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nusunda günümüze ulaþtýðý bilinen ilk çalýþ-
malardan olup muhtelif neþirleri yapýlmýþ-
týr (nþr. Muhammed et-Tâlibî, Tunus 1959;
nþr. Abdülmecîd et-Türkî, Beyrut 1410/
1990; nþr. Beþîr Muhammed Uyûn, Dýmaþk-
Tâif 1412/1991; nþr. Maribel Fierro, bir in-
celeme ve Ýspanyolca’ya tercümesiyle
birlikte, Kitâb al-Havâdith wa-l-bida‘. El
libro de las novedades y las inovaciones,
Madrid 1993; nþr. Ali b. Hasan b. Ali b. Ab-
dülhamîd, Demmâm 1417/1996). 3. Bir-
rü’l-vâlideyn (nþr. Muhammed Abdülha-
kîm el-Kadî, Beyrut 1986; nþr. Ahmed Ferîd
el-Mezîdî, Beyrut 1422). 4. ed-Du£âßü’l-
meß¦ûr ve âdâbüh (nþr. Muhammed b.
Rýdvân ed-Dâye, Beyrut 1988; nþr. Abdul-
lah Mahmûd Muhammed Ömer, Beyrut
1423). 5. Kitâbü’l-Esrâr. Turtûþî Sirâcü’l-
mülûk’te (I, 272; II, 719) bu kitaba atýfta
bulunarak aklýn hakikati, kýsýmlarý, mahal-
li, ahkâmý ve tevfikle ilgili konularý orada
ele aldýðýný ifade eder. Ca‘fer el-Beyâtî ese-
rin Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’ine bir
eleþtiri niteliði taþýdýðýný ileri sürer (Sirâ-
cü’l-mülûk, s. 19; Sirâcü’l-mülûk, tercüme
edenin giriþi, s. 15). 6. Kitâbü Ta¼rîmi’l-
³ýnâ ve’l-lehv £ale’½-½ûfiyye fî rašsihim
ve semâ£ihim. Abdülmecîd Türkî tara-
fýndan Risâle fî ta¼rîmi’l-cübni’r-Rûmî
ile birlikte yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1997).
7. Risâle ilâ Yûsuf b. Tâþfîn (Rabat 1976;
Ýspanyolca trc. Maria Jesus Viguera, “Las
cartas de al-Ghazâlî y al-Turtûchî al Sobe-
rano almpravid Yûsuf b. Tâchufîn”, al-An-
dalus, XLII/2, 1977, s. 341-374). 8. MuÅta-
½aru tefsîri’¦-¡a£lebî (Brockelmann, GAL,
I, 429; Suppl., I, 592). 9. MuÅta½aru (ÝÅti-
½âru) AÅlâši’n-Nebî. Ebü’þ-Þeyh el-Ýsfahâ-
nî’ye ait eserin muhtasarýdýr (Millet Ktp.,
Feyzullah Efendi, nr. 1308/2, vr. 36a-68a). 10.
Kitâbü Ta¼rîmi’l-istimnâ (Brockelmann,
GAL, I, 601). 11. Risâletü’l-£Udde £inde’l-
kürûb ve’þ-þidde (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 4795/3). Turtûþî’nin bunlarýn ya-
ný sýra kaynaklarda baþka eserleri de kay-
dedilir: Þer¼u Risâleti Ýbn Ebî Zeyd el-
Æayrevânî, Kitâbü’l-Fiten, Ta£lîša fî me-
sâßili’l-Åilâf (Ta£lîša fi’l-Åilâfiyyât, el-Kitâ-
bü’l-Kebîr fî mesâßili’l-Åilâf, e¹-ªarîša fi’l-
Åilâf ve’l-cedel), Zâdü’l-müsâfir, Nüzhe-
tü’l-iÅvâni’l-müte¼allîne fillâh, MuÅ-
ta½ar fî fürû£i’l-Mâlikiyye, Kitâbü’z-
Zühd ve’t-ta½avvuf, Kitâbü’r-Red £ale’l-
Ý¼yâß li’l-øazzâlî, es-Su£ûd fi’r-red £ale’l-
yehûd, el-Kelâm fi’l-³ýnâ ve’l-fašr, el-
£Umde fî u½ûli’l-fýšh.
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Ýran’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Kuruluþu Büyük Ýskender dönemine ka-
dar uzanýr; Yunanca’da Susia olarak bili-
nir. Tûs’un kuruluþunun Pîþdâdîler hâne-
danýndan Cemþîd’e dayandýrýlmasý (Müs-
tevfî, s. 183) þehrin Sâsânîler’den önce var-
lýðýný ortaya koymaktadýr. Bugün þehrin
harabeleri Horasan eyaletinde Meþhed’in
yaklaþýk 25 km. kuzeybatýsýnda yer almak-
tadýr. Ýbn Hurdâzbih, Tûs’u Nîþâbur-Serahs
yolu üzerinde gösterir. Ya‘kubî, Tûs þeh-
rinde yaþayan halkýn büyük çoðunluðunun
Ýranlý olduðunu söyler. Ýstahrî þehrin Nîþâ-
bur’un kuzeydoðusunda bulunduðunu ve
Tûs, Râdkân, Tâberân, Bezdgûr, Nûkan
kasabalarýndan meydana geldiðini belir-
tir. Ýbn Havkal de ayný bilgileri tekrarlar.
¥udûdü’l-£âlem’de Tûs’un daðlar arasýn-
da bir þehir olduðu ve daðlarýnda fîrûze,
bakýr, rastýk taþý gibi madenlerin bulundu-

siyelerde bulunmuþtur. 26 Cemâziyelevvel
520’de (19 Haziran 1126) Ýskenderiye’de
vefat eden Turtûþî’nin ölüm yýlýný Dabbî
ve Süyûtî 525 olarak kaydeder. Kabri þeh-
rin önemli ziyaret mekânlarýndandýr. Ýs-
kenderiye’nin eski kesiminde Turtûþî’nin
516’da (1122) yaptýrdýðý, içinde kabri bu-
lunan ve kendi adýný taþýyan mescid gü-
nümüzde de varlýðýný sürdürmektedir.

Eserleri. 1. Sirâcü’l-mülûk. 4 Receb
516’da (8 Eylül 1122) tamamlanan ve si-
yâsetnâme (nasihatnâme) türünün ilk örnek-
lerinden olan eserde müellif siyaset fel-
sefesi, siyaset ahlâký, devlet yapýsý ve ka-
mu hukukunun temel ilkelerine dair gö-
rüþlerini altmýþ dört bölüm halinde kay-
detmiþtir. Ýbn Haldûn, Turtûþî’nin bu ko-
nularý kendisinden önce ve hemen hemen
kendi kitabýnýn muhtevasýný kapsayacak
biçimde iþlediðini söyler, eserde mesele-
lerin tam olarak ortaya konulup deðerlen-
dirilemediðini, daha çok nakil ve öðütler-
den meydana gelen bir derleme niteliði
taþýdýðýný öne sürerek bazý eleþtiriler yö-
neltir (Mušaddime, I, 334; II, 524, 728). An-
cak Turtûþî’nin amacý, Ýbn Haldûn gibi ko-
nuyu ilmî açýdan incelemek olmayýp yö-
neticilere ahlâkî erdemleri hatýrlatmak,
baþarý ve baþarýsýzlýkta siyaset-ahlâk iliþki-
sini ortaya koyarak onlara yol göstermek-
tir. Dolayýsýyla Gazzâlî’nin ayný dönemde
kaleme aldýðý Na½î¼atü’l-mülûk adlý ese-
ri gibi nasihat gayesi güttüðünden baþa-
rýlý olduðu açýktýr (Þeyyâl, II, 797-799). 992
(1584) yýlýnda Kazasker Vüsûlî Mehmed
Çelebi Sirâcü’l-mülûk’ün otuz iki bölü-
münü Þem-i Hidâyet adýyla, aðdalý bir
üslûpla, ekleme ve çýkarmalarla Türkçe’-
ye çevirmiþ (Süleymaniye Ktp., Reîsülküt-
tâb Mustafa Efendi, nr. 772), eseri ayrýca
Sait Aykut tercüme etmiþtir (Sirâcü’l-mü-
lûk Siyaset Ahlâký ve Ýlkelerine Dair, Ýs-
tanbul 1995). Eseri Takýyyüddin Muham-
med Sadreddin 1036 (1626) yýlýnda Ab-
dürrahim Han’a sunulmak üzere Farsça’-
ya (Brockelmann, GAL, I, 601; Suppl., I,
829-830), Maximiliano Alarcon Ýspanyolca’-
ya (Lampara de los principes, I-II, Madrid
1930-1931) çevirmiþtir. Birçok baskýsý ya-
pýlan eser (Bulak 1289; Ýskenderiye 1289,
1299; Kahire 1306, 1317, 1319 [kenarýnda
Gazzâlî’nin eseriyle birlikte]; Kahire 1311
[Ýbn Haldûn’un Mušaddime’sinin kena-
rýnda; Kahire 1354]) Ca‘fer el-Beyâtî (Lon-
don 1977, 1990), Muhammed Fethî Ebû
Bekir (I-II, Kahire 1414/1994) ve Nu‘mân
Sâlih (Riyad 1426/2005) tarafýndan tahkik
edilerek yayýmlanmýþtýr. 2. Kitâbü’l-¥a-
vâdi¦ ve’l-bida£. Ýbn Vaddâh el-Kurtubî’-
nin (ö. 287/900) kitabýndan sonra bid‘at ko-
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ri iktâ etti (Özaydýn, s. 143). Nizâmülmülk
Tûs’ta bir cami yaptýrdý. 510 yýlý Muhar-
rem’inin 10. günü (25 Mayýs 1116) Tûs’ta
Sünnî ve Þiî âlimleri arasýnda cereyan eden
tartýþmalar þehirde büyük karýþýklýða yol
açtý. Rebîülâhir 617 (Haziran 1220) tarihin-
de Cengiz Han’ýn kumandanlarýndan Ce-
be ve Sebütey, Hârizmþah Muhammed b.
Tekiþ’in arkasýndan Nîþâbur’a geldi. Bazý
merkezler Moðol hâkimiyetine boyun eð-
diyse de Tûs ve Tâberân halký Moðollar’a
karþý direndi. Bunun üzerine harekete ge-
çen Sebütey þehir ve çevresinde büyük bir
katliam yaptýrdý. Bu arada Cengiz Han’ýn
en küçük oðlu Tuluy Han ordusunun öncü
kuvvetleri Horasan’a girdi ve Tûs’un son
istihkâmlarýný iþgal etti. Nûkan þiddetle
karþý koyduysa da 28 Rebîülâhir 617 (2
Temmuz 1220) tarihinde ele geçirildi. 618
(1221) yýlý ilkbaharýnda Tuluy Han, Merv’-
den hareket edip Tûs’un bütün köylerini
ele geçirdi ve halkýný öldürdü.

Timur, Serbedârîler’den Emîr Hâce Ali’-
yi Tûs’a vali tayin etti. Bir süre sonra Ti-
mur’un adýný hutbeden çýkaran Hâce Ali’-
nin baðýmsýz davranmaya baþlamasý Ti-
mur’u harekete geçirdi. Hâce Ali kaçtýysa
da yakalanýp öldürüldü (788/1386). 791 Re-
cebinde (Temmuz 1389) þehir tamamen
yýkýlýp yaðmalandý, 10.000’e yakýn kiþi öl-
dürüldü, Tûs’tan hiçbir iz kalmadý. Bu ola-
yýn ardýndan Tûs bir daha eski durumuna
gelemedi. Þâhruh 1405’te tahta çýkýnca
þehri yeniden kurmak üzere Emîr Seyyid
Hoca’yý Tûs’a gönderdiyse de halk Ýmam
Ali er-Rýzâ türbesinin bulunduðu Nûkan’a
yerleþtiðinden kimse Tûs’a raðbet etme-
di. Türbenin çevresinde kurulan Meþhed
þehri zamanla bir köy haline gelen Tûs’un
yerini aldý. Ortaçað’da Tûsî nisbesiyle aný-
lan simalar arasýnda Þâhnâme müellifi Fir-
devsî, Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Esedî-i Tûsî, Ni-
zâmülmülk, Gazzâlî, Þerefeddin et-Tûsî,
Nasîrüddîn-i Tûsî ve Alâeddin et-Tûsî sa-
yýlabilir.
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Alâüddîn Alî b. Muhammed
el-Betârekânî et-Tûsî

(ö. 887/1482)

Hanefî fakihi,
usulcü ve felsefeci.˜ ™

Süyûtî’nin, yetmiþ yýl yaþayýp 877 (1473)
yýlýnda öldüðü yolundaki ifadesine göre
(Na¾mü’l-£išyân, s. 132) 807’de (1404) dün-
yaya gelmiþtir. Ancak ölüm tarihi çoðunlu-
ðun kabul ettiði þekilde 887 ise (1482) do-
ðum tarihi 817 (1414) olur. Mevlâ Arrân
diye de anýlýr. Tûslu olduðu bilinmesine rað-
men nisbesinin Betârekânî (Ýbn Ýyâs, III,
88), Beyâdkânî (Süyûtî, s. 132) ve Bârekâ-
nî (Tehâfütü’l-felâsife [trc. Recep Duran], s.
XIX) diye zikredilmesi sebebiyle doðduðu
kasaba veya köy tesbit edilememektedir.
Öte yandan Tûsî’nin öðrenimi, hocalarý ve
seyahatlerine dair yeterli bilgi de bulun-
mamaktadýr. Onun Semerkant’ta tanýn-
dýktan sonra Osmanlý ülkesine geliþi, Mev-
lâ Hýzýr Þah’ýn Mýsýr’da on beþ yýl süren
tahsilini tamamlayýp dönmesine rastladý-
ðý belirtilirse de bunun da tarihi belli de-
ðildir; büyük ihtimalle II. Murad dönemi-
nin (1421-1451) sonlarýna tekabül etmek-
tedir. Ulemâya yakýn ilgi gösteren II. Mu-
rad, Alâeddin et-Tûsî’yi Bursa’da babasý
Çelebi Sultan Mehmed’in kurduðu med-
reseye 50 akçe yevmiye ile müderris ta-
yin etti. Ardýndan hükümdar olan oðlu II.
Mehmed Ýstanbul’u fethedince Tûsî’yi ki-
liseden tahvil ederek kurduðu sekiz med-
reseden birini teþkil eden Zeyrek Camii ya-
nýndaki medresede görevlendirdi ve yev-
miyesini 100 akçeye çýkardý. Ayrýca Ýstan-
bul’a çok yakýn Müderris (Medres) köyünü
kendisine tahsis etti. Taþköprizâde kendi
zamanýnda bu köyün meþhur bir yer oldu-
ðunu söyler (eþ-Þešåßiš, s. 97). Veziri Mah-
mud Paþa ile medreseyi ziyarete gelen Fâ-
tih Sultan Mehmed Tûsî’nin sað tarafýna,
vezir de sol tarafýna oturup dersini dinle-
diler. Birçok ilmî meselenin söz konusu
edildiði dersin muhtevasýndan ve hoca-
nýn ders verme tarzýndan memnun kalan
padiþah kendisini 10.000 dirhem ve bir
hil‘atle ödüllendirdi, talebelerin her birine
de 500 dirhem verilmesini emretti. Padi-

ðu kaydedilir. VII. (XIII.) yüzyýl müellifi Yâ-
kut el-Hamevî, Tûs’un Nîþâbur’a 10 fersah
(yaklaþýk 60 km.) mesafede yer aldýðýný,
Tâberân, Nûkan adlý iki kasaba ve 1000’-
den fazla köyünün olduðunu yazar. Zeke-
riyyâ el-Kazvînî, Tûs þehrini Tâberân ve
Nûkan adlý iki mahalleden ibaret göste-
rir. Tûs’a Câm yoluyla ulaþan Ýbn Battûta’-
ya göre þehir Horasan’ýn en büyük yer-
leþim yerlerinden biriydi. Hâfýz-ý Ebrû da
Tûs’tan mâmur bir þehir diye söz eder.

Tûs merzübânýnýn Kûfe ve Basra vali-
lerine bir mektup göndererek Horasan’ýn
yönetiminin kendisine verilmesi þartýyla
þehri müslümanlara býrakacaðýný bildirme-
si üzerine Tûs, Hz. Osman’ýn Basra valisi
Abdullah b. Âmir tarafýndan fethedildi (29/
650). Tûs merzübâný, Abdullah’a 600.000
dirhem vergi ödemeyi kabul ederek onun-
la bir antlaþma imzaladý. Þehir bundan
sonraki tarihlerde bölgede meydana ge-
len birçok savaþ ve ayaklanmadan etki-
lendi. Tûs Kalesi, Emevîler’den Abdülme-
lik b. Mervân zamanýnda Benî Temîmli
bir grup tarafýndan iþgal edildi. 188 (804)
yýlýnda Nesâ’da ayaklanan Ebü’l-Hasîb Vü-
heyb b. Abdullah kýsa sürede Tûs’u ve böl-
genin diðer þehirlerini kontrol altýna aldý.
193’te (809) yine bir isyaný bastýrmak üze-
re yola çýkan Abbâsî Halifesi Hârûnürreþîd,
Tûs’un Senâbâz köyünde vefat edip ora-
ya defnedildi. 203 (818) yýlýnda Þiî imam-
larýndan Ali er-Rýzâ, Tûs’un Nûkan kasa-
basýnda vefat etti. Sâmânîler döneminde
devletin eski emîrlerinden olan Ahmed b.
Abdullah-ý Hucistânî, Nîþâbur’da ayaklanýp
Tûs’u tahrip etti. 336’da (947) bölgenin
valisi Ebû Mansûr Muhammed b. Abdür-
rezzâk isyan çýkardý; ancak kendisine karþý
gönderilen kuvvetlerin ulaþmasýndan ön-
ce Tûs’u terkedip daha sonra özür dileye-
rek geri döndü ve Tûs’ta büyük bir cami
yaptýrdý. IV. (X.) yüzyýlda Horasan’ýn birçok
þehri gibi Tûs þehri de dokuma ve ipek
sanayiinde meþhurdu (DÝA, XVIII, 237). Ýb-
nü’l-Esîr, Gazneli Sultan Mahmud’un gör-
düðü bir rüya üzerine babasý Sebük Te-
gin’in Tûs’ta tahrip ettirdiði türbeyi onar-
dýðýný ve Tûs halkýnýn Þiî hacýlarý rahatsýz
etmelerini önlediðini kaydeder. Ardýndan
Tûs bölgede Nîþâbur’a yapýlan bütün as-
kerî seferlerin sonuçlarýndan etkilendi. Gaz-
neliler ve Selçuklular zamanýnda birçok sa-
vaþ ve ayaklanma esnasýnda halk ve þehir
büyük zarar gördü. Bunlarýn en büyüðü
425 (1034) yýlýnda Kirman emîrinin Tûs
halkýndan 20.000’e yakýn kiþiyi katlettir-
mesidir. 465’te (1072) Selçuklu Sultaný Me-
likþah, Nizâmülmülk’e aralarýnda doðum
yeri olan Tûs’un da bulunduðu bazý yerle-


