
kendine has üslubuyla bu sayfaları der
ginin merakla okunan bir bölümü haline 
getirmiştir. 

İlk yıllarda hemen bütünü sanat ve 
edebiyata ayrılan dergide zamanla aktüel 
ve politik konular da yer tutmaya başla
mış, İslam dünyasında olup bitenlere ge
niş yer ayrılmıştır. Böylece kalabalık bir 
okuyucu kesimine hitap etmeye başlayan 
derginin tirajı dört beş binlere doğru yük
selmiş, bazı yazarlarının da katıldığı bir 
Afganistan seyahatinden sonra renkli 
orüinal fotoğraflar kullanılarak hazırlanan 
ve iki baskı yapan "Afganistan Özel Sayı
sı"yla (nr. 62, Ocak 1982) tiraj 10.000'e 
ulaşmıştır. 

Ölümleri dolayısıyla Fethi Gemuhluoğlu 
(nr. 12 , Kasım 1977). Necip Fazı! Kısakü
rek (nr. 80-82, Temmuz- Ağustos- Eylül 
1983) ve Cahit Zarifoğlu (nr. 129. Eylül 
198 7) için özel sayılar hazırlayan derginin 
46. sayısı "Hikaye", birleşik92-9S. sayıları 
"Tasawuf Özel Sayısı" olarak çıkmıştır. Te
levizyon kültürü üzerine geniş bir fikri yel
pazeden isimlerin katılımıyla gerçekleş
tirilen soruşturma 71 . sayıda yayımlan
mıştır. 

Başlangıçta çeviriden çok yazarlarının 
ürünlerine dayanan bir dergi olması ka
rarlaştırılan Mav e ra yayımladığı üç dört 
çeviri yazı dışında uzun süre bu ilkesine 
bağlı kalmış. derginin geçmiş sayılarının 
değerlendirildiği 100. sayıdan sonra 
Thomas S. Eliot ve Ezra Pound'la yapıl
mış uzunca iki konuşmanın çevirisi 1 O 1 ve 
1 08. sayılarda çıkmıştır. Derginin bu dö
neminde Bilge Karasu ile sanatı üzerine 
yapılmış bir konuşma ve "Kapitalistleşme 
Sürecinde Edebiyat Dergileri" konulu bir 
soruşturma, "İnsan- Makine İlişkileri" ile 
Sezai Karakoç'un "Fecir Devleti" şiiri üze
rine yapılan oturumlar bulunmaktadır. Dil 
konusunda süregelen tartışmalara taraf 
olmayacağı belirtilen dergide orta bir yol 
izlenmiştir. 

Çekirdek kadroyu oluşturan ve daha ön
ce Diriliş, Edebiyat gibi dergilerde de 
yazmış olan kurucu yazarların yanı sıra 
aralarında Osman Sarı , İsmail Kıllıoğlu, 
Mehmet Maraşlıoğlu, Mehmet Kahra
man, Mehmet Atilla Maraş, Ka dir Tanır, 
Atasoy Müftüoğlu, Bahri Zengin gibi 
isimleri n de bulunduğu çok sayıda yaza
rın katkılarıyla yayımına devam eden Ma
vera'da 40'lı sayılardan itibaren Mustafa 
Çelik, Recep Seyhan, Ramazan Dikmen, 
Adnan Tekşen, Alim Kahraman, Ali Hay
dar Haksal, Mustafa Özçelik, Osman Öz
can gibi isimlerden oluşan yeni bir yazar
lar kuşağı belirmeye başlamıştır. Mehmet 

Ocaktan, Alaeddin Soykan. Mustafa Ruhi 
Şirin, Necmettin Turinay, Fehmi Koru, 
Mehmet Çağlar. Meral Maruf, Seyfettin 
Ünlü, ömer Lekesiz. İlhan Kutluer, Osman 
Bayraktar. İhsan Işık dergide ürünleriyle 
görülen diğer belli başlı isimlerdir. Ayrıca 
Hasan Aycın çizgileriyle, Özkul Eren hazır
ladığı kapak desenleriyle dergiye katıl
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vedat Günyol, Sanat ve Edebiyat Dergi leri , 
istanbul1986, s. 79; Rasim Özdenören. "Demek 
ki Yüz Ayı Geride Bırakmışız", Mavera, IX/! 00, 
istanbul 1985, s. 4- ı 1; Alim Kahraman, "Erdem 
Bayazıt'la Mavera Dergisi ve Akabe Yayınları 
Çevresinde", a.e., s. 12-19; İlyas Mollaoğlu, 
"Mavera Üzerine Alim Kahraman'a iki Soru", 
ilim ve Sanat, sy. 10, istanbul 1986, s. 7; "Ma
vera", TDEA, VI, 163-164. 
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~ ALiM KAHRAMAN 

MAVERAÜNNEHİR 
(fo.JI ~ı.J_, l..ı) 

Ceyhun nehrinin 
kuzey ve doğusunda kalan bölgeye 

İslam tarihçi ve coğrafyacıları 
tarafından verilen isim. 

_j 

Orta Asya'ya yönelik İslam fütuhatın
dan sonra Arapça kaynaklarda Ceyhun 
nehrine (Amuderya 1 Oxus) izafeten "nehrin 
öte tarafında bulunan bölge" anlamında 
kullanılmıştır. İran, Çin, Yunan ve Arap 
kaynaklarında Turani ve İran! kavimler 
arasında sınır olarak kabul edildiği bildi
rilen Ceyhun nehrine eski Türkler'in Ögüz 
adını verdikleri kaydedilmektedir (Günal
tay, IV, 36). Maveraünnehir tabiri IX. (XV.) 
yüzyıldan itibaren Farsça kaynaklarda 
kullanılmaya başlanmıştır. Arapça metin
lerde Maveraü'I-Ceyhun ya da Haytal, Batı 
kaynaklarında Transoxiana (Transoxania) 
diye anılan bölgeye bazı Türk müellifleri 
Çay-ardı adını vermişlerdir (Esin, s. ı 52). 

Maveraünnehir 
bölgesi 

Nlşlbur • 

MAVERAÜNNEHiR 

Modern dönemde Maveraünnehir. Cey
hun ile Seyhun nehirleri arasında kalan 
yaklaşık 660.000 km2 'lik coğrafi bölgeyi 
ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Bölgenin doğu ve kuzey sınırları İslam 
hakimiyetinin genişlemesine paralel ola
rak değişmiştir. Maveraünnehir'in hangi 
şehir ve bölgeleri kapsadığı konusunda 
bilgi veren Arap coğrafyacılarından İstah
ri güneyde Ceyhun nehriyle sınırianan 
bölgenin Buhara, Semerkant. Soğd top
rakları, üşrusene (Uşrusana). Şaş (Taşkent), 
Fergana, Keş (Kiş). Nesef (Nahşeb), Saga
niyan (Çaganiyan), Huttal (Huttalan), Tirmiz, 
Guvaziyan, Ahs'ikes, Harizm, Farab, İsbi
ca b, Talas, fıak ve Hucend'i kapsadığını; 
İbn Havkal doğusunda Pamir, Reşt ve 
düz bir çizgi üzerinde Huttel'e sınır Hint 
topraklarının, batısında Taraz'dan itiba
ren batıya doğru Barab (Farab), Sütkent, 
Semerkant'a tabi Soğd, Buhara ve tabi 
yerler, Harizm ve Harizm denizine (Aral 
gölü) kadar yay halindeki bir çizgi üzerin
de Oğuzlar ve Karluklar ülkesinin kuzeyin
de Fergana'nın doğu ucundan Taraz'a ka
dar uzanan düz bir çizgi üzerindeki Kar
luk topraklarının, güneyinde ise Bedah
şan ve Harizm denizine kadar düz bir çiz
gi üzerinde Ceyhun nehrinin yer aldığını 
ve Huttal'in de Maveraünnehir'e dahil ol
duğunu kaydeder. Mes'fıdl, Maveraün
nehir'in de içinde bulunduğu geniş top
raklara Kuşanadını verir. Ebü'I-Fida ve 
Kalkaşend'i gibi Arap tarihçi ve coğrafya
cıları Turan topraklarının üç büyük böl
geden meydana geldiğini, bunlardan bi
rinin Maveraünnehir ve Türkistan oldu
ğunu belirtirler. 

Maveraünnehir. ilk fetih yıllarından iti
baren idari açıdan Horasan'ın bir parçası 
olarak kabul edilmiştir. Ancak lll. (IX.) 
yüzyılda SamanHer döneminde bölgenin 
Horasan'dan ayrı ve özel bir statüye sa
hip olduğu görülmektedir. Klasik dönem-
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MAVERAÜNNEHİR 

de Maveraünnehir merkezde en geniş ve 
en verimli topraklara sahip Soğd (Buhara 
ve Semerkant). batıda Harizm (sonraları 
Hive). güneyde Saganiyan- Huttel, Cey
hun'un yukarısında Bedahşan, kuzeyde 
Fergana-Şaş'tan oluşan beş ana bölgeye 
ayrılıyordu. 

Ceyhun nehri çok eski devirlerden beri 
İran ile Turan arasında sınır kabul edil
miş, bazan batıda bulunan yerleşik İran! 
kavimlerin, bazan doğuda bulunan Tura
ni göçebelerin nüfuz alanına girmiştir 
(Strange, s. 433) . Verimli topraklara sahip 
olan bölgede çok eski tarihlerden itiba
ren tarımsal hayatın izlerine rastlanmak
tadır. Eskiçağ ve Ortaçağ'da ticaret yol
ları vasıtasıyla Çin, İran, Hindistan, Rus 
stepleri ve Baltık ülkelerine bağlanan Ma
veraünnehir'in havası. suyu, topraklarının 
bereketi, mamurluğu, halkının savaşçılı
ğı, cömertliği, hayır severliği İslam coğ
rafyacılarının yanı sıra Doğulu ve Batılı 
seyyahlar tarafından da övülmüştür. Ma
veraünnehir'deki Buhara ve Semerkant 
şehirleri kaynaklarda "İslam'ın kubbesi" 
ve "dünya cennetlerinin en önde geleni" 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren Or
ta Asya steplerindeki göçebelerle Hora
san ve İran'daki yerleşik unsurlar arasında 
bir sınır durumunda olan Maveraünne
hir'in siyasi tarihi bölgeye dışarıdan yapı
lan müdahale ve istila! ara bağlı olarak ge
lişmiştir. Bölge milartan önce ll. binyılda 
Aryaller'in göç ve iskanına sahne olmuş, 
milartan önce VI. yüzyılda Pers Devleti'
ne bağlanmış . Büyük İskender'in kısa sü
reli hakimiyetinin ardından Baktriya Kral
lığı toprakları içerisinde yer almıştır. Mi
lattan önce ll. yüzyıl başlarında doğudan 
gelen göçebelerin istilasına uğrayan böl
ge Yüe-çiler'in ve Kuşan Devleti'nin haki
miyetine girmiştir. Milartan sonra V. yüz
yılın ortasından VI. yüzyılın ortalarına ka
dar Eftalitler'e, bu devletin yıkılmasının 
ardından Batı Göktürk Devleti'ne bağlan
mıştır (565) . 

İslam ordularının gelişinden önce Soğd 
ve Türk asıllı mahalli hakimierin idare
sinde bulunan Maveraünnehir'e ilk ciddi 
askeri harekat Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
kumandanlarından Ubeydullah b. Ziyad 
tarafından yapıldı. 24.000 askerle Cey
hun nehrini geçen Ubeydullah, Buhara 
hakimi Buhara-Huda'yı mağlup ederek 
bölgenin önemli merkezlerinden Bey
kend'i (Paykand) ele geçirdi (54/674). 1. 
Yezid'in valilerinden Selm b. Ziyact ( 68 ı-
683) Ceyhun'u geçtiyse de Yezld'in ölü
müyle başlayan iç savaşlar yüzünden bir 
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sonuç alınamadı. Mahalli hakimierin yar
dım talepleri Göktürkler'in bölgeye ba
şarılı askeri müdahalelerini getirdi ( 70 ı ) . 

Maveraünnehir'de kalıcı başarılar, an
cak Haccac b. Yusuf es-Sekafi'nin umumi 
valiliği esnasında Kuteybe b. Muslim'in 
86'da (705) Horasan valisi tayin edilme
siyle sağlandı . Kuteybe uzun mücadele
lerden sonra mahalli hakimleri bertaraf 
ederek Beykend, Timuşkent, Kerminiye, 
Buhara, Keş ve Nesefi ele geçirdi. Taha
ristan hakimi Nlzek Tarhan öldürüldü. 
Semerkant yüklü bir haraç vererek tes
lim oldu. Bu başarılar, İslam ordularının 
İsficab'a kadar ilerlemesini ve üşrusene 
dışında Maveraünnehir'in önemli bir kıs
mının müslümanların kontrolüne girme
sini sağladı. 

İslam fetihlerinden önceki dönemde 
Soğdlular, Türkler ve Araplar gibi çeşitli 
etnik kökeniere mensup halkların yaşa
dığı bölgede Budizm, Zerdüştllik, Mani
heizm, Hıristiyanlık, Yahudilik. Şamanizm. 
Meclisilik ve Mezdekiyye yaygındı. Henüz 
İslam hakimiyetine girmeden bazı müs
lümanların bölgeye yerleşip İslam'ı yay
mak için çalıştıkianna dair rivayetler bu
lunmakla birlikte Maveraünnehir'de İs
lam'ın yayılışı Kuteybe b. Müslim zama
nında gerçekleşmiştir. Kuteybe, takip et
tiği başarılı siyasetle ordusuna aldığı as
kerlerin müslüman olmasını sağlarken 
şehirlere yerleştirdiği müslüman grup
ların yerli halkla iyi ilişkiler kurması ve 
Dahhak b. Müzahim gibi alimierin İslam'ı 
halka iyi anlatmaları bölgenin İslamiaş
masını kolaylaştırmıştır. Ömer b. Abdü
lazlz'in. selefierinin aksine Müslümanlığı 
kabul edenlere kolaylık göstermesi. on
ları cizyeden muaf tutması, çeşitli halk
ları İslam dinine kazandırmak için başlat
tığı tebliğ kampanyası Maveraünnehir'in 
İslamiaşma sürecini hızlandırmıştır. 

Kuteybe b. Müslim döneminde Mave
raünnehir şehirlerinde birer askeri gar
nizon kurulmuş. bu garnizonlara müslü
manlar yerleştirilmiştir. Sosyoekonomik 
yapı devam ettirilmiş, para sistemi Buha
ra örneğinde olduğu gibi aynen korun
muş. Sağdea resmi dil olarak bir süre 
daha yerini muhafaza etmiştir. Nasr b. 
Seyyar zamanında divan defterleri Orta 
Farsça'dan (PehlevTce) Arapça'ya çevril
miştir. Kuteybe b. Müslim'in öldürülme
sinden sonra başlayan mahalli ayaklan
malar ve Türgiş Hükümdan Su-lu'nun 
(Sou-lou) bölgeye müdahalesi Maveraün
nehir'deki müslüman hakimiyetini sarstı 
(ı ı 0/728 ). Bölge 112'de (730) yeniden 
müslümanların kontrolüne girmekle bir-

likte şiddetli savaşlar 120 (738) yılında 
Su-lu'nun ölümüne ve Türgişler'in kendi 
iç sorunları sebebiyle bölgeden ayrılma
sına kadar devam etti. 

Göktürk Devleti'nin yıkılması ve Tür
gişler'in çekilmesi Çinliler'e Maveraünne
hir'e kadar müdahale imkanı verdi. 133 
(751) yılındaki Talas Savaşı'nın ardından 
bölge kesin olarak müslümanlara bağlan
dı. Fakat isyanların ardı arkası kesilmedi. 
Bölge halkı Mukanna'ın isyanına destek 
verdi ( 776-783 ). Harunnürreşid devrinde 
190'da (806) isyan eden Rafi' b. Leys 
194'te (810) Horasan Valisi Me'mun'dan 
eman dileyerek teslim oldu. Me'mun. bu 
isyanın bastırılmasında gösterdiği başa

rılardan dolayı Saman ller' e adını veren 
Saman- Huda'nın oğlu Esed'in dört oğlu 
Nuh, Ahmed, Yahya ve İlyas'a yüksek 
rütbeler ve makamlar tevcih etti. Daha 
sonra Horasan Valisi Gassan b. Abbad 
Halife Me'mun'un emriyle Nuh'u Semer
kant, Ahmed'i Fergana. Yahya'yı Şaş ve 
üşrüsene. İlyas'ı da Her at valiliklerine ta
yin etti (204/819). Böylece Maveraünne
hir'de Samanller devri başlamış oldu. Sa
manller Horasan'da hüküm süren Tahirl
ler'e tabi idi. Ya'küb b. Leys'in 259 (873) 
yılında Tahirller Devleti'ne son vermesi
nin ardından bölge Saffarller'e bağlandı. 
Halife Mu'temid-Aiellah iki yıl sonra ya
yımladığı bir menşurla bütün Maveraün
nehir'i Samanller'den Nasr b. Ahmed b. 
Esed'e tabi kıldı (26 1/875). İki yüzyıla ya
kın bir süreden beri İslam hakimiyeti al
tında bulunan Maveraünnehir bu men
şurla ilk defa Horasan'da müstakil bir 
idari bölge olarak kabul edildi. 

Maveraünnehir. Samanller devrinde en 
parlak dönemlerinden birini yaşadı. Başta 
Buhara ve Semerkant olmak üzere bölge
de önemli bir ekonomik. kültürel ve ilmi 
gelişme meydana geldi. Maveraünnehir'
de yetişen pek çok alim ve sanatçı İslam 
dünyasında bilim, kültür, felsefe ve sana
tın gelişmesine ciddi katkılarda bulundu. 
Muhaddis Buhar! ve Dariml, müfessir 
Dahhak b. Müzahim. kelamcı Matürldl. 
fakih Ebü'I-Leys es-Semerkandl bunlar
dan sadece birkaçıdır. Bölgede ll. (VIII.) 
yüzyılda başlayan ilmi faaliyetler Sama
nller döneminde doruk noktasına ulaştı. 
Maveraünnehir bu devirde iktisadi açıdan 
da büyük gelişme gösterdi, halkın refah 
düzeyi yükseldi. Rusya. Polanya ve İskan
dinavya'da bulunan çok sayıda gümüş Sa
mani definesi. Maveraünnehir'in bu dö
nemde adı geçen yerlerle canlı ticari iliş
kilere sahip bulunduğunu göstermekte
dir (Frye, s. 72). Ayrıca bu devirde İslami-



yet bölgenin doğusunda ve kuzeyindeki 
steplere yayıldı. İbn Havkal ve istahri gibi 
IV. (X. ) yüzyıl coğrafyacıları . yaşadıkları 

dönemde islam ülkeleri içinde Maveraün
nehir kadar gayri müslimlerle cihad ya
pan başka bir bölge bulunmadığını, sınır
larının darülharbe yakın olduğunu ve bü
tün topraklarının ci had sahası ( darülcihad) 
sayıldığını belirtirler. Soğdlular'ın ve Türk
ler'in uzun süren direnmeleri sonucunda 
İslamiyet'i benimserneleriyle Müslüman
lık bütün Orta Asya'ya yayılma imkanı 
buldu. Böylece Maveraünnehir, Türkler'le 
müslümanları yüz yüze getiren ve Türk
islam tarihinin seyrini değiştiren önemli 
bir coğrafya parçası oldu. 

Bölgenin Türkleşme süreci IX. yüzyılın 
son çeyreğindeki yoğun Oğuz göçleriyle 
başladı. Etnik yapının Türkler lehine de
ğişimi, Karluk ve Halaçlar gibi diğer Türk 
boylarının bölgeye göçleriyle daha da güç
lendi. Karahanlı hakimiyeti Maveraünne
hir'in Türkleşme sürecindeki nihai safha
nın başlangıcı oldu. Horasan Valisi Ebu Ali 
es-Simcuri. Samani Hükümdan Nuh b. 
Mansur ile aralarında çıkan anlaşmazlığı 
çözemeyince Karahanlı Hükümdan Ha
run Buğra Han'dan yardım istedi. Buğra 
Han Samaniler'e son verdiği takdirde Ho
rasan Ebu Ali'nin olacak. Maveraünnehir 
ise Karahanlı hakimiyetine bırakılacaktı. 

Buğra Han. Samaniler'e karşı verdiği ba
şarılı mücadelelerden sonra Semerkant 
ve Samani başşehri Buhara 'yı bir süre 
için ele geçirdi (382/992 ). Halefi İlig Han 
Nasr b. Ali 389'da (999) Buhara'yı tekırar 

zaptederek Samaniler'e son verdi. İlig 
Han'ın Gazneliler'in idaresindeki Hora
san'a hakim olma isteği başarısızlığa uğ
ramakla birlikte Karahanlı hakimiyeti Ma
veraünnehir'e sağlam bir şekilde yerleşti. 
Saman ller. sınırlarını Türk akıniarına ve 
özellikle Karahanlılar'a karşı korumaları 

için Buhara civarındaki Nur kasabasını ve 
çevresini Selçuklular'a otlak olarak ver
diler (375/985) . Selçuk Bey'in 397 (1 007) 
yılı civarında vefatı üzerine Cend şehrin
den ayrılarak Maveraünnehir'e göç eden 
Selçuklu hanedanı mensupları burada 
Samaniler'i destekleyince Karahanlılar'ın 
saldırılarına maruz kaldılar. Maveraünne
hir'e hakimiyet için mücadele eden Kara
hanlılar ve Gazneliler Selçuklular'ın bölge
ye inmesinden rahatsız oldular. Selçuk
lular daha sonra Maveraünnehir'den ay
rılıp Harizm'e göç ettiler. Sultan Alpars
Ian. muhtemelen Karahanlılar'ı ortadan 
kaldırmak için 200.000 kişilik bir orduyla 
Maveraünnehir üzerine yürüdü, ancak bir 
suikast neticesinde öldürülünce sefer ba-

şarısızlığa uğradı ( 465/ 1 072). 480 yılının 
ilk günlerinde (Nisan ı 087) Maveraünne
hir'e bir sefer düzenleyen Sultan Melik
şah geçtiği yerlerdeki bütün kale ve şe
hirleri ele geçirdi. Buhara'yı zaptedip Ka
rahanlı Hükümdan Ahmed Han'ı esir aldı 
ve isfahan'a götürdü. Sultan Melikşah , 
Çiğiller ' in Semerkant'ta çıkardığı isyan 
üzerine aynı yılın sonlarında Maveraünne
hir 'e ikinci bir sefer yaptı ve Emir Üner'i 
Semerkant'a vali tayin etti (480/ 1087) . 

Sultan Berkyaruk, Arslan Argun'un Hora
san'da başlattığı isyanı bastırdıktan son
ra Bel h 'te yaklaşık yedi ay kaldı ve Mave
raünnehir'deki işleri düzene koyup adına 
hutbe okuttu ( 490/ ı 097) . Sultan Berkya
ruk. Karahanlılar'dan Kılıç Tamgaç Han'ın 

(Mes'Gd b. Muhammed) ölümünün ardın
dan üç Batı Karahanlı hükümdarını biz
zat tayin edip Maveraünnehir'i kontrol 
altında tuttu. Horasan meliki Sencer de 
Karahanlı Hükümdan KadırHan Cibrail b. 
Ömer'in kendi topraklarını istilaya kalkış
ması üzerine sefere çıkıp onu esir aldı ve 
öldürttü. Sencer bu zaferden sonra Ma
veraünnehir'i yeniden teşkilatlandırdı. 
Muhammed b. Süleyıman' ı Arslan Han un
vanıyla Batı Karahanlı hükümdan tayin 
edip kendine tabi kıldı (495/1 102) 

536 ( 1141-42) yılında Katvan savaşında 
Sultan Sencer putperest Karahıtaylar'a 
mağlCıp olunca Karahıtaylar Maveraün
nehir'i ele geçirdiler. Karahıtaylar 'ın ardın

dan bölge Alaeddin Muhammed Tekiş 
döneminde Harizmşahlar ' ın idaresine 
girdi (607/ 121 0) . Ancak kısa süre sonra 
Maveraünnehir'e giren Moğollar bölge
deki şehirleri tahrip edip halkını katietti
ler ( 61 6-617 / 1219-1220) Böylece Mavera
ünnehir Moğollar'ın hakimiyetine girmiş 
oldu. Ögedey Han'ın tayin ettiği Mahmud 
Yalvaç ve oğlu Mes'ud Beg'in idaresinde 
bölge yeniden topariandı ve refah sevi
yesi yükseldi. Mahmud Tarabi adlı bir ki
şinin Moğollar'a karşı başlattığı isyan bü
yük bir Moğol ordusu tarafından bastırıld ı 

(636 / 1338-39) . 

Maveraünnehir. Çağataylar dönemin
de Çağataylılar'ın Horasan'a düzenlediği 
yağma seferlerine karşılık veren İ lhanlı
lar tarafından birkaç defa yağmalandı 

( 1273, 1316). Timurlular zamanında Ma
veraünnehir şehirleri ekonomik ve kültü
rel gelişiminin zirvesine ulaştı. Bu dönem
de pek çok mimari abide ile süslenen Se
m erkant şehri ön plana çıktı. 

Şeyhaniler Maveraünnehir'de uzun ve 
istikrarlı bir hakimiyet kurmayı başara
madılar. Timurlu hakimiyeti sonrası böl
gede kabile ruhu ve kabileler arasındaki 
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mücadeleler kendini gösterdi. XVII ve 
XVIII. yüzyıllara gelindiğinde Maveraün
nehir artık eski ekonomik ve kültürel öne
mini kaybetmişti. Bu devirde Canoğulları 
ve Astrahan ' ın hakimiyetine giren bölge, 
zaman zaman kuzey ve doğu steplerinde
ki göçebe kabHelerin saldırı larına maruz 
kaldı ve Mangıt hakimiyetinin ardından 
Çarlık Rusyası 'nın idaresine girdi ( 1868). 

Vahalardaki verimli topraklarda geliş
miş bir sulama sistemiyle yapılan tarım. 
zengin altın ve gümüş madenleri, orman 
ürünleri, kürk. deri. bal mumu ve Çin 
malları nakline dayanan gelişmiş ticaret, 
Eski ve Ortaçağ'lar boyunca Maveraün
nehir'in iktisadi gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Tarihi ipek yolunun önemini 
kaybetmesi ve doğu-batı ticaretinin gü
neydeki denizlere kayması . XVII. yüzyıldan 
itibaren bölgenin ekonomik açıdan yavaş 
yavaş gerilemesine sebep olmuştur. Ta
rihteki Maveraünnehir toprakları günü
müzde Özbekistan ve Türkmenistan'la 
Kazakistan'ın bazı kesimlerini ihtiva eder. 
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MAVERDi 
(~~J.3LoJI) 

Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed 
b. Habib el-Basri el-Maverdi 

(ö. 450/1058) 

Siyaset ve ahlak nazariyeleriyle tanınan 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

364'te (974-75) Basra'da doğdu. Baba
sı gül suyu (maü'I-verd) işiyle uğraştığı için 
Maverdi lakabıyla tanındı. İlk fıkıh eğiti
mini memleketinde Mu'tezile alimi Ab
dülvahid b. Hüseyin es-Saymerl'den aldı. 
398 (1008) yılından önceki bir tarihte 
Bağdat'a giderek Ebu Hamid el-İsferaylnl, 
Ebu Muhammed Abdullah b. Muham
med el-Bafi ve diğer bazı alimlerden ders 
okudu. Ebu Ali Hasaiı b. Ali el-Cebell, Mu
hammed b. Ad! el-Minkarl ve Ebü'l-Ka
sım İbnü'l-Maristanl'nin aralarında bu
lunduğu ulemadan hadis dinledi. Hanefi 
fakihi Kudurl'den yararlandı. Nlşabur ya
kınlarındaki üstüva'da ve diğer bazı yer
lerde kadılık yaptıktan sonra Bağdat'a 
döndü. Fıkıh, usGI-i fıkıh, tefsir ve ahlak 
dersleri verdi, hadis rivayet etti. Basra 
Camii'nde de bir halkası olduğu anlaşıl
maktadır (Edebü'd-dünya, s. 390). Kari
yerinde birbirlerine baba- oğul kadar ya
kın olduklarını söylediği (İbnü'l-Cevz!, VIII, 
26), İbn Ebü'ş-Şevarib ailesinin en son ka
dılkudatı Ahmed b. Muhammed b. Ab
dullah'ın katkısı olsa gerektir. Kendisin
den fıkıh öğrenen ve hadis dinleyenler 
arasında Hatlb el-Bağdadl ve Ebü'l-Fazl 
İbn Hayrun gibi önemli şahsiyetler bulun
maktadır. 

Maverdl. Ka im- Biemrillah tarafından 
422 (veya 423/1 032). 428 ( 1 037) ve 435 
(1 043-44) yıllarında Büveyhl emirleri Ebu 
Kalkar. Celalüddevle ve Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey'e gönderilen diplomatik he
yetlerde görevlendirildi. Emirlerin ikram 
ve ihsanına mazhar oldu. Kadılık maaşı 
yanında elde ettiği bu tür gelirler sayesin
de refah içinde yaşadı. Elçilikleri sırasında 
hükümdarlara doğru bildiği hususlarda 
eleştiriler yöneltmekten çekinmedi. Ni
tekim 1 032'de Ebu Kallcar'ın "sultan -ı 

a'zam" ve "malikü'l-ümem" unvaniarını 
almak istemesine bunların hilafet maka
mına layık olduğu gerekçesiyle karşı çıktı 
(kendisinin aktardığı bir örnek için b k. Tes

hflü'n-na?ar; s. 221-222) . Halife. 429 Ra
mazanında (Haziran 1 038) Celalüddevle'
ye "şah-ı şahan" unvanını verince halkın 
tepkisini çekti. Gelişmeler üzerine mesele 
hakkında fetvası istenen alimler arasında 
bulunan Maverdl, Celalüddevle'ye yakın-

lığıyla tanınmasına rağmen buna karşı 
çıktı: din! gayretten kaynaklanan bu tav
rı sebebiyle emlrin bile takdirini kazandı 
(İbnü'l-Cevz!, VIII, 65-66,97-98, I I6, 233; 
İbn Kes!r, XII, 33,43-44, 5I). Ancak hali
fenin aynı yıl Maverdi'ye İslam tarihinde 
ilk defa olarak "akda'l-kudat" unvanını 
vermesi ilginçtir. 437'de ( 1 045-46) Rel
sürrüesa İbnü'l-Müslime'nin vezirliğe ge
tirilmesinden sonra siyaset sahnesinden 
çekilen Maverdi tamamen tedrls ve telif 
faaliyetleriyle meşgul oldu. 30 Reblülewel 
450 (27 Mayıs 1 058) tarihinde Bağdat'ta 
vefat eden Maverdi'nin cenazesi Babü
harb semtindeki kabristana defnedildi. 
Maverdi kaynaklarda vakar, hilim, haya, 
tevazu. ihlas, feraset ve üstün zeka sahibi 
olarak nitelenir. Hatlb el-Bağdadl ve İb
nü'l-Cevzl onu sika, Zehebl ve İbn Hacer 
el-Askalanl sadCık kabul etmektedir. 

İbnü's-Salah eş-ŞehrezGrl. tefsirinde 
ortaya koyduğu bazı görüşlerin Basralı
lar'ın temayülüne uygun olarak Mu'tezi
le'ninkilerle örtüştüğü gerekçesiyle Ma
verdl'yi gizli i'tizal ile itharn etmiş. ancak 
mutlak Mu'tezill saymamış, bu sebeple 
kendisinden fıkıh ve hadis konularında 
birçok nakllde bulunmuştur ( Tabah:atü '1-
fuh:ahli'i'ş-Şafi'iyye, ıı. 638-639). Yaküt el
Hamevl onun füruda Şafii. usulde Mu'te
ziiT olduğu kanaatindedir (Mu'cemü '1-üde
bli', XV, 53). Aslında müctehidlik merte
besine erişen Maverdi'nin Mu'tezile ve 
Eş'ariyye'nin bayraktarlığını yapan çağ
daşları Kadi Abdülcebbar, Ebu İshak el
İsferaylnl ve Bakıliani gibi kelamcıların 
cüz'iyyatla ilgili bazı görüşleri arasında 
tercihte bulunması tabii karşılanmalıdır. 
Nassa öncelik veren hadisçilerin akl! mü
lahazalarla farklı görüşleri benimseyen 
alimiere i'tiza! ve teşeyyu' itharnında bu
lunmasına sıkça rastlandığı bilinmekte
dir. Kadir -Billah da 420 yılının 18 Şaban. 
20 Ramazan ve 1 Zilkade (1 Eylül , 2 Ekim, 
11 Kasım 1 029) tarihlerinde toplumun ile
ri gelenlerini huzuruna çağırmış. Mu'te
zile ve Şia'ya reddiye mahiyetinde olup er
Resa'ilü'l-Kiidiriyye adıyla anılan yazılı 
görüşlerini dinleterek mutabakatlarını 
almıştır. Kai m-Biemrillah da 433 ( 1 041-
42) yılında aynı şeyi tekrarlamıştır (İbnü'l
Cevzl, VIII, 4 I, I 09- I 1 I; İbn Kes!r, XII, 26, 
49). Büyük ihtimalle bu toplantılara katı

lan Maverdi'nin Mu'tezile taraftarlığı yap
ması beklenmemelidir. Ayrıca hadisler
den hareketle sünnetullaha aykırı muci
zeleri ve cennetin hal-i hazırda yaratıl
mışlığını kabullenerek halku'l-Kur'an'ı 
reddetmesi, Allah'ın zatının tek, sıfatları
nın kaöım olduğu görüşünü benimseme-


