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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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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-



na dair herhangi bir ifadesine rastlanma
mıştır. Ayrıca Pezdevl. Matürldl'nin bazı 
görüşlerine Uşulü'd-din adlı eserinde kar
şı çıkmışsa da onu Eş'arller'e dahil etme
miş, Ebu Hanife çizgisinde ayrı bir akımın 
en önemli temsilcisi olarak görmüştür. As
lında Pezdevl'nin yaşadığ ı dönemde Ma
türldiyye ekolünün tekamül ettiğini söyle
mek mümkün değildir. 

Ebü'I-Yüsr ei-Pezdev'i, Ebu Hanife tara
fından temelleri atılıp Ebu Mansur ei-Ma
türldl'nin Sünni bir kelam ekolü haline ge
tirdiği Matürldiyye'nin, eserlerinin bir kıs
mı günümüze intikal etmiş önemli alim
lerinden biridir. Pezdev'i'yi Matüridiyye'nin 
kuruluşunu sağlayan mütekaddim kelam 
alimleri silsilesinin sonuncularından biri 
olarak kabul etmek mümkündür. Uşu
lü'd-din adlı kitabının mukaddimesinde, 
kendi dönemine kadar kaleme alınmış ke
lam eserlerine genel bakış yaptıktan ve 
bazı eleştiriler yönelttikten sonra Matürl
dl'nin Ehl-i sünnet mezhebi çerçevesinde 
telif ettiği Kitôbü't-TevJ:ıid'i beğenmekle 
birlikte anlaşılmasının zor olduğunu söyle
miş , bu sebeple aynı mezhep dairesinde 
kalarak kitabını kaleme aldığını belirtmiş
tir. Matürldl'den bir buçuk asır sonra ge
len Ebü'l-Yüsr ei-Pezdevl onun eserlerin
de görülmeyen "Ehl-i sünnet ve'l-cemaat" 
tabirini çokça kullanmış, bu ekolün görüş
lerini savunmuş ve karşı fikirleri eleştir
miştir. Bu tabiri kullanırken de ashap ve 
tabiinin devamı olarak fıkıh ve kıraat alim
lerini, sufıler ve ashabü'l-hadisi kastetmiş
tir (Uşülü'd·dln, s. 242) Zaman zaman Ehl-i 
sünnet ve'l-cemaat tabirini herhangi bir 
gruba nisbet etmeden zikrettiği de görül
mekte ve büyük ihtimalle sadece Hanefi 
ulemasını kastetmektedir (a.g.e., s. ı 73-
ı 74, ı 76, 206, 2 ı 2) İbn Küliab ve Eş' ari'yi 
Ehl-i sünnet'ten sayınakla beraber onların 
bazı meselelerde hata ettiklerini belirt
mektedir (a.g.e., s. 28, 44. 52, 53, 65 vd.). 

Pezdevi, Uşulü'd-din adlı eserinde Ma
t üridl ile başlayıp zamanla kelam kitapla
rında yerini alan konuların hemen hepsine 
temas etmiştir. Sünni kelamının Matürldl 
ile kuruluşu ve Eş'arl alimlerince destek
lenişinin üzerinden iki asra yakın bir za
man geçtiği halde Pezdevl kitabının ba
şında bu ilmi öğrenip öğretmenin mubah, 
hatta farz-ı kifaye olduğunu belirtmiştir. 
Bu husus, genelde ehl-i hadisin karşı çık
tığı kelam yönteminin meşruiyeti hakkın
daki tartışmaların canlılığını koruduğunu 
göstermektedir. Pezdevl daha sonra var
lık ve bilgi vasıtaları konusundan başlaya
rak ulühiyyet, nübüwet ve sem'iyyat ba
hislerini işlemiş, ardından imarnet mese
lesine yer vermiştir. Kitabın sonunda mez-

hepler hakkında kısa açıklamalar ve de
ğerlendirmeler yapmıştır. Pezdevl, Matü
rldl'den farklı olarak sem'iyyat konularına 
kısa da olsa temas ettikten başka imarnet 
meselesine oldukça hacim li bir yer ayır
mıştır. Böylece Sünni-Matürldl kelamını 
plan ve muhteva bakımından nihai şekli 

ne yaklaştırmayı başarabilmiştir. 

Ebü'l-Yüsr ei-Pezdevl'nin kelamla ilgili 
düşüncelerine kaynak teşkil eden Matü
rldl'nin eserlerine atıfta bulunmaması dik
kat çekicidir. Daha sonra gelen Matürldl 
kelamcılarının çalışmalarında kendisinin is
tidlallerine benzeyen açıklamalara rastlan
maktadır. Bunun en açık örneği Sabani'
nin özellikle el-Kitaye'sidir. Pezdevi'nin öğ
rencisi Necmeddin en-Nesefi'nin, "Ebü'l
Yüsr Maveraünnehir ülkesinde yaşıtları 

mızın şeyhi, imamların imamıydı. Ona her 
taraftan insanlar gelirdi. Doğu ve Batı usul 
ve füruda onun eserleriyle dolmuştur'' şek
lindeki ifadesi (Zehebl, XIX, 49; Leknevl , s. 
188). kendisinin düşünce tarzında ve ke
lam görüşlerinde Pezdev'i'nin etkisini açık
ça göstermektedir. Pezdevl'nin diğer Ma
tündiyye uleması gibi kendi taraftarların
ca bile ihmal edildiği bir gerçektir. Onun 
ilmi hayatına ve yaşadığı bölgeye bakıla
rak Arapça' nın yanı sıra Farsça'ya da vakıf 
bulunduğu , Türkler'le meskun yerde do
ğup yetiştiği için Türk asıllı olup Türkçe'yi 
de bildiği ifade edilmelidir. 

Eserleri. Kaynaklarda Pezdevl'nin usul 
ve fürüa dair birçok eser yazdığı söylen
mekteyse de ona ait fazlaca kitap ismi 
zikredilmemektedir. Ebü'I-Yüsr el-Pezde
vl'nin günümüze ulaşan iki eseri mevcut
tur. 1. Uşı1lü'd-din*. Ankara Üniversite
si Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (İ s mail 

Sa i b Sencer, nr. 2/1261), Süleymaniye 
(Esad Efendi, nr. 1262) ve Kayseri Raşid 
Efendi ( nr. 5 ı 6) kütüphanelerinde yazma
ları bulunmaktadır. İsmail Saib Sencer nüs
hasına dayanılarak Hans Peter Linss ta
rafından yayımlanan kitabı (Kah i re 1383) 
Şerafetlin Gölcük Ehl-i Sünnet Akaidi 
adıyla tercüme etmiştir (i stanbul 1980). z. 
Kitôb fihi ma'rifetü'l-J:ıuceci'ş-şer'iyye. 
Usul-i fıkıhtan Kur'an. sünnet, icma ve kı
yas konularının işlendiği bir eser olup Ma
rie Bemard ve Eric Chaumont tarafından 
neşredilmiştir (Kahire 2003) Kitabın ba
şında verilen bilgiden müellifin daha ön
ce biri muhtasar, diğeri vasat olmak üze
re iki usCıl-i fıkıh eseri kaleme aldığı anla
şılmaktadır. Bazı kaynaklarda Ebü'l-Yüsr 
el-Pezdevl'ye, Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'ye ait el-Cami'u'ş-şagir üzerine 
Ta'li]fa (Keşfü'?-?Unün, 1, 563; krş. Pez
devl, Uşülü'd-din, neşredenin girişi, s. ı4) 
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ve el-Va]fı'at (Keşfü '?-?Unun, ı ı. 1998, 
1999) adlı iki eser daha nisbet edilmekte
dir. Ona ayrıca el-Mebsut adlı bir fıkıh ki
tabı izafe edilmişse de (a.g.e., ll , ı 581; He
diyyetü 'l-'ari/fn, ll , 77) bunun kardeşi Ebü'l
Usr ei-Pezdevl'ye ait olduğu belirlenmiştir 
(krş Kureşl. II, 595; Taşköprizade, II, ı 85; 
Kavakçı, s. 4 I). Yine Pezdevl'ye ait Zelle
tü'l-]fiiri adlı bir risalenin nüshaları kütüp
hanelerde görülmektedir (Süleymaniye 
Ktp , Esad Efendi, nr. 3541!3; Hacı Mah
mud Efendi, nr. I 15 ; Asım Bey, nr. 3). Ba
zı çağdaş müellifler tarafından ona Şer
J:ıu'l-Fıkhi'l-ekber nisbet edilmişse de 
kaynaklarda bunu doğrulayan bilgiye ula
şılamamıştır (DiA, XXVIII , 166) Daniel Gi
maret. Pezdevl'nin Uşulü'd-din'ine daya
narak onun insanın iradi fiilieri konusun
daki görüşünü ortaya koymaya çalışmıştır 
(Theories de l'acte humain, s. 190-195). 
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