
Dördüncü bölümün son kısımları ahiret 
meselelerine ayrılmıştır. Müellif, ölüm 
sonrası ebedl hayatın mevcudiyetini do
laylı sayılabilecek (dGne't-tasrTh) akli yakla
şımlarla kanıtlamaya çalışmış ve dikkat 
çekici deliller ortaya koymuştur. Ardın
dan kab ir hayatının nakil ve akıl yoluyla 
sabit olduğu belirtilmiş, mtzan, sırat, he
saba çekilme, cennet ve cehennemin na
kille sübut bulduğu kaydedilmiştir. 

Matla'u '1-i'ti]fö.d, Sünni kelam eserle
rine ait plan çerçevesinde kaleme alınmış 
olup felsefe ile kelamın birleştirildiği mü
teahhir döneme ait bir kelam risalesi ni
teliği taşır. Eserde ele alınan konulardan 
epistemoloji, isbat-ı vacib, insanlığın nü
büwet müessesesine olan ihtiyacı ve ahi
ret hayatının mevcudiyetinin fert ve top
lum açısından önemi kısmen ayrıntılı bi
çimde verilmiş, bu arada orüinal fikirler 
ileri sürülmüştür. Diğer konularda filo
zoflar, kelamcılar ve tasawuf ehline ait 
telakkiler özet olarak aktarılmış ve hiçbir 
meselede Matürldlliğe işaret edilmemiş
tir. Nakledilen görüşler Gazzall sonrası 
kelam kitaplarından alınmış, özellikle fel
sefi bahislere ait anlatımlardaki bazı yan
lışlar aynen tekrarlanmıştır. Dolayısıyla ri
salenin tıpkıbasımını gerçekleştiren Ha
mit Araslı'nın, eserin incelenmesinden 
FuzGII'nin eski Yunan ve İslam filozofları
nın görüşlerine tam anlamıyla vakıf bu
lunduğu yolundaki iddiasına katılmak 
mümkün değildir (Matla'u'l-i'ti~ad, [nşr. 
Muhammed b. TavTt et-Tand!. neşredenin 
önsözü, s. X-Xl). Katib Çelebi de Mat
la'u'l-i'ti]fö.d'ı tanıtırken eserde ele alı
nan itikadl konuların filozoflar ve İma
miyye Şlası'na aitgörüşler çerçevesinde 
işlendiğini kaydeder ( Keşfü '?-?Unün, ll, 
1719). Ancak risalenin imarnet bahsinde 
(s . 75-77) İslami ekallerin devlet başkan
lığı hakkındaki telakkilerinin nakledilme
siyle yetinildiği ve herhangi bir görüşe te
mayül gösterilmediği müşahede edilmek
tedir. Muhammed Tand bunun bir takıy
ye olabileceğini söylemektedir(a.g.e., neş
redenin ön sözü, s. XII; krş. İA, IV, 690; DİA, 
Xlll , 242) . 

Eserin tesbit edilebilen tek nüshası 
Leningrad Şarkiyat Enstitüsü Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Köprülü,AYB, 1 
[ 19321. s. 447-448). Oldukça hatalı olan ve 
müellifin ölümünden otuz - otuz beş yıl 
sonra istinsah edildiği anlaşılan nüshanın 
tıpkıbasımını Harnit Araslı gerçekleştir
miştir (Bakü 1958). Muhammed Tancr
nin bir önsözle birlikte müelliften ve müs
tensihten kaynaklanan hataların tashih 
edilmesi ve nakledilen görüşlerin kaynak-

larının genellikle gösterilmesi suretiyle 
neşre hazırladığı eser Esat Coşan ve Ke
mal Işık'ın Türkçe tercümesiyle birlikte 
yayımlanmıştır (Ankara 1962). 
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Iii METiN YURDAGÜR 

MATRAKÇI NASUH 
(ö. 971/1564) 

L Osmanlı tarihçisi ve matematikçisi. _j 

Hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Ne
rede, hangi tarihte doğduğu bilinmemek
tedir. Kendisinin bulduğu matrak oyunu 
sebebiyle "Matrakçı" (Matrakl), bazı kay-

MATRAKCI NASUH 

naklarda ise "Silahşor" unvanıyla anılır. 
Kendi ifadelerinden babasının adının Ab
dullah, dedesininkinin Karagöz ve ailenin 
Bosnalı olduğu anlaşılmaktadır ( Cemalü '1-
küttab, vr. ı b) . Muhtemelen dedesi veya 
babası devşirme olan Nasuh küçükyaşta 
saraya alındı ve II. Bayezid zamanında En
derun'da eğitim gördü. Bu esnada saray 
hacası Sal'nin talebesi oldu (Aşık Çelebi, 
vr. 158•). Cemô.lü'l-küttô.b ve kemô.lü'l
hussô.b adlı eserini Yavuz Sultan Selim 
döneminde telife başladı ve ona ithaf et
ti. O sıralarda iyi bir silahşor olarak da ün 
kazandı. Özellikle matrak oyununda ak
ranına üstün olan Nasuh'un (Celalzade. 
vr. 197b) silahşorluktaki rakipsizliğini Ka
nuni Sultan Süleyman'ın 936'da (1530) 
verdiği berat da göstermektedir. Bu bel
geye göre Hayır Bey'in valiliği sırasın
da Mısır'a gitmiş, orada bulunan ünlü si
lahşorlarla birlikte türlü silah ve mızrak 
oyunları yarışmalarına katılmış, efsanevl 
kahraman Rüstem-i Zal gibi hamleler ya
parak diğer yarışmacıları saf dışı bırak
mıştır ( Tuhfetü '1-guzat, vr. 31 b-42•). Hayır 

Bey de Nasuh'a, Mısır'daki silahşorların 

kendisine karşı koyamadıklarını itiraf et
tiklerini belirten Arapça bir temessük 
vermiştir. 

KanuniSultan Süleyman'ın emriyle Mu
hammed b. Cerlr et-Taberi'nin ünlü İs
lam tarihini Arapça'dan Türkçe'ye çevir
meye başlayan Nasuh 936'da (1530) si-

Matrakçı Nasuh'un 936 !15301 yılında Atmeydanı'nda kurduğu yürüyen hisariarın tasviri (Tuh{etü'l-guzat, Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 2206, vr. 33'·34•) 
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lahşorlukla ilgili Tuhfetü'l-guzat adlı bir 
eser kaleme aldı. Bu yılın ağustos ayında 
padişahın oğulları Mustafa. Mehmed ve 
Selim için yapılan muhteşem sünnet dü
ğünü münasebetiyle Atmeydanı'nda dü
zenlenen şenliklerde içinde topları. dar
bezenleri ve bir hisar için gerekli olan bü
tün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar 
yaptı ve bu hisartardaki askerler bir savaş 
gösterisi sundu. 

940 ( 1534) yılında Kanuni Sultan Sü
leyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan 
Matrakçı Nasuh İstanbul'dan Tebriz'e, 
oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Teb
riz üzerinden İstanbul'a kadar konup gö
çülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. 
Matrakçı Nasuh'un hayatının daha sonra
ki yılları hakkında bilgi yoksa da kaleme 
aldığı tarihinin 968 ( 1561) yılına kadar 
gelmesi onun telifatta meşgul olduğuna 
işaret eder. 16 Ramazan 971'de (28 Nisan 
1564) öldüğü zaman muhtemelen ıstabi-ı 
amire kethüdalığında bulunuyordu. 

Eserleri. 1. Cemalü '1-küttab ve kema
lü'l-hüssab. Müellifin923'te (1517)yaz
dığı matematiğe dair bu eserin 966'da 
( 1559) istinsah edilmiş bir nüshası günü
müze ulaşmıştır(İÜ Ktp., TY, nr. 2719). İki 
bölümden oluşan kitapta rakamlar. dört 
işlem . kesirler ve ölçekler üzerinde durul
maktadır. Z. Mecmau't-tevarih. Baş kıs-

mı Taberi'nin Tari]].u'l-ümem ve'l-mü
lı1k adlı umumi tarihinin tercümesi olan 
eser Matrakçı'nın yaptığı ilave ve zeyil
lerle yeni bir hüviyet kazanmış ve 958 
( 1551) yılına kadar getirilmiştir. Yaratılış
tan Hz. Süleyman'ın ölümüne kadar olan 
dönem eserin ı. cildini oluşturmakta ve 
bunun iki nüshası Viyana Milli Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Cod . Mixt. nr. 
999, 1187). IL cilt. efsanevi İran Kralı Key
kubad'ın hükümdarlığı ile başlayıp Sasani 
Hükümdan Nuşirevan devri olaylarıyla so
na ermektedir. lll. cilt Hz. Muhammed'in 
doğumuyla başlamaktadır. Bu cildin Er
tuğrul Gazi ( ö. 68011281-82) zamanına ka
dar gelen bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Fatih, nr. 4278). Bu nüsha
nın özelliği. Abbasiler dönemi tarihini. ar
dından kısaca Türkler'in menşeini. Gaz
neliler. Selçuklular devirlerini ihtiva et
mesidir. Ardından Anadolu Selçukluları ve 
kısaca Osmanlılar hakkında verilen bilgi
ler gelmektedir. Nüshanın son başlığı Er
tuğrul Bey zamanında Karacahisar'ın alın
masına dairdir. British Museum'da (Or., 

nr. 12879) Camiu't-tevarih adıyla kayıtlı. 
birbirini tamamlar mahiyetieki üç ciltlik 
yazma iseMecmau't-tevarih'in muhta
sar bir versiyonudur. Mecmau't-teva
rih'in . Türk tarihi hakkındaki genel bir 
girişle birlikte Kanuni Sultan Süleyman 

Matrakçı Nasuh'un Tarlh·i Sultan Bayezid adlı eserinde lnebahtı Kalesi'nin tasvir edildiği sayfalar \fSMK, Revan Köşkü, 

nr. 1272, vr. 21'·22' ) 
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dönemini de içine alan Osmanlı tarihiyle 
ilgili kısmı , iltifat ve teşviklerinin sonucu 
olarak hazırlandığı için kendisine takdim 
edildiği anlaşılan Sadrazam Rüstem Pa
şa'ya atfedilerek Rüstem Paşa Tarihi 
adıyla tanınmaktadır. Mecmau't-teva
rih 'in IV. cildi olarak kabul edilebilecek 
olan Osmanlı devrine ait kısmının müsta
kil bir nüshası tesbit edilememiştir. An
cak bazı kütüphanelerde bu cilde ait Ta
rih-i Sultan Bayezid ve Sultan Selim, 
minyatürlü Tarih-i Sultô.n Bayezid, min
yatürlü Tarih-i Sultan Selim, Süleyman
name, minyatürlü Mecmu-ı Menazil, 
Fetihname-i Karaboğdan, minyatürlü 
Tarih -i Feth-i Şikloş gibi müstakil birer 
eser hüviyetinde Nasuh'un kaleminden 
çıkmış nüshalara rastlanmaktadır. Bu hu
sus eserin bu bölümünün kısım kısım ya
zılmış olabileceğini akla getirmektedir. 
Nitekim Mecmu-ı Menazil'in bir yerinde 
görülen Tevarih-i Al-i Osman ibaresi 
bunu gösterir. British Museum'da kayıtlı 
(Add., nr. 23586) Tarih-i Sultô.n Bayezid 
ve Sultan Selim adlı anonim yazmanın 
büyük bir eserin bir bölümünden ibaret 
olduğu anlaşılmakta. ifade ve üslup ben
zerlikleri ise yazmanın Matrakçı Nasuh 
tarafından yazılmış olduğu kanaatini ver
mektedir. Eserin sadece IL Bayezid dev
riyle ( 1481-1512) ilgili bir bölümünün yaz
ması ise minyatürlüdür. Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan (Re
van Köşkü, nr. 1272) yazmanın müellifi 
tarafından özel olarak resimlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Türk resim sanatı bakı
mından son derece ilgi çekici olan nüs
hanın içinde IL Bayezid zamanında yapıl
mış seferlerle ilgili olarak Kili. Akkirman. 
İnebahtı . Moton ve Gülek kale ve şehir
leriyle Osmanlı donanmasına ait gemi
lerin resimleri bulunmaktadır. Süley
manname, Mecmau't-tevarih'in IV. cil
dinin Kanuni Sultan Süleyman devrine 
( 1520-1566) dair kısmıdır. Eserin 926-944 
( 1520-1537) yılları arası olaylarını ihtiva 
eden bölümü Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde mevcuttur (Reva n Köşkü, 
nr. 1286). Müellif adının verilmediği bu 
yazmanın Nasuh'a ait ve müellif hattıyla 
olduğu Mecmu-ı Menazil'in yardımıyla 

anlaşılmaktadır. Yazınada bulunan bazı 
boşlukların Nasuh'un bu nüshaya da 
menzil resimleri yapmak istediği, fakat 
bunu gerçekleştiremediği düşüncesini 
akla getirir. Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 
lrakeyn* adıyla yayımlanan (nşr. Hüseyin 
G. Yurdaydın, Ankara 1976) Mecmu-ı Me
nazil Kanuni zamanında yapılan İran se
feriyle ( 1533-1536) ilgilidir. Müstakil bir 
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Matrakçı Nasuh'un Süleymanname adlı eserinin 949· 
950 11542·15431 yıllarına ait olayları anlatan mlnyatürlü 
nüshasının ilk sayfası (TSMK, Hazine, nr. 1608) 

eser gibi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde kayıtlı (Revan Köşkü. nr. 1284/2) 

Fetihname-i Karabağdan'ın da aslında 
Süleymanname'nin bir parçası olduğu 
düşünülebilir. Kanuni'nin 945'te ( 15 38) 
çıktığı Karabağdan seferi hakkındaki bu 
fetihname Aurel Decei tarafından yayım
lanmıştır ( Fuad Köprülü Armağanı, istan
bul 1953, s. 99-116). Yine Süleymannd
me'nin bir bölümü olduğu halde ayrı bir 
eser gibi kütüphane katalogianna giren, 
hatta bir yanlışlık eseri olarak Sinan Ça
vuş'a izafe edilerek 1987'de tıpkıbasımı 
yapılan minyatürlü Tarih-i Feth-i Şikloş, 
Estergon ve İstolni Belgrad Kanuni'nin 
950'deki ( 1543) Macaristan seferiyi e il
gili bir yazmadır. Süleymanndme'nin, 
1539-154Z yılları arası olaylarını anlatan 
herhangi bir nüshasına rastlanamamış
tır. Arkeoloji Kütüphanesi'ndeki yazma ise 
(m 379) 950-958 (1543-1551) yılları ara
sındaki olaylara dairdir. Süleymannd
me'nin, Kanuni'nin 955'te ( 1548) çıktığı 

ve Matrakçı'nın da katıldığı ikinci İran 
seferine dair kısmıyla ilgili bir yazma da 
Marburg Devlet Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Hs. Or. Oct, nr. 955). 3. Tuhfe
tü'l-guzat. Kanuni Sultan Sülayman'ın 

şehzadelerinin sünnet düğünlerinin ya
pıldığı 936 (1530) yılında yazılmıştır. Bu
rada fasıllar halinde okçuluk, kılıç, kalkan, 
topuz ve at talimi gibi silahşorlukla ilgili 
konular ele alınmıştır. Eserde bizzat Mat
rakçı Nasuh tarafından yapılmış kroki ve 
resimler de bulunmaktadır (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 2206). 4. Umde
tü'l-hisab. Matrakçı Nasuh'un, 9Z3'te 
( 151 7) telif ettiği Cemalü'l-küttab adlı 
risa!esini yeniden ele alıp sonuna bazı ila
veler yaparak meydana getirdiği mate
matiğe dair eseridir. 

Kati b Çelebi (Keşfü '?·?unun, ll, 1520) ve 
onu takip edenler (Osmanlı Müelli{leri, 
lll, 305) Matrakçı Nasuh'un Yavuz Sultan 
Selim için el-Ken'aniyye fi'l-hisab adın
da bir eser daha yazdığı nı ileri sürerlerse 
de bu doğru değildir. Çağdaşları tarafın
dan divan! yazının Osmanlı bürolarında 
kullanılmasının mucidi olarak nitelenen 
Nasuh'un aynı zamanda iyi bir nakkaş ol
duğu belirtilmelidir. Bunun güzel örnek
leri Tuhfetü'l-guzat, Mecmil-ı Menazil 
vb. eserlerinde görülmektedir. 
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MATRUH 
(ap.o.ıı ı 

Yalan söylemekle itharn edilen ravi 
ve bu ravinin naklettiği hadis 

anlamında terim. 
_j 

Sözlükte "kaldırıp atmak" anlamındaki 
tarh kökünden tü retilen matruh "kaldırı

lıp atılan şey" demektir. Terim olarak "di
nin esaslarına aykırı olmasa bile yalancı
lıkla itharn edilen, dininemirve yasakla-

MATRÜH 

rına aykırı davranan veya rivayetlerinde 
çokça vehim ve gaflet görülen ravinin tek 
başına rivayet ettiği hadis" manasma 
gelmektedir. Buna göre matruh hadisle 
zayıf hadis çeşitlerinden olan metruk ha
dis arasında bir fark bulunmamaktadır. 
Matruh lll. (IX.) yüzyılda terim anlamı 
kazanmış ve muhaddisler tarafından bir 
çeşit zayıf hadisi göstermek üzere aynı 
kökten gelen "mutarrah" (atılmış), "mu
tarrahu'l-hadls" (hadisi atı l mıştır), "matru
hu'l-hadts" (hadisi atılmıştır). "tarahuhü" 
(onu terk ettiler). "tarahu hadtsehu" (hadi
sini terkettilerı vb. ifadelerle cerh lafzı ola
rak kullanılmaya başlanmıştır. Yahya b. 
Matn, Beşir b. Meymün ei-Horasant gibi 
yalancı raviler hakkında, "Muhaddisler 
bunların hadislerinin atılması gerektiği 
konusunda ittifak etmiştir" diyerek mat
ruh tabirini kullanmıştır (İbn Arrak, I, 42; 

İbn Hacer, I, 412). 

Matruh kelimesi lll. (IX.) yüzyıldan son
ra yerini tamamen metruke bırakmıştır. 
Nitekim Ramhürmüzt. Hakim en-Ntsa
burt. Hattb el-Bağdadt, İbnü's-Salah eş
Şehrezurt. Nevevt. İbn Kestr, Zeynüddin 
el-lraki, İbn Hacer el-Askalant ve Süyutt 
gibi hadis usulcüleri eserlerinde bu teri
me temas etmemişlerdir. Günümüzde 
yazılan hadis usulü eserlerinde matruh 
bazan metruk başlığı altında, bazan da 
müstakil olarak ele alınmaktadır. 

Zeynüddin el-lraki'ye göre matruh cer
hin üçüncü. Sehavt'ye göre dördüncü de
recesini ifade eden lafızlardan biridir. Bu 
lafızla cerhedilen ravinin naklettiği hadis 
değer bakımından mevzudan biraz üs
tün, zayıftan biraz düşük olup ona hiçbir 
şekilde itibar edilmez ve delil olarak kul
lanılmaz. Matruh hadisi nakleden ravinin 
kendisi metruk, hadisi de merduddur. 
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