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Ebü’l-Feth Mecdüddîn Muhammed
b. Mahmûd b. el-Hüseyn

b. Ahmed el-Üsrûþenî
(ö. 637/1240’tan sonra)

Hanefî fakihi.
˜ ™

Mâverâünnehir’de Fergana bölgesinin
batýsýnda ve Seyhun (Siriderya) nehrinin do-
ðusunda kalan Üsrûþene bölgesinin ayný
adý taþýyan merkezinde doðdu. Hayatýna
dair yeterli bilgi yoktur. Bugün Tacikistan-
Özbekistan sýnýrýnda bu þehrin bulunduðu
yerde 2000 yýlýna kadar Ura-Tepe (Ora-Tü-
be) diye bilinen, yakýn zamanlarda Tacikis-
tan hükümetinin antik tarihini anýmsat-
mak amacýyla Ýsterevþan adýný verdiði bir
þehir yer almaktadýr. Ýslâm coðrafyacýlarý-
na göre bu yer adýnýn doðrusu Üsrûþene
ise de Üsrûþenî’ye ait eserlerin günümüze
ulaþan en eski nüshalarýnda nisbesi Üstrû-
þenî olarak geçmekte ve tabakat kitapla-
rýnda bu kullaným yaygýnlaþmýþ görünmek-
tedir. Ýlim ehli bir aileden gelen Mecdüd-
din el-Üsrûþenî’nin babasý Celâleddin Mah-
mûd, devrinin tanýnmýþ bir Hanefî fakihi
olup Muhammed b. Yûsuf es-Semerkan-
dî’nin el-Mültešåt adlý eserini 603 (1207)
yýlýnda Tertîbü’l-Mültešåt adýyla konu-
larýna göre düzenlemiþ ve 616’da (1219)
talebelerine imlâ ettirmiþ (Tertîbü’l-Mül-
tešåt, Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi,
nr. 596, vr. 1a-b, 98a-b; Hamidiye, nr. 585; Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1813), ayrýca el-Fevâßid ad-
lý bir kitap yazmýþtýr (Mahmûd b. Süley-
man el-Kefevî, vr. 244b). Üsrûþenî, 25 Þâ-
ban 625’te (30 Temmuz 1228) tamamladý-
ðý Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år adlý eserinin
sonunda (s. 389, 391) babasýnýn o sýrada
henüz hayatta, fakat ileri bir yaþta oldu-
ðunu belirtir, dedesi Hüseyin b. Ahmed’-
den de “þeyh, büyük imam” þeklinde söz

lýklarý egemenliði takip etti. Bu son dö-
nemde bölgenin baþlýca merkezleri duru-
mundaki Ura-Tepe ve Cîzek þehirleri Bu-
hara ve Hokand hanlýklarý arasýnda sürek-
li ihtilâf konusu oldu. Ortaçað’da Üsrûþe-
nî nisbesiyle tanýnan çok sayýda âlim ye-
tiþmiþtir. Ebû Saîd el-Berdaî, Ebû Talha
Hakîm b. Nasr, Ebû Saîd Yûnus b. Fazl,
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Amr, Ebû Be-
kir Mutarrif b. Cumhûr, Hâmid b. Ebû Hâ-
mid ve Hanefî fakihi Ebü’l-Feth Mecdüd-
din Muhammed b. Mahmûd bunlar ara-
sýnda sayýlabilir.

Bölge XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren Çarlýk Rusyasý’nýn hâkimiyetine gir-
di. 1866’da Ruslar ve Buhara Hanlýðý ara-
sýnda yapýlan Ýrcar savaþýnýn ardýndan Ura-
Tepe ve Cîzek Ruslar tarafýndan iþgal edil-
di. Bu dönemde Semerkant bölgesinin
merkezi olarak bahsedilen Cîzek, Ura-Te-
pe ile birlikte 1868’de Rusya Türkistan Ge-
nel Valiliði’nin Zerefþan bölgesine baðlan-
dý. Ruslar’a karþý örgütlenen yerel direniþ
sýrasýnda Cîzek direniþin merkezi durumu-
na geldiyse de Ruslar ayaklanmayý kýsa
sürede kanlý bir þekilde bastýrdýlar (1916)
ve bölgede egemenliklerini saðlamlaþtýr-
dýlar. Ýsyanýn bastýrýlmasýnýn ardýndan Cî-
zek ve çevresine Rus göçmenleri yerleþti-
rildi. 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra Üs-
rûþene topraklarý Özbekistan ve Tacikis-
tan arasýnda paylaþtýrýldý. 1924’te yapýlan
paylaþýma göre Cîzek (147.260 [2010 tah.])
Özbekistan’ýn sýnýrlarý içinde kalýrken Ura-
Tepe (57.361 [2010 tah.]) ve çevresi Taci-
kistan’a býrakýldý. 1991’de Sovyetler Birli-
ði’nin parçalanmasýnýn ardýndan ayný ayý-
rým devam etti.
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ni vurgular ve devrindeki müctehidler ara-
sýnda sayýldýðýný belirtir. Gerçekten de çok
genç yaþlarda baþladýðý telif hayatýnda öz-
gün eserler ortaya koyarak bu alanlarda bir
gelenek meydana getirmiþtir. Bugün hu-
kuk denilen alana (muâmelât) hasredilen
ve müellifin de belirttiði gibi kadýlar ve
müftüler için el kitabý þeklinde hazýrlanan
el-Fu½ûl fi’l-mu£âmelât Ýslâm hukuk lite-
ratürü içinde özgün bir yere sahiptir. Üs-
rûþenî’nin yenilikçi tarzýnýn göründüðü di-
ðer bir alan ise belki de dünya tarihinde
ilk defa çocuk hukukuna dair Câmi£u a¼-
kâmi’½-½ý³år adýyla bir eser kaleme almýþ
olmasýdýr.

Eserleri. 1. el-Fu½ûl fi’l-mu£âmelât
(Fu½ûlü’l-Üsrûþenî, el-Fu½ûlü’l-Üsrûþeniy-
ye). Müellif yargýlama hukukuna dair bu
eserinde nikâh, talâk, bey‘, icâre ve miras
gibi kadý ve müftülerin sýkça karþýlaþtýðý
muâmelât konularýný ele almýþtýr. Otuz fa-
sýldan meydana gelen eser yazýldýktan ký-
sa bir müddet sonra 651’de (1253) Semer-
kantlý Ebü’l-Feth Zeynüddin Abdürrahîm
b. Ebû Bekir Ýmâdüddin el-Mergýnânî ta-
rafýndan yeniden düzenlenerek kýrk fasla
çýkarýlmýþtýr. Fu½ûlü’l-£Ýmâdî adýyla bili-
nen ikinci eser büyük ölçüde Fu½ûlü’l-Üs-
rûþenî’nin malzemesinden oluþmaktadýr;
Mergýnânî bazý fasýllarý ilâve ederken bir
kýsým bilgileri de çýkarmýþtýr. Osmanlý âlim-
lerinden Bedreddin Simâvî bu iki eseri Câ-
mi£u’l-fu½ûleyn ismiyle kýsaltarak yeni
bir eser meydana getirmiþ, bu eser Os-
manlý muhitinde kadý ve müftülerce çok
tutulan bir el kitabý haline gelmiþtir. Baþ-
ta Türkiye kütüphaneleri olmak üzere el-
liden fazla yazma nüshasý mevcut olan el-
Fu½ûl (meselâ bk. TSMK, III. Ahmed, nr.
821, 822, 823; Beyazýt Ktp., Bayezid, nr.
2543, 2788; Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
1112, Fâtih, nr. 2423-2426, 2433-2435; Nu-
ruosmaniye Ktp., nr. 1772-1773) henüz
neþredilmemiþtir. 2. Câmi£u a¼kâmi’½-
½ý³år (A¼kâmü’½-½ý³år, Câmi£u’½-½ý³år).
Çocuklarla ilgili dinî ve hukukî hükümleri
ihtiva eden eserin çeþitli baskýlarý yapýlmýþ
(I-II, Kahire 1300, Câmi£u’l-fu½ûleyn’in ke-
narýnda; nþr. Abdülhamîd Abdülhâlik el-
Bîzelî, I-IV, Baðdat 1982-1983; nþr. Mustafa
Samîde, Beyrut 1418/1997; nþr. Ebû Mus‘ab
el-Bedrî – Mahmûd Abdurrahman Abdül-
mün‘im, I-II, Kahire 1994; nþr. Osmanhan
Alimof – Müslim Rýzký Atâ, Taþkent 2010)
ve Ýbrahim Canan tarafýndan Türkçe’ye
çevrilmiþtir (Ahkâmu’s-Sýgar: Ýslam Huku-
kunda Çocuklarla Ýlgili Hükümler, Ýstan-
bul 1984). 3. el-Esßile ve’l-ecvibe. Bu
eserde müellif, daha çok Mâverâünnehir

bölgesinde kendisinden önceki fakih ve
müftülere sorulan sorularý ve onlarýn ver-
dikleri cevaplarý, ayrýca sorularýn soruldu-
ðu kiþileri ve alýntý yapýlan eserleri de ço-
ðu yerde kaydederek bir araya getirmiþtir;
içinde çok sayýda Farsça fetva da yer al-
maktadýr. Taþkent Ýslâm Üniversitesi araþ-
týrmacýlarýndan Müslim Rýzký Atâ el-Esßi-
le ve’l-ecvibe’yi ayný adla neþretmiþtir
(Taþkent 2011). 4. el-Fetâva’l-Üsrûþeniy-
ye (Fetâva’l-Üsrûþenî). Câmi£u a¼kâmi’½-
½ý³år’ýn sonunda, yazmayý düþündüðünü
söylediði büyük hacimli Fetâvâ’nýn günü-
müze ulaþan “Kitâbü’l-Kerâhiye” bölümü-
nün kýrk fasýldan meydana gelmesi kita-
býn aslýnýn çok geniþ hacimli olduðunu gös-
termektedir. Eserin mevcut kýsmý Halit
Ünal tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýs-
lâm’da Helâller ve Haramlar: Kitabü’l-Kerâ-
hiye [Fetâvâ el-Üsruþeni], Kayseri 1995).
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Bazý müslüman devletlerde
sarayýn ve sultan emlâkinin 
idaresinden sorumlu görevli.˜ ™

Kelimenin menþei hakkýnda Farsça is-
tez ve dâr kelimelerinden oluþtuðu (isted-
dâr, siteddâr) ve “alým memuru” anlamý-
na geldiði (Kalkaþendî, V, 457; Ýbn Taðrî-
berdî, VII, 166), Farsça üstâz ile Arapça

eder. Ayrýca amcasý Ahmed b. Hüseyin el-
Üsrûþenî, dayýsý Muhammed b. Ahmed ve
annesinin dedesinin de âlim olduklarý an-
laþýlmaktadýr (Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år, neþ-
redenin giriþi, s. 13).

Mecdüddin el-Üsrûþenî, ilk telifi olan el-
Fu½ûl fi’l-mu£âmelât’ýn ferâð kaydýnda
eseri 625 yýlý Cemâziyelevvel ayýnýn baþýn-
da (8 Nisan 1228) tamamladýðýný ve bu ta-
rihte yaþýnýn 32 yýl 7 ay olduðunu belirtti-
ðine göre Þevval 592’de (Eylül 1196) doðdu-
ðu söylenebilir. 25 Þâban 625’te (30 Tem-
muz 1228) tamamladýðý diðer eseri Câ-
mi£u a¼kâmi’½-½ý³år’ýn sonunda (s. 389)
yaþýnýn otuzu geçtiðini, ihtiyarlýk sebebiyle
zayýf düþen babasýnýn talebi üzerine genç
yaþta fetva ile uðraþmak durumunda kal-
dýðýný ifade etmesi de yukarýdaki bilginin
doðruluðunu teyit etmektedir. Bu sebep-
le el-Esßile ve’l-ecvibe’nin sonunda bu
eseri tamamladýðý 637 (1240) yýlýnda alt-
mýþ yaþýný aþtýðýný ifade ettiðine, dolayý-
sýyla 577 (1181) yýlýnda doðduðuna dair
deðerlendirme (Câmi£u a¼kâmi’½-½ý³år,
neþredenin giriþi, s. 13) yanlýþtýr (anýlan
iddiaya mesnet kabul edilen ve büyük ih-
timalle söz konusu yazma nüshada hata-
lý olan ibare için bk. a.g.e., s. 390). Üsrû-
þenî ilk eðitimini babasýndan aldý. Onun
eserlerinde babasýnýn çalýþmalarýna yaptý-
ðý atýflarýndan örnekler aktaran Mahmûd
b. Süleyman el-Kefevî (Ketâßibü a£lâmi’l-
aÅyâr, vr. 244b-245a), ayrýca babasýnýn ho-
casý Burhâneddin el-Mergýnânî, Muham-
med b. Yûsuf es-Semerkandî ve Zahîrüd-
din Muhammed b. Ahmed el-Buhârî’den
de ders aldýðýný belirtir. Ancak doðum ta-
rihi dikkate alýndýðýnda Üsrûþenî’nin Se-
merkandî (ö. 556/1161) ve Mergýnânî’den
(ö. 593/1197) ders almasýnýn mümkün ol-
madýðý görülür. Öðrencileri arasýnda Hü-
sâmeddin el-Aliyyâbâdî’nin adý anýlmak-
tadýr (a.g.e., vr. 269b; Leknevî, s. 93; krþ.
Keþfü’¾-¾unûn, II, 1381, 1721).

Kâtib Çelebi bir yerde Üsrûþenî’nin 632’-
de (1234) (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1266), baþka
bir yerde 630’lu yýllarda (a.g.e., I, 19) ve-
fat ettiðini belirtmektedir. Baðdatlý Ýsmâil
Paþa ise ölüm tarihini 636 olarak kaydeder
(Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 113). Ancak Üsrûþe-
nî’nin yakýn zamanlarda bulunan el-Esßile
ve’l-ecvibe adlý eserinin sonundaki ferâð
kaydý (vr. 70a) onun 6 Zilkade 637 (29 Ma-
yýs 1240) tarihinde henüz hayatta bulun-
duðunu göstermektedir (Câmi£u a¼kâ-
mi’½-½ý³år, neþredenin giriþi, s. 13). Taba-
kat müelliflerinden Kefevî, Üsrûþenî’nin ba-
basý ile ayný tabakada yer aldýðýný, hatta
usul ve fürûdaki bilgisiyle babasýný geçtiði-
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