
PEYK 

man zaman sekiz veya on iki kişi oldukla
rına dair rivayetler varsa da sayıları deği
şebilmektedir. Eğer padişah özel bir ge
zintiye çıkmışsa yanında Has Odalılar'dan 
başka birkaç peyk bulunurdu. XV. yüzyıl 
minyatürlerinde padişah, şehzade yahut 
soylu bir beyin önünde veya yanında tas
vir edilmiş peyklere rastlanır. Padişah alay
larından bahseden tarihçiler ve seyyahlar 
yürüyüş düzenini anlatırken peyklerden 
hayranlıkla söz ederler. Selanikl, llL Meh
med'in alayla gidişini tasvir ederken, "Kırk 
nefer altın taçlı ve sorguçlu, şatır, peykler 
ve peykbaşı murassa' tirkeş ve mücevher 
taç ile idi" diyerek (Tarih, II, 612) alayın bu 
en gösterişli bölüğüne dikkat çeker. 

Peykler yeniçeri askeri gibi üç ayda bir 
maaş (u!Gfe) alırlardı. Başlarında bulunan 
en yüksek rütbeli görevliye peykbaşı veya 
ser-peykan-ı hfıssa denirdi. Ondan sonra
ki rütbeler başmüjdeci, peykler kethüda
sı ve ikinci müjdeci idi. Padişah merasim 
ve alayla çıktığı zaman maiyetinde otuz 
peyk, özel gezintilerinde ise on iki peyk 
bulunurdu (Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, s. 
442). XVI. yüzyılda peyklerin sayısının 40 
ile 100 arasında değiştiği, XVlll. yüzyılda 
ise bu sayının 1 SO kadar olduğu belirtilir. 
Peykler gibi görev yapan şatırlar da ayrı 
bir teşkilat oluşturmuştu; bunlar XVII. yüz
yılda kaldırılmış, daha sonra yeniden ku
rulunca efradının peykler arasından seçil
mesi kararlaştırılmıştı (a.g.e., s. 445-446). 
Peykler yılda iki defa yazlık ve kışlık olarak 
elbise alırlardı. Ayrıca bayramlarda ken
dilerine bayramlık adıyla elbise veya bu
nun nakdi karşılığı verilirdi. Padişah sara
ya veya misafir edildiği bir binaya girerken 
yerlere çok kıymetli kumaşlar döşenirdi. 
Padişah geçtikten sonra bu kumaşları peyk
ler, solaklar ve musahibler alırdı (a.g.e., s. 
63). Peykan-ı hfıssa adı verilen sınıfın ko
ğuşları Sultanahmet civarında idi. Peykha
ne de denilen bu kısımda XVI. yüzyılda ça
vuşların da bulunduğu anlaşılmaktadır (Se
lanik!, 1. 408). Peyk teşkilatı 3 Mayıs 1829'
da tamamen kaldırılmıştır. 
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b. Muhammed b. el-Hüseyn 

b. Abdilkenın el-Pezdevf 
(ö . 482/1089) 

Hanefi fakihi 
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ve Hanefi fıkıh usulü müellifi. 
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400 (1010) yılları civarında Nesef'e (Kar
şı) Buhara yönüne doğru 30 km. uzaklıkta~ 
ki bir kale şehir olan Pezde'de, ilim adam
larıyla meşhur bir aile içinde dünyaya gel
di. Hayatıyla ilgili çok az bilgi bulunan Pez
devl (Bezdevl) hakkındaki ilk kaynak ken
disiyle bir defa görüştüğünü söyleyen, kar
deşi Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl'nin öğrencisi Ha
nefi alimi Necmeddin ömer en-Nesefi'nin 
el-Kand adlı eseridir. Burada babasının ve 
dedesinin tanınmış birer alim olduğu be
lirtilmektedir. Kendisinden yaklaşık yirmi 
yaş küçük olan kardeşi Ebü'l-Yüsr ile onun 
ve kendisinin oğulları da ilmiye sınıfına da
hil olmuş, Buhara ve Semerkant'ta kadılık 
yapmıştır. Hanefi fıkıh literatüründe ge
nellikle Fahrü'l-İslam el-Pezdevl ve karde
şinin üslGbunun kolaylığı sebebiyle "Ebü'l
Yüsr" lakabıyla anılmasına karşılık "Ebü'l
Usr" şeklinde tanınmakta ve bu adlandır
manın eserlerinde zor bir üslGp kullanma
sından kaynaklandığı belirtilmektedir. Ba
basından ve Matüriöı'nin öğrencisi olan de
desinden hadis rivayet ettiğine göre Pez
devl ilk eğitimini baba ocağında almış ol
malıdır. Ancak Hanefi fıkıh geleneğini ken
disinden öğrendiği esas hacası Şemsüle
imme el-Halvanl'dir. Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi 
ile Şemsüleimme es-Serahsl'ye de ders 
veren Halvanl, Buhara Medresesi'nin en 
önemli isimlerinden biri olarak dönemin 
Maveraünnehir Hanefi fıkıh okulunun ima
mı kabul edilmektedir. Yetiştirdiği öğren
ciler vasıtasıyla Hanefi fıkhı ve usulünün 
gelişimine büyük katkıda bulunan Halva
ni'den fıkıh, fıkıh usulü ve hadis okuyan 
Pezdevi'nin kelam ve tefsire dair eserler de 
kaleme aldığı göz önüne alındığında onun 
Semerkant'ta Matürldl'nin öncülüğünü 
yaptığı kelam ve tefsir ekolünden yarar-

!anmış olduğu söylenebilir. Buhara ve Ser
rnekant'ta ilmi faaliyetlerini sOraüren Fah
rülislam el-Pezdevi'nin pek çel: öğrenci ye
tiştirdiği ve Buhara kadılığı yaptığı bilin
mektedir. Fıkıh ve kelam alimi Alaeddin 
es-Semerkandl, Ebü'I~Meall Ziyad b. İlyas 
ve Bilad-ı RGm (Anadolu) kadısı diye meş
hur olan EbG Said Abdülmecld b. İsmail el
Kaysi el-Herevi onun öğrencilerinden bazı
larıdır. Pezdevi, Nesefi'nin bildirdiğine gö
re S Receb 482 (13 Eylül1 089)tarihinde Se
merkant'ın yaklaşık 80 km. güneyinde yer 
alan Kiş (Kis, günümüzde Şehrisebz) şeh
rinde vefat etti ve naaşı Semerkant'a ge
tirilerek Çakerdlze Şehitliği'ne defnedildi. 
Küçükyaştaki oğlu Hasan'ı kardeşi Ebü'l
Yüsr yetiştirmiş ve bu zat hem Semer
kant'ta hem Buhara'da kadılık görevinde 
bulunmuştur. 

Fıkıh usulü alanındaki başarılı çalışması 
yanında Hanefi fıkıh doktrininde de önem
li bir yeri olan Fahrülislam el-Pezdevi, kla
sik sonrası dönem Hanefi alimlerince yapı
lan yedili müctehid-mukallid tabakası sıra
lamasında Serahsl ile beraber üçüncü ta
bakaya, meselede müctehid grubuna da
hil edilmiştir (İbn Abidln, ı. 253). Kaynak
larda kendine has bir yöntem ve yaklaşım 
sahibi (sahibü't-tarlka fi'l-mezheb) olarak ni
telenen ve eserlerinde son derece siste
matik bir yol izleyen Pezdevl'nin özellikle 
fıkıh usulüne dair eseri hem başvuru kay
nağı hem ders kitabı olarak yaygın biçim
de kullanılmıştır. Pezdevi ayrıca mezhebin 
temel metinlerini ezberinden aktarabilme 
konusunda örnek gösterilen bir alimdir. 

Eserleri. Başta fürG-i fıkıh ve fıkıh usu
lü olmak üzere kelam, tefsir, hadisveedep 
üzerine eserler verdiği belirtilen Fahrülis
lam el-Pezdevl'nin eserlerinin tamamı gü
nümüze ulaşmamıştır. Şal;.il;.-i Bu]Jdri 
üzerine yazdığı kısa şerh, fürG-i fıkha dair 
el-Cdmi'u'l-kebir şerhi, Siretü'l-meg;heb 
ii şıfati'l-edeb adlı eseriyle çok hacimli 
olduğu söylenen (I lO cüz) Keşfü'l-estdr 
adlı tefsir çalışması bunlar arasındadır. 

Fürfi-i fıkıh. 1. Şerl;.u'l-Cdmi'i'ş-şagir. 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin ese
riyle ilgili bu şerhin birçok yazması mev
cuttur (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 605, 662, Karaçelebizade Hüsameddin, 
nr. ı ı 5, Feyzullah Efendi, nr. 753; Murad 
Molla Ktp., nr. 85 ı). 2. Şerl;.u Ziyadati'z
Ziyadat (ŞerJ:ıu'z-Ziyadat). Yine imam Mu
hammed'in eseri üzerine yapılan bu çalış
manın bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Fatih, nr. ı665). 
3. Kitabü'l-Mebsut li'l-Fetavi. Kaynak
larda on bir cilt olduğu belirtilen eserin 
''Nikah" bölümünün başından "Ümmühfı-



tü'l-evlad" kısmının sonuna kadar olan bir 
ciltlikyazması Beyazıt Devlet Kütüphane
si'ndedir (Veliyyüddin Efendi, nr. 1454) 
Eserin müellife ait fıkıh usulü metninde
kine benzer sistematiği dikkat çekici olup 
öğrencisi Semerkandl'nin Tu]Jfetü '1-fu
~ahfı' ve onun şerhi olan Kasani'nin Be
dfı'i'u 'ş-şanfı'i' adlı kitapların sistemati
ği üzerinde bu çalışmanın etkisinin olduğu 
düşünülebilir. 

Kelam. Pezdevl'nin eserlerinin, kelam
cı kişiliği daha belirgin olan kardeşi Ebü'l
Yüsr el-Pezdevl'ninkilerle zaman zaman 
karıştınldığı dikkate alınarak onun kela
ma dair eserleri hakkında ihtiyatlı olmak 
gerekir. Günümüze ulaşan iki eseri mev
cuttur. 1. e1-Müyesser fi'1-ke1fım. Broc
kelmann, RampOr'da bir yazmasının bu
lunduğunu belirtmektedir ( GAL Suppl., I, 
638) z. Şer]Ju '1-Fı~hi '1-ekber. Bir nüs
hası Manisa il Halk Kütüphanesi'nde ka~ 
yıtlıdır ( nr. 96 3) . 

Fıkıh Usulü. Pezdevl'nin bu alanda ka
leme aldığı .iki eserden DebOsl'nin Ta]fvi
mü '1-edil1e'sine yazdığı şerhe literatürde 
çok atıf yapılmasına rağmen eser mevcut 
değildir. Diğeri Uşı1lü'1-Pezdevfdir. Kütüp
hane kayıtlarında ve son dönem literatü
ründe daha çok Kenzü'1-vüşil1 ila ma'
rifeti'1-uşil1 adıyla bilinen eserin bu ismi
nin sonraki bir yakıştırma olması muhte
meldir. Kütüphanelerde yüzlerce yazması 

bulunan Uşı11ü'1-Pezdevi birçok defa ba
sılmıştır (1-IV, istanbul I 307; Kah i re I 929; 
n şr. Muhammed el-Mu'tas ım-Billah el
Bağdadl, I-IV, Beyrut 1417/ 1 997). Hanefi 1 
fukaha metoduna göre yazılan fıkıh usu
lü eserlerinin en etkilisi olan kitabın ba
şarısı uzun bir ilmi geleneği taçlandırma
sından kaynaklanır. Cessas'ın Bağdat Ha
nefi fıkıh muhitinin usulünü tedvin ettiği 
e1-Fuşil1 fi'1-uşil1, daha sonra Hanefi fı
kıh usulünün temel kavram ve konuları
nın teşekkülünde belirleyici olmuştur. Bu
nun sebebi, eserin imam-ı Azam EbO Ha
nife' den kendi zamanına kadar Hanefi fı
kıh çevresinin birikimini ihtiva etmiş ol
masıdır. Ancak Cessas'tan sonra bu konu
daki özgün çalışmalar, Bağdat ve çevre
sinde değil daha çok Orta Asya ve Hora
san (Kuzey İran) bölgesinde devam etmiş
tir. DebOsl, Irak Hanefi fıkıh usulü mirası
nı devşirerek Buhara Hanefi mektebinde 
yeniden canlandırmıştır. Onun Ta]fvimü'1-
edille'si, bir taraftan Cessas'ın eserinin 
temel felsefesini ve konu dizimini dikkate 
alırken diğer taraftan kendisi yeni tartış
ma alanları eklemiş , fakat daha önemlisi 
kavramların inceltilmesine ve olgunlaştı
rıJmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca De
büs! fıkıh usulünün ana konularını belirli 
bir sistematiğe oturtmuş ve alt konu baş
lıklarının teşekkülü ve ifadelendirilmesinde 
rol oynamıştır. Debüsl'nin içinde yer aldığı 

Uşiilü '1-Pezdevfnin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 683) 
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Buhara hukuk mektebinde hukuk teori
sinin gelişimine katkıda bulunan bir baş
ka isim Şemsüleimme el-Halvanl'dir. Fuka
ha yönteminin klasikleri kabul edilen iki 
usul eserinin yazarı Serahsl ve Pezdevl'
nin hacası olan Halvanl'nin usule dair bir 
çalışması bilinmiyorsa da onun bu iki öğ- · 
rencisinin usul eserleri arasındaki sıkı irti-

. bat ve benzeriikierin kaynağının Halvanl'
nin meclisi ya da Buhara mektebi olması 
kuwetle muhtemeldir. Serahsl'nin eseri 
Pezdevl'ninkine göre daha geniş olup uzun 
tartışmalara ve konuların bütün yönleriy
le ele alınmasına önem verir. Bu ayrıntılar 
çıkimldığında iki metnin iskeletinin tek bir 
kalemden çıkmış izlenimi verecek kadar 
birbirine benzemesinin sebebi, bunların 
Cessas-DebOSı mirasının Halvanl'nin mec
lisinde geliştirilmiş şekline dayanmasıdır. 

Bu iki eser · arasındaki benzeriikiere rağ
men Pezdev'i'nin Uşill'ünün sistematik ve 
konuların birbiriyle bağlantılarını kurma 
bakımından Serahsl'nin Uşill'ünden daha 
gelişmiş olduğu söylenebilir. Mesela Pez
devl mukaddimenin ardından kitap deli
liyle eserine başlamış ve Kur'an'ın tanımı
nı yaptıktan sonra onun anlaşılmasının na
zım ve manasının çeşitli açılardan bilin
mesine bağlı olduğunu söylemiş , bütün 
fıkıh usulünün dil bölümlerini nazım-ma
nanın alt başlıkları olarak kurgulamıştır. 

Pezdevl'nin eserindeki bu gelişmiş sis
tematiğin aksine Serahsl böyle bir tasnif 
yapmaksızın mukaddimeden hemen son
ra emir ve nehiy konusuyla kitabına baş
lamış. ardından dil bölümlerini işlemiş ve 
kitap dışında kalan deliliere geçerken ese
rinin dayandığı sistematiği DebOsl'nin sis
tematiği doğrultusunda açıklamıştır. Se
rahsl'nin uzun süre hapiste kalması sebe
biyle hayatının son yıllarında kaleme aldı
ğı eseri gözden geçirme fırsatı bulamadığı 
anlaşılmaktadır. 

Cessas, DebOsl, Pezdevl ve Serahsl'nin 
kitapları arasındaki benzerlikler sadece 
muhteva ile sınırlı kalmayıp sistematik 
olarak da birbirine yakındır. Hepsinde ki
tap-haber (sünnet)-icma-kıyas şeklinde 
dört ana bölüm mevcuttur. Ancak usul il
minin bütün tartışma konularının adeta 
bir ağacın dallarının köklerine bağlanması 
gibi başlıklar, alt başlıklar ve bunların alt 
başlıkları şeklinde birbirine bağlanması bi
linci en güçlü ve tutarlı biçimde Pezdevl'
nin çalışmasında karşımıza çıkar. Pezdevl 
eserinin sistematiğini ilginç bir biçimde 
dört sayısı etrafında örer: Ana başlıkların 
yanında hemen bütün alt başlıklar ve on
ların alt başlıkları dörder tanedir. Nitekim 
kitabın altında nazım-mana ikilisinden do-
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ğan dil bölümleri dört başlıkta toplanmış, 
bu alt başlıkların altındaki konular da dört
lü tasnif içinde ele alınmıştır. Kapsam açı
sından lafızlar dört tanedir; açıklık veya 
kapalılık bakımından lafızlar dörder dör
der bölümlenmiştir; kullanım bakımından 
lafızlar dörde ayrılır ve nihayet lafızdan 
istidlal yolları dört tanedir. Yine sünnetin 
alt başlıkları, icmaın alt başlıkları ve kıya
sın alt başlıkları dörtlü tasnife tabi kılın
mıştır. Pezdevl'nin eserindeki bu özellik 
Debusl'nin etkisinden kaynaklanır. 

Uşulü'l-Pezdevi, fukaha metoduyla ya
zılan fıkıh usulü edebiyatının nihai ve ol
gun düzeyini temsil eden bir klasiktir. Pez
devl'den sonra fıkıh usulü alanında üreti
len eserler ve özellikle ders kitapları onun 
eseri model alınarak yazılmıştır. Bu muh
tasar ders kitaplarının en önemlileri, me
sela Ahslkesl'nin el-Münte]]ab'ı, Ebü'l
Berekat en-Nesefi'nin Menarü'l-envar'ı 

ve Sadrüşşerla'nın Ten~il:ıu '1-uşul'ü hep 
Uşulü'l-Pezdevfden yararlanılarak hazır

lanmıştır. Mütekellimln ve fukaha yönte
miyle kaleme alınan eserleri kaynaştırma
ya çalışan karma yönteme göre yazılmış 
eserlerde Muzafferüddin İbnü's-Saati'nin 
Be di' u 'n-ni~am'ı, Sadrüşşerla'nın Ten
~iJ:ıu '1-uşul'ü ve İbnü'l-Hümam'ın et- TaJ:ı
rir'inde olduğu gibi fukaha metodu için 
genellikle Pezdevl'nin Uşul'ü esas alınmış
tır. Eser üzerine yapılan şerh çalışmaları 

tesbit edilebildiği kadarıyla şunlardır: 1. 
Hüsameddin Hüseyin b. Ali es-Sığnaki, el
Kaiifi şerJ:ıi Uşuli'l-Pezdevi. 704 (1304) 
yılında tamamlanan eser el-Kafi şerJ:ıu'l
Pezdevi adıyla beş cilt halinde yayımlan
mıştır (nş r. Fahreddin S. M. Kanet, Riyad 
ı 422/200 ı ). Z. Abdülazlz el-Buhar!, Keş

iü'l-esrar ' an Uşuli Fa]]ri'l-İslam Pez
devi. Eserin en güzel ve en büyük şerhi 
olup bir usul-i fıkıh külliyatı niteliğindedir 
(1-ıv, Kahire 1307; istanbul ı 307- ı 308). 3. 
Kıvamüddin el-Kakl, ŞerJ:ıu Uşwi'l-Pezde
vi (Süleyman iye Ktp., Murad Mol la, nr. 
669). 4. Emir Katib el-İtkanl, eş-Şamil ii 
şerJ:ıi Uşuli'l-Pezdevi. Sekiz ciltlik bir 
şerhtir (Süleymaniye Ktp., Carullah Efen
di , m 485, 487, 488, 489, 500). S. Ekmeled
din el-Babertl, et-Ta~rir ii şerJ:ıi Uşuli'l

Pezdevi (Sü leymaniye Ktp., Carullah Efen
di, nr. 495: Fatih, nr. ı 322, ı 323). 6. Ved
hüddin ömer b. Abdülmuhsin el-Erzinca
n!, ŞerJ:ıu Uşuli'l-Pezdevi (Edirne Seli
miye Ktp., nr. 550, 55 ı ). Eser et-Tekmile 
ŞerJ:ıu Uşuli'l-Pezdevi adıyla da anılmak
tadır (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr 492. 493). 7. Alaeddin Ali b. Muham
med Musannifek, et-TaJ:ırir ii şerJ:ıi'l-Uşul 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. ı 324) . 8. Mol-
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la Hüsrev, ŞerJ:ıu UşUJi'l-Pezdevi (Beyazıt 
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi . nr. ı ı4ı) . 

9. Ebü'l-Münteha Ahmed b. Mehmed Ma
nisavl, ŞerJ:ıu Uşuli'l-Pezdevi (Antalya 
Elmalı İlçe Halk Ktp., TÜYATOK, nr. 70). 
Haşiyeler. 1. Süleyman b. Ahmed es-Sin
di, Ijaşiye 'ala Uşuli'l-Pezdevi (Millet 
Ktp., Murad Molla, m 642) Z. Hamldüd
din Ali b. Muhammed ed-Darlr, Ijaşiye 
(Ta'lfl,:a) 'ala Uşwi'l-Pezdevi (Süleyma
niye Ktp ., Fatih, nr. ı 319, 1321: Beyazıt 
Devlet Ktp., Merzifonlu Kara Mustafa Pa
şa, TÜYATOK, m 280) 3. Nureddin Ali b. 
Ramazan b. Musa el-Buhar!, Ijaşiye 'ala 
Uşuli'l-Pezdevi (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 1320. müellif nüshası) . Kasım b. Kut
luboğa, Pezdevl'nin Uşul'ünün hadislerini 
ilk defa kendisinin tahrlc ettiğini belirt
miş (Tacü't-teracim, s. ı64) ve bu çalışma 
günümüze ulaşmıştır. 
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liiJ M URTEZA BEDiR- FERHAT KocA 

PEZDEVİ, Ebü'I-Yüsr 
( ı.S,~jd f r-Jf ~~ ) 

Sadrü'l-İslam Ebü'l-Yüsr Muhammed 
b. Muhammed b. el-Hüseyn 

b. Abciiikerim el-Pezdevi 
(ö. 493/1100) 

L Matüridi kelamcısı ve Hanefi fakihi. _j 

421 (1030) yılında Türkistan'da Nesef 
yakınındaki Pezde şehrinde doğdu. Taba
kat kitaplarında Kadi es-Sadr lakabıyla da 
anılır. Kendisine "Ebü'l-Yüsr" denmesinin 
sebebi. kardeşi Ebü'l-Usr el-Pezdevl'nin ak-

sine eserlerinin kolay anlaşılır bir üslup ta
şımasıdır (Taşköprizade , ll. ı85). İlkeğiti
minin yanı sıra hadis bilgilerini babasın
dan aldı. Tahsil hayatına dair yeterli bilgi 
yoktur. Hanefi-Matürld'i alimleri ailesine 
mensup olduğuna göre memleketindeki 
Hanefi alimlerinin derslerine girmiş olmalı
dır. Bazı kaynaklarda Şemsüleimme el-Hal
van!, Ya'küb b. Yusuf b. Muhammed en
Nisaburl ve İmam Ebü'l-Hattab gibi alim
ler hocaları arasında zikredilir. Bir süre 
Buhara'da bulundu ( 478/1085), ardından 
Semerkant'a geçti. Onun bir ara Endi
can'a gittiği ve burada bir filozofla ahiret 
konusunda tartıştığı belirtilir. Buhara'
daki ikametinden sonra Semerkant kadıl
kudatlığına getirildi ( 48 ı 1 ı 088); kendi ifa
desinden Melikşah ordularının şehri ku
şatması sırasında orada bulunduğu anla
şılmaktadır (Uşülü 'd-din, s. 240, 259). Bü
yük ihtimalle bundan sonra geçtiği Buha
ra'da hocalık yapmış, münazaralara katıl
mıştır. Zehebl'nin verdiği bilgiye göre 9 
Receb 493 (20 Mayıs 11 00) tarihinde Buha
ra' da vefat etti (A' /amü 'n-nübela', XIX, 49) . 

Pezdevl'nin yetiştirdiği öğrenciler ara
sında Necmeddin en-Nesefi, Alaeddin es
Semerkandl. Abdullah b. Muhammed ei
Hulem'i, kendi oğlu Ebü'I-Meall Ahmed ve 
yeğeni Hasan b. Ali kaydedilmektedir (Lek
nevl. s. ı 88). Zehebl, Pezdevl'nin dersleri
ne katılanlar arasında Osman b. Ali el-Bl
kendi. Ahmed b. Nasr el-Buhar!, Muham
med b. Ebü Bekir es-Sind ve Ebu Reca 
Muhammed b. Muhammed'i de zikreder 
(A'lamü'n-rıübela', XIX, 49). Yaşadığı böl
gede saygın bir kişi olan Pezdevl'nin baş
ta Buhara olmak üzere Maveraünnehir ilim 
çevrelerinde önemli bir Hanefi-Matürldl 
alimi kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kar
deşi Ebü'l-Usr Ali b. Muhammed de fıkıh 
alanında meşhur bir alimdi. Kelamcılık yö
nü ağır basan Ebü'l-Yüsr kelamın tartış
malı ve güç birçok meselesini anlaşılır bir 
dille açıklamış. Matürldiyye'nin sistemli bir 
mezhep haline gelip yayılmasında ve kay
bolmaya yüz tutmuş literatürünün canla
nıp zenginleşmesinde önemli rol oynamış
tır. Daniel Gimaret, Matürldl'ye ait Kita
bü't-TevJ:ıid'in anlaşılması zor kısımlarının 
bulunduğu yönündeki ifadesinden hareket
le Pezdevl'nin Matür'idl olarak kabul edil
mesini sorgulamak istemişse de ( Theari es 
de l'acte humain en theologie musulmane, 
s. ı 72) bu sözün Matürldl kelamının ana 
meselelerine yönelik sistematik bir ten
kit özelliği taşımadığı açıktır (Yazıcıoğlu, 
xxvıı ı ı 985 ı. S. 291 ). Ancak Pezdevl'nin, 
Matürldl'den saygın bir kişi olarak bahset
mesine rağmen bu ekole mensup olduğu-


