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Iii NADiR ÖZKUYUMCU 

KURSAVI 
(ö. 1812) 

İdil-Ural Türkleri arasındaki 
dini ıslah hareketinin öncülerinden. 

L ~ 

1776'da Kazan bölgesindeki Kursa kö
yünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1771. 
1772 ve 1765 olarak da zikredilmiştir. Asıl 

adı Ebü'n-Nasr Abdünnasir, babasının adı 
İbrahim, dedesininki Yarmuhammed'dir. 
Babası tüccar olan Kursavi, ilk öğrenimini 
Viyatka'ya bağlı Malmij kasabasının Meç
kere köyünde yaptı; Muhammed. Rahim 
b. Yusuf el-Aşıti ei-Meçkerevi'den fayda
landı. Daha sonra Buhara'ya gitti. Kendi
sini özellikle Kur'an ve hadis alanında ye
tişti rm eye çalıştı. Nakşibendi-Müceddidi 
şeyhi Niyazkulı Han Türkmani'ye intisap 
etti, dört yıl ona hizmet edip icazet aldı. 
Muhafazakar alimler ve Orta Asya ' nın 

zengin kütüphaneleriyle kurduğu temas 
Kursavi'nin skolastik din anlayışına tep
kisine yol açtı . Öğrenimini tamamladık

tan sonra Kursa'ya döndü ve müderrislik 
yapmaya başladı. 

Kursavi'nin yenilikçi fikirlerinin kaynağı . 

Tatar kültürünün mevcut yapısı ile Ali ei
Kari'nin Mine.Qu 'r-ravzi'l-ezher ii şer
.Qi'l-Fı]fhi'l-ekber'i, Ebü'I-Muin en-Nese
fi'nin et-Temhid'i ve imam-ı Rabbani'
nin bazı eserleri olup döneminde hakim 
olan Eş' ari kelam düşüncesine Matüridi 
kelam anlayışı ile karşılık vermiş. özellik
le sıfatlar konusunda Teftazani başta ol
mak üzere Eş' ari kelamcılarını şiddetle 
eleştirmiştir. 

1807'de tekrar Buhara'ya giden Kursavi. 
İdil Tatarları'nın Orta Asya'nın skolastik 
islam merkezlerine karşı gösterdiği ba
ğımlılık kalıbını ilk kıran kişi oldu ve bura
da fikirlerini duyurmaya başladı. Kelam-

cı ların birçok fer'i meseleyi inanılması za
ruri konular içinde ele almalarına karşı 
çıktı, kendisini onların amansız bir hasmı 
olarak tanımladı. İslami naslar üzerinde 
sadece uzmanlaşmış kişilerin değil bü
tün müslümanların ictihad etmesinin 
önemini vurgulayarak her islam aliminin 
Kur'an ve hadisi yorumlamada yetkili ol
ması gerektiğini savundu. Çünkü ona gö
re aklı kullanma ve tercihte bulunmada 
ictihadın geniş anlamı içerisinde yer al
maktadır. Bu anlayıştan hareketle ictihad 
kapısının açık olduğunu ileri sürdü. Tak
lide. bid'atlara. din istismarına karşı mü
cadele etti. Kursavi'nin medreselerde 
okutulan ders kitaplarını eleştirmesi de 
onun eğitim meselesiyle ilgilendiğini gös
terdiği kadar dini düşüncedeki asıl yeni
liğin eğitimden geçtiğine inandığını orta
ya koymaktadır. Ancak Kursavi, bu fikir
leriyle çevresinde pek fazla taraftar bula
madığı gibi Buhara'nın muhafazakar 
alimleri arasında infial uyandırdı, zındık
lık ve dinsizlikle suçlandı. Hayatına kas
tedilmesinden endişe eden Niyazkulı 
Han Türkman i ve Ziyaeddin ei-Halaci'nin 
tavsiyeleri üzerine Buhara'yı terkedip 
Kursa'ya döndü, burada ders vermeye 
başladı. 

Onun yenilikçi düşünceleri talebeleri 
arasında kısa sürede tanınmasını sağla
dı. Niyazkulı Han Türkmani'nin Tatar ve 

. Türkmen zenginlerinden sağladığı des
tekle Meçkere'de Kursavi için bir medre
se açıldı. Ancak Buhara'da olduğu gibi bu
rada da bazı müderris ve din adamları
nın tepkileriyle karşılaşan Kursavi 1812 
yılında hacca gitmek üzere yola çıktı . is
tanbul'a ulaştığında yakalandığı veba 
hastalığından öldü ve Üsküdar'da Karaca
ahmet Mezarlığı'na defnedildi, fakat me
zarın ın yeri belli değildir. 

Kursavi. İ dil- Ural Tatarları arasındaki 
dini uyanış ve dini ıslah hareketinin en 
önemli temsilcilerinden olup görüşlerin
den dolayı mutaassıp çevrelerin tepki
sini çekse de kısa bir zaman sonra Ta
tar cedidciliğinin en tanınmış referansı 
haline geldi. Kursavi'nin açtığı yenilikçi 
yoldan giden ilk isimlerden Nizameddin 
b. Siraceddin Karüci onun eserlerine şerh 
ve Mşiyeler yazdı ve Arif b. Selamkulı b. 
Fulat (Pulat) es-Sayrani ile birlikte fikirle
rinin takipçisi oldu. Kursavi'nin yenilikçi 
görüşleri daha sonraki dönemlerde de ta
raftar kazanmaya devam etmiş, eserleri 
bazı medreselerde ders kitabı olarak oku
tulmuştur. Etkisi Kazan sınırlarını aşmış. 
başta Mercani. Alimcan Barudi ve Rıza-

KURSAVi 

eddin Fahreddin olmak üzere görüşleri 
Tatar cedidci geleneğinin birçok ismi ta
rafından desteklenmiştir. Mercani, kendi 
fikri dönüşümünü sağlayan Kursavi'nin 
görüşlerini bütün İ dil- Ural'a yaymak ve 
yeni nesillere tanıtmak için yazdığı Ten
bihü ebnô.'i'l- 'aşr 'alô. tenzihi enbô.'i 
Ebi'n-Naşr adlı risalesinde onun her yüz
yılda bir geleceği söylenen müceddidler
den biri olduğunu ileri sürmüştür. 

Eserleri. 1. Heftiyek-i Şerif. Müellifin 
bölgesinde Türkçe kısmi tefsir geleneği
nin ilk örneği olan eser, öğrencisi Nu' man 
b. Emir b. Osman es-Semeni'nin kaleme 
aldığı Molla Numan Tefsiri adiı kitabın 
içinde birçok defa basılmıştır. z. Kitô.
bü'l-İrşô.d li'l-'ibô.d. Tatar Cedidcilik dü
şüncesinin ilk örneklerinden biri olup 
Alimcan Barudi tarafından neşredilmiş
tir (Kazan 1903). 3. Şer.Qu'l-'A]fa'idi'n
Nesetiyye el-cedid. eş-Şer.Qu'l-cedid 

'ale'l- 'A]fa'idi'n-Neseiiyye adıyla da 
kaydedilen eserin bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'ndedir (Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 1394, 244 varak) 4. Şer]) 'alô. 
Risfıle ii ba.Q§i'ş-şıfô.t (Süleymaniye Ktp., 
İzmirli İsmail Hakkı, nr. 906). 5. Kitô.b ii 
beyani a]fsô.mi'l-.Qadi§ (Amasya il Halk 
K tp., nr. ı 785 ). Kursavi'nin ayrıca Kitô.
bü '1-Levô.'i.Q, Şer]) u '1- 'A]fa'idi'n-Nese
tiyye el-]fadim, Risô.letü i§bô.ti'ş-şıfô.t, 
Şer.Qu Mu]].taşari'l-Menô.r, Kitô.bü 'n
Neşfı'i.Q adlı eserleri bulunmaktadır . 
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