ebu Hanife'ye ibn Sa'd'm
Tabakat 'mda sadece birkag sahr ayrrmast, bu yok sayrnanm bir gostergesi durumundadu. Ayru §ekilde, Ebu Sa'd Abdulkerim b. Muhammed Sem'aru'nin ef-Ensab't, Matiirid1 donemi hakl~mda bilgi veren
en eski kaynaklardandu am a Mati.irldt'yi ihmal etmi§ goriinmektedir.
Yine Hanefi ulema hakkmda bilgi verexi en onemli eserlerden biri
durumundaki ef-Ceua/1irii'l-mudle adh eserinde Ebu'l-Vefa, Matfuid!
ve hocas1 Ebu Nasr el-iyaz1 hakkmda gok slrllrh bilgi vermektedir.
Hanefi alirrJer konusunda biyografi kitabt niteligindeki Tacu 'tteraclm'inde ibn Kutluboga, Matiirldi:'nin eserlerinden bahsetmek- ·
te ama hayah hakl~mda bilgi vermemel~tedir. Bu eser, Mati.irldt' nin
hocalan.ndan Ebu Nasr el-iyaz1 dt§mda l~imseden bahsetmemekte,
ogrencilerine de deginmemektedir. islam alimleri V€ eserleri hakkmda temel bJ gi kaynaklaruru.zdan olan ibnu'n-Ned!rn'in ef-Fihrist'i,
Matiiridi:'ye higbir §ekilde i§aret etmemektedir. Semerkant bolgesi
bilginlerinden bahseden, Ef-Kand ft ricali Semerkant adh eserde de,
Abdurrahman Bedevi'nin i§aret ettigi gibi, Matiirich hak ettigi degeri
gormemi§fu. Usulculer hal~mda bilgi veren Abdullah Mustafa elMerag1 el-Fethii/ mubln f; tabakati'l-ustiliyyln adh eserinde daha onceki
tabakat btaplarmda Matiind!'nin hayab hakkmda bilinenleri anlatmakla yetirunekte, yeni bJgiler ilave etmemelrledir.
Bu ger9eveden bakJdtgmda Matiirldt'nin hem tabakat kitaplannda hem de islam dii§iince sistematigini irdeleyen eserlerde neden
anJmadtgrm birkag muhtemel ba§hk albnda toplamak miin:lkiin
goliinmektedir:
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1. E§'anligin ozellikle Selguklular eliyle kurulan ve geli§til:ilen ve
me§hur vezir Nizamulmulk'iin, koordine ettigi Nizamiye medreselerinde resm1 dokhin olarak destelJenmesi, Ni§abur ve Bagdat
gibi merkezlerde E§'ariligi hal~im kJnu§hr. E§'an.ligin devlet doktrini olarak desteklendi[F diger yerler Selguklular doneminde iran
ve Irak cografyas1, Mem.lukli.iler ve EyyUbiler doneminde $am
ve MlSlr, ibn Tumeli'in Muvab.hidin devleti doneminde de Magrib olmu§tur. itikadi mezheplerin gel.i§ip ya~asmda hkhi mezheplerin rolii de hesaba katJd1gmda, arulan bolgelerde Malik! ve
$afii hkth mezheplerinin baskm doktrin olmas1, bu doktrinlerin
itil~adi ayag1 durumundaki E§'an.ligin ya~aslill kolayla§hrml§hr. Hanefiligin agrr bashg1 yerlerde ise Matiiridtligin yayJd1gm1
gonnekteyiz.
2. imam E§'arinin talripg-ileri durumundaki BakJlani, Gazalt,
Cuveyn1 gibi isimlerin hilafet merkezinde bulunduklan ve bu merl~eze egitim igin gelenleri.n bu dokhini ogrendil~ten sorua I~endi
memlel~etlerine doniip yaydJdan dil~ate almd1gmda, E§'an.ligin
daha geni§ bir yayJma alaru kazand1g1 anla§Jrru§ olur. Benzer bir
ogrenci yogunlugu Matiirldt kanatta ya§anmami§hr.

3 . Ebu Yusuf, Ebu Muhammed ve Ziller gibi onde gelen bu~
Hanefi alimlerin dl§mdaki Hanefi alimlerin bu~ oranda itikadi dii§iincelerinde Mutezili dii§iinceyi benimsemi§ olmalan,
Marurid1'nin de kendini siire.kli Hanefilige bagh bir alim ola1·ak
one gJ~armas1, onun Mutezili olaral~ degerlendirilip ihmal edilmesine sebep olmu§ olabilu·. Hanefiligin Miircil kolJeri dMate
ahnd1gmda, mezhep bagnazl1gmm boyle bir yol~ sayma sonucunu
yaratml§ olmas1 gok muhtemeldir. 27
4. Hanefi.-Mati.ind1 gelene~inde · biyografil~ eser yazma (ter8cim ve
tabakat l~itaplan) geleneginin zayrl olu§u, Matiirld1 ismi.nin fazla
anJmas1ru engellemi§ olabilir. E§'arl gelenegi bunun tam tersidir.
Soyl~utiigiine buyi.i.k onem veren Araplann biyografi.k eserler lwnusunda bir ad1m onde oldugu soylenebilir.
27

Hane!iligin Murcie Je olan baglanl:lSl ve Mavcrai.innehir bolgesinde Hanefiligi ham laytct rolu i'in bkz. Sonmez Kutlu, Mi.ircie ve Horasan-lvlaveraunnehirde Yaythi'•
Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstiti.isi.i, (Doktora tezi) Ankara 1994.
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5. Samanogullan28 yonetimi alhnda Hanefilik resm1 mezhep dururn:und~yc:h. Oyle goriiniiyor ki ya§ad1g1 zaman diliminde .Matiirldi,
Ebu Hanife'ye baghhl~ gosteren ve Ehl-i Siinnet'e sozculuk yapan
birgok isirnde~ biri durumundaydt. Ebu Hanife yahut Hasan elBasri orneginde oldugu gibi, .Marundi siyasi otoriteyle bir tarh§- ·
maya girmek ve mu hali.f bir grubun sesi olmal~ gibi bir konuma
geli.p simge bir §ahsiyete donii§memi§tir. Bu durum, Maturidi' nin
admm I\1./X. yiizyJ metinlerinde arulmama sebeplerinden biri
olabilir. V.{Xl. yiizyJda bolgede etkin.ligini arhrmaya ba§layan
E§'aiilerle durum degi§mi§, E§'adlerle mucadele eden ve I~ullan
dlgt deWier herkes tarahndan savunulabJecek durumda olan sembol bir isim arayt§ma girilrn.i§ ve bu a§amada Matiiridi ismi one
gJ~maya ba§lanu§hr.
6. Siyasi e:rkle arasma mesafe koymas1 veya boyle bir mesafenin varhgt, Matiiridl ismini on plana g~armanu§ olabilir. Matiiridi Samanogullanyla ciddi bir problem ya§amanu§ gibi goriinmekle beraber, yonetimle arasmda bu· mesafenin oldugu da ort:adadu. Halka
bir itikat metni hazrrlama geregi duydugu zaman, Samanogullan
idaresi bunu .Matiirldi'den degJ, Hakim es-Semerkandi'den istemi§ ve o da es-Sevadu '1-a 'zam risalesi ·yaztlmt§tu. Bu durum,
Matuddi ve idare arastnda bir mesafe bulundugunu gostermektedir.
7. Matiirldl'nin hJafetin merl~ezi durumundaki Bagdat'tan uzakta,
Orta Asya'da olu§u da tabakat l~itaplannda amlmama sebeplerinden biri olabilir. Matiiridi' nin ya§adJgt Semerl~ant bolgesi, merkez
durumundaki Bagdat'a ktyasla gevre saytkd1. <;evrenin merkezde
olup bitenle JgJenmeye gah§mast, merkezin ise ta§rayla fazla J_
gJenmem esi olagan sayJmahdrr. Bu durum, Semerkant'ta olup
bitenin geg tari.hlere kadar farkma vanlmamasma sebep olmu§
olabilir. .AbbasJerin dii§ii§e gegmesi ve merl~ezleri durumundaki
Bagdat'm gi.ig kaybetJ:lesi, ba§l~a Musliiman cografyalan ve oralardal~i dii§iince egilimlerini one gJ~anru§hr. Maruridiligin ya\ra§
28

Daba once Ba~dat merbezli yonetilen dort ana kentten olu~an balge Abbasi hahfesi
~le'mun tarab.ndan Samano~uUan'na verimliftir. Bu ~elw:ler, Semeckant, Fergana,
Tafl~ent ve Herathr. Hicri 261 (875 miladi) yJmda kendilerine verilen bu ozerklik
389'da (999 miladi) sona enni§tir.
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yava~ bilinir hale gehnesini bu siyasi geli~~elerden uzak gormemel< gerekir.

8. Ozell.ikle E§'an aliml.er cephesindeki eserlerin Matiiridiye ~trfta
bulunmama sebeplerinden biri, E§'an'yi Ehl-i Siinnet a.kidesinin
tek temsilcisi olarak gostenne arzusu da olabi.lir.
Bagdat'1 ba§l<a bir deyi§le Bah islam diinyasnn merkeze alan gah§malarda aruhnasa da, Matiiridi islam diinyasmm Dogu bolgesinde
i.hmal edilmemi§tir. Omegin Pezdev1 Usulu 'd-drnde onu anmaktadu:. Pezdevi'nin (6. 493 h.) Usul'ii, Matiiridi'nin Kitabu't-tevMd'inin
ozeti gibidir. Bunu Pezdev1 Usa/' de kendisi de ifade etmektedir.
Nesefi. Tabsirata'l-edillede, Nureddin es-Sabum el-B;dayede, ibn
Burnam el-Miisayerede .Matiirldl'yi iistad ve imam olarak anmaktadu:lar.29 Matiirldi'yi mezhep imarm olaral< one g~aran bir ba§ka
alim ise Necmeddin Orner en-Nesefi.'dir (o. 537 h./1142 m.) . AniIan bu aliml.erden es-Saburu, el-B;daye ft usuli'd-drn adh eserinde
Matiiridi' nin gorii§lerini etrafhca ag~lamaktadu:. Ama bu alimler
iginde Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'nin, hem Matiindi'nin ismini bir mezhep onderi olarak siirekli anmas1 hem de Matiiridi' nin argiimanlaiiDl
sistematil< bir fonnda yeniden ifadelendirmesi yoniinden ayn bir yeri
vard1r. Bu katklSlyla N esefi., Matiindi dii§iince ekoliine sisternle§tirici
bir etkide bulunmu§tur. Babl.lam, $ehristan1 ve Gazah, E§'an igin
ne ifade ediyorsa Ebu'l-Muirl en~Nesefi. de Matiirldi igin onu ifade
etmektedir. .Matiindi'nin itil<adi gorii§lerinin, Matiindi' nin §U ogrencileri l<anahyla Nesefi.'ye ula§hg1 kabul edilmektedir: Ebu'l-Kasrm
ishal< b. Muhammed b. ismail el-Hak1m es-Semerkandi (340/951),
Ebu'l-Hasan Ali b. Said er-Riistugfem (345/956), Ebu Ahmed b.
Ebi Nasr Ahmed b. A1bas el-iyazi ve Ebu Muhammed A1dull<er1m
b. Musa el-Pezdev1 (390/1000).
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