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TÛS

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-
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dir (meselâ bk. Keþfü’¾-¾unûn, I, 513; He-
diyyetü’l-£ârifîn, I, 737; Tehâfütü’l-felâsife
[trc. Recep Duran], tercüme edenin giriþi,
s. XIX).

Eserleri. 1. Tehâfütü’l- felâsife. Kaynak-
larda adý Kitâbü’×-¬üÅr (e×-¬eÅîre) ola-
rak da geçen bu çalýþma müellife þöhret
kazandýran eseridir. Tûsî mukaddimede
eserini e×-¬üÅr diye adlandýrmýþtýr. Kitap-
ta Gazzâlî’ye ait Tehâfüt’ün içerdiði yirmi
mesele ayný adlarla sýralanmýþtýr. Çeþitli
yazmalarý bulunan eserin (Tehâfütü’l-felâ-
sife [trc. Recep Duran], tercüme edenin gi-
riþi, s. XVI) bilinen ilk baskýsý e×-¬eÅîre
fi’l-mu¼âkeme beyne kitâbey Tehâfü-
ti’l-felâsife li’l-øazzâlî ve’l-¼ükemâßi
li’bni Rüþd adýyla yapýlmýþ (Haydarâbâd
1317), ayrýca Tehâfütü’l-felâsife ismiyle
yayýmlanmýþtýr (nþr. Rýzâ Saâde, Beyrut
1403/1983, 1990). Recep Duran kitap üze-
rine doktora tezi hazýrlamýþ ve eseri ter-
cüme etmiþtir (bk. bibl.). 2. ¥âþiye £alâ
Þer¼i’l-Mevâšýf. Seyyid Þerîf el-Cürcânî’-
nin Þer¼u’l-Mevâšýf adlý eserinin ilim ba-
hisleri üzerine yazýlmýþtýr (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1438, nr. 2119).
3. ¥âþiye £ale’t-Telvî¼. Sadrüþþerîa Ubey-
dullah b. Mes‘ûd’un Tenš¢¼u’l-u½ûl’üne
Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin yazdýðý et-Tel-
vî¼ ilâ keþfi ¼ašåßišý’t-Tenš¢h adlý þerhin
(Ýstanbul 1865; nþr. Muhammed Adnân
Dervîþ, Beyrut 1419/1998) bazý konularý için
yapýlmýþ bir hâþiyedir (Süleymaniye Ktp.,
Cârullah Efendi, nr. 1438; Dârülmesnevî,
nr. 93; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 928; Tire Ýlçe Halk Ktp., Necip
Paþa, nr. 199). 4. ¥âþiye £alâ Þer¼i MuÅ-
ta½ari’l-Müntehâ. Ýbnü’l-Hâcib’in MuÅta-
½arü’l-Müntehe’s-sûl ve’l-emel’ine Adu-
düddin el-Îcî tarafýndan yazýlan Þer¼u
MuÅta½ari’l-Müntehâ adlý þerhin (Ýstan-
bul 1307-1310, 1317; Bulak 1316-1317;
Beyrut 2000) kýsmî hâþiyesidir (Süleyma-
niye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2087). 5.
¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’s-Seyyid Þerîf £alâ
Þer¼i MuÅta½ari’l-Müntehâ. Yine Adu-
düddin el-Îcî’nin þerhine Seyyid Þerîf el-
Cürcânî’nin kaleme aldýðý ¥âþiye £alâ Þer-
¼i MuÅta½ari’l-Müntehâ adlý hâþiyenin
(Bulak 1316) kýsmî hâþiyesidir (Süleyma-
niye Ktp., Hamidiye, nr. 2087). Kaynaklar-
da Alâeddin et-Tûsî’nin, Adudüddin el-Îcî’-
nin el-£Ašåßidü’l-£AŠuŠiyye’sine Devvâ-
nî’nin yazdýðý þerhe, Zemahþerî’nin el-
Keþþâf’ýnýn baþ tarafýna (Fâtiha ile Bakara’-
nýn ilk yirmi beþ âyetine), Seyyid Þerîf el-Cür-
cânî’nin ¥âþiye £ale’l-Keþþâf’ýna (Beyrut,
ts.), Sirâceddin el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-
envâr fi’l-man¹ýš’ýna Kutbüddin er-Râzî
tarafýndan Levâmi£u’l-esrâr þer¼u Me-

¹âli£i’l-envâr adýyla yazýlan þerhe (Hin-
distan 1271; Ýstanbul 1303, 1310; Tahran
1314) hâþiyeler kaleme aldýðý; ayrýca Sirâ-
ceddin el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-envâr fi’l-
man¹ýš adlý eserine Farsça bir þerh yaz-
dýðý zikredilmektedir (Taþköprizâde, s. 100;
Keþfü’¾-¾unûn, II, 1144, 1479, 1892; Hediy-
yetü’l-£ârifîn, I, 737).
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Ebû Ca‘fer Muhammed
b. el-Hasen b. Alî et-Tûsî

(ö. 460/1067)

Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
çok yönlü âlim.

˜ ™

385 Ramazanýnda (Ekim 995) Horasan’ýn
Tûs þehrinde doðdu. Horasan’da yirmi üç
yaþýna kadar geçen yýllarý ile ailesi ve eði-
timi hakkýnda fazla bilgi yoktur; kendisi
de otobiyografisinde (el-Fihrist, s. 192-194)
bu konuda yeterli bilgi vermemiþtir. Ýlk
bilgileri Tûs’ta Ýmâmiyye’ye mensup ho-
calardan aldý. Çevrede Sünnîliðin hâkim
olmasý dolayýsýyla bazý Sünnî hocalarýn
derslerine devam etti. Öðrenimini bü-
yük ihtimalle Tûs yakýnlarýnda yeni ku-
rulan Meþhed’de sürdürdü. 408 (1017)
yýlýnda halkýnýn çoðunluðu Þâfiî mezhe-
bine mensup bulunan Horasan’dan ayrý-
larak ömrünün büyük kýsmýný geçireceði,
Þiî Büveyhîler’in hüküm sürdüðü Baðdat’a
gitti. Hüseyin b. Ubeydullah el-Gadâirî,
Ebü’l-Hasan b. Ebû Cûd, Ahmed b. Mu-
hammed b. Mûsâ el-Ahvâzî ve Ebû Ab-
dullah Ýbn Abdûn gibi dönemin ileri gelen
âlimlerinden ders aldý (hocalarý için ayrý-

þahýn bu davranýþýnýn Tûsî’yi son derece
memnun ettiði belirtilir. Daha sonra ya-
kýndaki bir medresede Molla Abdülkerim
Efendi’nin dersini dinlemek isteyen sul-
tan veziri ve Tûsî ile birlikte onun medre-
sesine gitti, fakat derse hazýrlanmayan
Abdülkerim’in affýný dilemesi sultanýn ho-
þuna gitmedi. Bu durum Tûsî’nin Fâtih
nezdindeki itibarýnýn daha da artmasýna
vesile oldu. Ardýndan padiþah Tûsî’yi baba-
sýnýn Edirne’de kurduðu medreseye 100
akçe yevmiye ile tayin etti.

Aklî ilimlere ve felsefeye ilgi duyan Fâ-
tih Sultan Mehmed, Alâeddin et-Tûsî ile
dönemin tanýnmýþ âlimlerinden Hocazâde
Muslihuddin Efendi’den Gazzâlî’nin Tehâ-
fütü’l-felâsife’si tarzýnda bir eser kaleme
almalarýný, Gazzâlî ile filozoflarýn görüþleri
arasýnda karþýlaþtýrma yaparak her iki ta-
rafýn düþüncesini deðerlendirmelerini is-
tedi (Tehâfütü’l-felâsife [trc. Recep Duran],
tercüme edenin giriþi, s. XV-XVII). Hocazâ-
de dört ay gibi kýsa bir süre içinde eseri-
ni tamamlamasýna raðmen, Tûsî çalýþma-
sýný altý ayda tamamlayýp sultana takdim
etti. Hükümdar iki eseri de inceletti. Gelen
beyanlar neticesinde iki müellifi 10.000’er
akçe ile taltif etmesine raðmen eseri da-
ha çok beðenilen Hocazâde’ye hil‘at veya
binek vererek ayrýca mükâfatlandýrdý. Ho-
cazâde’nin kendisinden üstün görülmesin-
den rahatsýz olduðu anlaþýlan Alâeddin et-
Tûsî bir süre sonra Osmanlý ülkesinden ay-
rýlýp memleketine doðru yola çýktý. Teb-
riz’e ulaþtýðýnda eski öðrencilerinden Ab-
dullah-ý Ýlâhî ile karþýlaþtýðý, yanýnda kaldý-
ðý ve onun tarafýndan teselli edildiði nak-
ledilir. Tûsî, daha sonra Semerkant’a gi-
derek burada Hâce Ubeydullah Ahrâr’ýn
halkasýna dahil oldu. Telif faaliyetleri ya-
nýnda birçok talebe yetiþtirdi. Eþrefoðlu
Rûmî ile Dimetokalý Þeyh Niyâzî Þücâüd-
din Ýlyas önde gelen talebelerindendir. Ay-
rýca Mevlâ Ýbnü’l-Eþref, Vezîriâzam Kara-
mânî Mehmed Paþa, Hayâlî, Hatibzâde
Muhyiddin Efendi, Sinân-ý Acemî, Ispar-
talý Mevlâ Abdülkadir, Molla Abdülkerim
Efendi, Ali el-Fenârî, Simavlý Abdullah-ý Ýlâ-
hî, Akþemseddin’in büyük oðlu Þeyh Ab-
dullah kaynaklarda ismi belirtilen öðren-
cilerindendir. Tûsî’nin ölümü için Þemsed-
din Sâmi’nin verdiði 860 (1456) (Kåmû-
sü’l-a‘lâm, IV, 3170) ve Serkîs’in kaydettiði
885 (1480) tarihleri kaynaklarda geçme-
mektedir. Bazý eserlerde onun 877 (1472-
73) yýlýnda vefat ettiði belirtilmektedir (Sü-
yûtî, s. 132; Ýbn Ýyâs, III, 88). Ancak kendi
çaðdaþý olan müelliflerle günümüzde Tû-
sî üzerinde çalýþma yapanlarýn çoðu onun
887 (1482) yýlýnda öldüðünü kaydetmekte-

TÛSÎ, Ebû Ca‘fer
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