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sekiz cilt halinde yayýmlanmýþtýr (Tahran
1270/1853; nþr. Muhammed Taký el-Keþfî,
Tahran 1387/1967; nþr. Muhammed Bâkýr
el-Behbûdî, Tahran, ts. [el-Mektebetü’lMustafaviyye]; el-Mebsû¹ fî fýšhi’l-Ýmâmiyye, Kum 2007), 3. en-Nihâye fî mücerredi’l-fýšh ve’l-fetâvâ. Müellifin Ýmâmiyye fýkhýna dair diðer önemli bir eseri olup
Þiî medreselerinde ders kitabý olarak okutulmuþ (Tahran 1276, 1333 hþ.; Beyrut
1390/1970), daha sonra Muhakkýk el-Hillî’nin Þerâßi£u’l-Ýslâm adlý eseri bunun yerini almýþtýr. Muhakkýk el-Hillî tarafýndan
Nüketü’n-Nihâye (en-Nihâye ve nüketühâ) adýyla þerhedilen eser (Tahran 1276;
I-III, Kum 1412) Farsça’ya (trc. Muhammed Bâkýr Sebzevârî, Tahran 1360/1981)
ve Ýngilizce’ye (A Concise Description of Islamic Law and Legal Opinions, trc. A. Ezzati, London 2008) çevrilmiþtir. 4. el-Îcâz
fi’l-ferâßi² ve’l-mevârî¦. en-Nihâye’nin
ilgili kýsýmlarýnýn özetidir (nþr. Muhammed
Hâdî el-Emînî, Necef 1963). 5. Kitâbü’lƒilâf (el-ƒilâf fi’l-a¼kâm, Mesâßilü’l-Åilâf).
Fýkýh mezhepleri arasýndaki ihtilâflarý konu edinmektedir (nþr. Hâcî Âga Hüseyin
Tabâtabâî el-Burûcirdî, Tahran 1370/1950,
1376, 1377; Necef 1376; Kum 1950, 1963,
1993). 6. Resâßilü’þ-ÞeyÅ e¹-ªûsî (er-Resâßilü’l-£aþr). Müellifin daha çok fýkýh konularýnda yazdýðý çeþitli risâlelerinden oluþmuþtur (Kum, ts. [Müessesetü’n-neþri’lÝslâmî]). 7. Mi½bâ¼u’l-müctehid. Ýbadet
ve dua hakkýnda olan eseri (Meþhed 1338/
1919; Beyrut 1991), Ýbnü’l-Mutahhar elHillî ihtisar etmiþtir. 8. el-Cümel ve’l£uš†d (fi’l-£ibâdât). Ýbadetleri ve bazý þer‘î
akidleri sade bir dille ve özet halinde anlatmak amacýyla yazýlmýþtýr (nþr. M. Vâizzâde Horasânî, Kum, ts. [Müessesetü’nneþri’l-Ýslâmî]; Meþhed 1348 hþ./1969).
Muhakkýk el-Hillî bu eseri el-Maš½ûd mine’l-Cümel ve’l-£uš†d adýyla ihtisar etmiþtir.
E) Tabakat/Ricâl. 1. el-Fihrist (Fihristü’¹-ªûsî). Þîa ricâl ve ulemâsýnýn alfabe-

tik sýraya göre ele alýnýp eserlerinin incelendiði bir kitaptýr (nþr. A. Sprenger –
Mevlâ Abdülhak, Kalküta 1271/1855; nþr.
Muhammed Sâdýk Âl-i Bahrülulûm, Necef
1937, 1961; Beyrut 1403/1983; nþr. Cevâd
el-Kayyûmî, [baský yeri yok], 1417 [Müessesetü neþri’l-fukahâ]). 2. ÝÅtiyârü ma£rifeti’r-ricâl. Keþþî’nin er-Ricâl’inden oluþturulan, çok sayýda Þiî âlimi ve ileri gelenlerini içeren bir eserdir (nþr. Hasan el-Mustafavî, Meþhed 1348 hþ./1969; nþr. Mehdî
er-Recâî, Kum 1404/1984; Tahran 1424/
2004). 3. Ricâlü’¹-ªûsî (er-Ricâl). Hz. Peygamber’den ve Ehl-i beyt’ten rivayette bu-

lunan râvilerin on ikinci imam dönemine
kadar alfabetik sýraya göre kaydedildiði
güvenilir Þîa hadis ricâli kitaplarýndandýr
(nþr. Muhammed Sâdýk Âl-i Bahrülulûm,
Necef 1381/1961; nþr. Cevâd el-Kayyûmî
el-Ýsfahânî, Kum 1415; kaynaklarda müellife nisbet edilen diðer eserlerin bir listesi ve deðerlendirilmeleri için bk. Kays
Âl-i Kays, III, 247-271; Akhtar, s. 217- 244).
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™ FIKIH. Tûsî, Ýsnâaþeriyye geleneðinde dönüm noktasý olan Usûlî ekolü kurup
geliþtiren üç âlimden biri kabul edilir. Dinî
ilimlerin hemen her alanýnda eser telif etmiþ, Usûlî ekolün geliþiminde etkili olmuþ
ve daha çok “Þeyhü’t-tâife” unvanýyla ün
kazanmýþtýr. Mezhep literatüründe Þeyh
Murtazâ el-Ensârî’ye (ö. 1281/1865) kadar

olan dönemde “eþ-Þeyh” unvaný mutlak
þekilde kullanýldýðýnda bununla Tûsî kastedilir. Mezhebin en muteber dört hadis
kitabýndan ikisini telif eden Tûsî, en-Nihâye ve el-Mebsû¹ gibi sistematik fürû
eserleriyle Ýsnâaþerî fýkhýnýn geliþimine
damgasýný vurmuþ, mezhepte yeni bir dönemin baþlatýcýsý olarak görülmüþtür (bk.
CA‘FERÝYYE). Fikirleri ve eserleri uzun süre fýkýh eðitimine yön vermiþ, Hille ekolünün ortaya çýkýþýndan sonraki dönemlerde de eserleri temel kaynaklar arasýndaki
yerini korumuþtur. Fýkhý sistematik hale
getirmesi ve teorik yapýsýný kurmasý bakýmýndan onun Ýsnâaþerî fýkhýnda oynadýðý
rolün Sünnîlik’te Þâfiî’nin rolüne benzediði ileri sürülmüþtür (Adams, X/3 [1972], s.
176). Usûlî ekol içerisinde kelâm görüþleri
bakýmýndan dinin esaslarýný anlamada akla daha çok önem veren Þerîf el-Murtazâ’dan ziyade nakle fazla yer veren Þeyh Müfîd’e yakýn durmuþtur.
IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýna kadar Þiî-Ýsnâaþerî fýkhýna hâkim olan Ahbârîler’in otoritesini zayýflatan ve mezhep içinde yeni
bir sistem kuran kelâmcý-Usûlî ekol, Ahbârîler’i ve Nevbahtîler’i tenkit ederek mezhepte sistematik bir fýkýh oluþumunun yolunu açmýþtýr. Bu ekolü kuranlarýn fýkýh bakýmýndan dikkate deðer özellikleri, Kur’an’ýn
eksiksiz ve saðlam bir þekilde nakledildiðini kabul etmeleri, ictihadý reddetmekle
birlikte fýkýhta aklî istidlâle önem vermeleri ve Sünnî mezheplere benzer þekilde
usul ve fürû eserleri telif edip Ýsnâaþerî
fýkhýný, fiilen mâsum imamýn varlýðýndan
baðýmsýz þekilde sistematik biçimde iþlenip yürütülecek bir yapýya kavuþturmalarýdýr. Ahbârîler’den farklý olarak Usûlîler’e
göre hadis kitaplarýnýn ihtiva ettiði rivayetlerin tamamý sahih görülemez. Hocalarý Þeyh Müfîd ile Þerîf el-Murtazâ’nýn baþlattýðý Usûlî anlayýþý geliþtirip devam ettiren ve onlarýn çalýþmalarýný tamamlayan
Tûsî kelâm görüþleri bakýmýndan hocalarý gibi Mu‘tezile’den etkilenmiþ ve temel
meselelerde hüsün ve kubhun aklîliðini kabul etmiþtir (el-£Udde, I, 10; II, 759-762).
Bu çerçevede en önemli hususlardan biri, Þerîf el-Murtazâ tarafýndan kesin bilgi
vermemeleri sebebiyle reddedilen âhâd
haberlerin fýkýhta delil olarak kullanýlabileceðini kabul etmesidir. Böylece âyetlerde ve mütevâtir haberlerde yer almayan
meseleleri hüsün ve kubhun aklîliði ilkesine dayanarak çözüme kavuþturmaya
çalýþan Þerîf el-Murtazâ’nýn aksine belli
þartlarla (a.g.e., I, 100; el-Ýstib½âr, I, 2-3)
âhâd haberleri kabul etmiþ, Usûlî ekolün
fýkýh anlayýþýnda nakil-akýl dengesini kur435
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muþ, Ahbârîler karþýsýnda hocalarýna göre daha sentezci bir yaklaþým ortaya koymuþtur. Fýkýh usulüne dair kitabýnda iki
hocasýnýn da eserlerinin eksik olduðunu,
mezhepteki ilk tam eseri kendisinin yazdýðýný söyler (el-£Udde, I, 3-4). Ancak eserine hocasý Þerîf el-Murtazâ hayatta iken
baþlamakla birlikte büyük bir kýsmýný onun
vefatýndan sonra tamamladýðý anlaþýlmaktadýr ve hocasýnýn usul eseri ez-Zerî£a’nýn yazýlýþý el-£Udde’den öncedir (Ebü’lKasým Gürcî, III, 370-373). Uzun süre Þiî eðitim merkezlerinde ders kitabý olarak okutulan (Hossein Modarressi Tabataba’ý, s. 7)
bu eserde Tûsî, dönemindeki birçok usulcü gibi Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin el-Mu£temed’indeki tertibi ve meseleleri örnek
almýþ görünmektedir; fakat baþta ahbâr
konusu olmak üzere tertip ve içerik yönünden deðiþiklikler yapmýþtýr. Ayrýca el£Udde’nin çeþitli bölümlerinde görülen
ifadeler Þerîf el-Murtazâ’nýn ez-Zerî£a’sý
ile büyük benzerlik gösterir. Ancak Þerîf
el-Murtazâ’da olduðu gibi akla büyük bir
rol tanýmaz, Ýbn Ýdrîs ve sonrasýnda yerleþtiði þekliyle deliller arasýnda da akla yer
vermez.
Delil olarak Kur’an, sünnet ve icmâý
ele alýr, bunlarýn içinde daha ziyade âhâd
haberler üzerinde durur. Geniþçe iþlediði
âhâd haberlerin meþruiyetini, geliþtirdiði
“a‘mâlü’t-tâife” (icmâu’l-fýrka) tabiriyle temellendirme yoluna gider. Ona göre gerekli þartlarý taþýyan âhâd haberler hem
bilgi kaynaðý hem fürû-i fýkýhta delildir.
Tûsî’nin icmâ anlayýþý imamýn da içinde
yer aldýðý icmâýn kabul edileceði yolundadýr. Bu husus, imamýn gaybet döneminde bile toplum arasýnda yaþadýðý farzedilerek Þiî ulemânýn herhangi bir þekilde
yanlýþ icmâda bulunmasýna izin vermeyeceði düþüncesine dayanmaktadýr. Re’y, kýyas ve bunlara benzer bir anlam yüklediði
ictihadý reddeden Tûsî, kýyasýn aklen câiz
görülmekle birlikte meþruiyetine dair sem‘î
delilin bulunmadýðýný ileri sürer; doðrunun tek olmasý sebebiyle þer‘î konularda
ictihadýn meydana gelmediðini savunur (el£Udde, I, 8; II, 647-735). Kýyas ve ictihadýn
delil sayýlmadýðýný açýkça ifade eden Tûsî
bunun yerine Kitap ve Sünnet’in zâhirine
ve icmâa, burada yer almayan hususlarda
delîl-i hitâb gibi lafzî, istishâb-ý hâl gibi
aklî istidlâl yöntemlerine baþvurur. Onun
fýkýh sisteminde daha çok Ahbârîler tarafýndan kullanýlan ihtiyat ve tahyîr prensiplerinin önemli bir yeri vardýr. Tûsî, Basra
Mu‘tezilesi’ne yakýn duran Þiî ulemânýn
benimsediði “ibâha-i asliyye” prensibi yerine Þeyh Müfîd gibi daha çok “berâetü’z436

zimme”yi benimsemiþ ve bunun ihtiyata
daha elveriþli olduðunu ileri sürmüþtür
(a.g.e., I, 70, 73, 77, 85, 102; II, 156; Uyar, Þiî
Ulemâ, s. 46-47).
Tûsî’nin büyük ölçüde Sünnî fýkhý ve
usulünden faydalanýp ortaya koyduðu anlayýþ sayesinde Ýsnâaþerî fýkhý yeni bir merhaleye girmiþtir. el-ƒilâf adlý önemli ve
kapsamlý eseriyle Ýsnâaþeriyye’nin fýkhî görüþlerini Sünnî fýkýh mezhepleriyle mukayese ederek ele alan ilk Þiî müellifi Tûsî’dir. O, el-Mebsû¹ ve el-ƒilâf adlý eserlerini Sünnî fýkhýndan yararlanýp Sünnî modeline göre tasnif etmiþtir (Hossein Modarressi Tabataba’ý, s. 44). Tûsî’nin bu tutumunda yaþadýðý ve Sünnî geleneðin hâkim olduðu Horasan ve Baðdat ortamýnýn büyük rolü olmalýdýr. el-Mebsû¹’un
giriþindeki ifadelere göre fürûda önce enNihâye’yi, sonra el-Cümel ve’l-£uš†d fi’l£ibâdât adlý kitabýný, ardýndan el-Mebsû¹’u yazmýþtýr. el-ƒilâf’ý da en-Nihâye’den sonra kaleme aldýðý anlaþýlmaktadýr.
en-Nihâye’nin “mesâil-i usûl” denilen temel fürû meselelerini, el-Mebsû¹’un ise
bunlarýn yanýnda istinbat edilen zâit meseleleri içerdiði belirtilir (Seyyid Rýza Sadr,
s. 453-458). Tûsî, hayatýnýn sonlarýna doðru telif ettiði el-Mebsû¹’un giriþinde Sünnîler’in Ýmâmiyye fýkhýný yetersizlikle suçladýklarýný, bu eseriyle onlara cevap vermek istediðini, eserin mezhepte bütün
fýkýh konularýný içeren ilk kitap olduðunu
ifade eder. Onun fýkýh sistemi kendisinden önceki fakihlere göre hayli zengin, geniþ ve sistemli ise de kendisinden sonrakilere, meselâ Muhakkýk el-Hillî’ye göre daðýnýktýr ve Sünnî fýkhýndan alýnan unsurlar
tam olarak hazmedilmemiþ vaziyettedir
(DÝA, XVIII, 39). Tûsî’nin ölümünün ardýndan yaklaþýk bir asýrlýk süre içerisinde fetva ve görüþlerine aþýrý baðlýlýk gösterilmiþ,
fetvasýnýn bulunduðu bir konuda farklý bir
fetvanýn verilmesi hoþ görülmemiþtir. VI.
(XII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýkan
Mahmûd b. Ali Hammâsî er-Râzî, Hamza
b. Ali b. Zühre el-Halebî ve Ýbn Ýdrîs Hillî
gibi âlimlerin Tûsî’nin görüþlerini eleþtirmelerine ve Þerîf el-Murtazâ’nýn âhâd haberleri reddeden fýkýh anlayýþýný canlandýrmalarýna kadar bu durum devam etmiþtir. Özellikle Ýbn Ýdrîs, Tûsî’yi taklit geleneðini yýkmak için onun görüþlerini þiddetle
tenkit etmiþtir. Ancak bu husus Tûsî’nin
kitaplarýnýn, görüþ ve fetvalarýnýn önemini yitirdiði anlamýna gelmez. Aksine onun
görüþleri ve sistemi daha da geliþtirilip
sistemleþtirilerek Hille ekolü içerisinde varlýðýný sürdürmüþtür (Hossein Modarressi
Tabataba’ý, s. 45-49).

Tûsî’nin Ýsnâaþeriyye’nin fýkýh düþüncesine üç önemli yenilik getirdiði söylenebilir. 1. Ýsnâaþeriyye fýkhýný ictihadýn daha
sistemli biçimde kullanýldýðý geniþ bir alana taþýyýcý çabalar göstermiþ ve bu yönde
ilmî esaslar ortaya koymuþtur. 2. Bir taraftan Þerîf el-Murtazâ’nýn akýl konusundaki tutumunu aþýrý bulurken diðer taraftan sentezci yaklaþýmýyla katý bir lafýzcýlýk
ve nakilciliðin hâkim olduðu ilk dönem Ahbârîliðinin yetersizliðini göstermiþtir. 3. Ýcmâýn tam olarak ortaya çýkmasýný ve deliller kategorisindeki yerini almasýný saðlamýþtýr. Ayrýca fer‘î meselelerde önemli
görüþler ileri sürmüþ, Þeyh Müfîd’in ulemânýn otoritesine dair ileri sürdüðü görüþleri geliþtirmiþ, Þerîf el-Murtazâ’nýn aksine fakihin fýkhî müdahalesini müstehap
kabul etmiþ, ulemânýn imamý temsil yetkisinin adaletin icrasý, emir bi’l-ma‘rûf ve
nehiy ani’l-münker görevinin yerine getirilmesi, humus ve diðer dinî vergilerin toplanýp hak edenlere daðýtýlmasý ve cuma
imamlýðý gibi meseleleri kapsadýðýný ifade etmiþtir. Þiî bir kadýnýn imam tarafýndan tayin edildiði farzedilerek otoritesinin
kabul edilmesi gerektiðini söylemiþ, dolayýsýyla imam tarafýndan ulemâya hadleri
ve diðer kazâî hükümleri uygulama yetkisinin verildiðini kabul etmiþtir. Tûsî, zekât
ve humusun toplanýp daðýtýlmasýnda imamýn temsilcileri sýfatýyla fakihlerin yetki
sahibi olduðu ve bunlarýn fakihlere verilmesinin daha uygun sayýlacaðý kanaatindedir; bu görüþ Usûlî ulemâsýnýn toplumda otoritesinin kurulmasýnda önemli rol
oynayan bir yeniliktir. Öte yandan Tûsî
imamýn gaybet döneminde sadece savunma cihadýna cevaz vermiþtir. Ayrýca hocasý Þerîf el-Murtazâ gibi o da imamýn yokluðunda mevcut otoriteyle iliþkileri ve görev alma konusunu ayrýntýlý biçimde iþlemiþtir (Uyar, Þiî Ulemâ, s. 48-54).
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11 Cemâziyelevvel 597’de (17 Þubat
1201) Tûs’ta doðdu. Kum veya Hemedan
yakýnlarýndaki Cehrûd Sâve’den olan ailesi daha sonra Tûs’a yerleþmiþtir. Kaynaklarýn çoðunda Ebû Ca‘fer künyesiyle geçiyorsa da Ca‘fer adýnda bir oðlu olduðu bilinmemektedir. Bu durum, onun Ýmâmiyye’nin önemli âlimlerinden Ebû Ca‘fer etTûsî ile (ö. 460/1067) karýþtýrýlmasýndan veya Rahim Sultanov’un belirttiði gibi (bk.
bibl.) saygý amacýyla ona benzetilmesinden kaynaklanmýþ olabilir. Bazý müellifler
Tûsî’yi Ebû Abdullah künyesiyle anmýþtýr
(meselâ bk. Yûnînî, III, 79; Zehebî, s. 114;
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, XVII, 514). En çok
kullanýlan lakabý Hâce Nasîrüddin’dir. Ýlk
eðitimini babasýndan alan Tûsî on beþ yaþlarýnda iken dönemin ilim merkezlerine
yolculuk yaptý. Nîþâbur’da Muînüddin Sâlim b. Bedrân el-Mâzinî el-Mýsrî’den fýkýh,
Ferîdüddin Dâmâd diye bilinen Ebû Muhammed Hasan b. Muhammed Ferîmûdî’den felsefe dersleri aldý. Kendisinin felsefeye meyletmesinde bu sonuncu âlimin
büyük etkisi vardýr. Tûsî ondan Ýbn Sînâ’nýn eserlerini ve özellikle el-Ýþârât ve’ttenbîhât’ý okudu. Aklî ilimlerdeki hocalar
silsilesi Ferîdüddin Dâmâd, Ebû Ali Sadreddin Muhammed b. Hârisân es-Serahsî, Efdalüddin Gîlânî, Ebü’l-Abbas Fazl b.
Muhammed Lûkerî, Behmenyâr b. Merzübân el-Âzerbaycânî, Ýbn Sînâ; naklî ilimlerdeki hocalar silsilesi de babasý Muhammed b. Hasan, Fazlullah b. Ali b. Abdullah el-Hasenî er-Râvendî, Ebû Ca‘fer et-

Tûsî, Þerîf el-Murtazâ þeklinde sýralanýr
(Ýþkeverî, II, 415; Hânsârî, VI, 414). Tûsî’nin Ýmâmiyye mezhebine mensup âlimlerden oluþan naklî ilimlerdeki hocalar silsilesinde bir kopukluk bulunmaktadýr. Zira kronolojiye göre Râvendî’nin Ebû Ca‘fer et-Tûsî ve Þerîf el-Murtazâ’dan deðil
bu iki âlimin öðrencilerinden ders almýþ
olmasý gerekir. Tûsî’nin yukarýda adý geçenler yanýnda baþka hocalarý da vardýr
(Tünükâbünî, s. 381; Razavî, s. 167-169).
Genç yaþlarýndan itibaren ilme olan iþtiyaký Tûsî’yi kýsa zamanda üne kavuþturdu ve ünü, Kuhistan bölgesinin Ýsmâilî hâkimi Nâsýrüddin Abdürrahîm b. Ebû Mansûr Muhteþem’e kadar ulaþtý. Nâsýrüddin,
Tûsî’yi kendi bölgesine davet etti; Moðol
istilâsý yüzünden huzuru kaçan Tûsî bu
teklifi kabul etti. Ýlk dönemlerde valinin
kendisine destek olmasýyla Kuhistan’da
ilmî faaliyetlerini yürütmek için uygun bir
ortam buldu; özellikle felsefî ve tecrübî
ilimler alanýnda deðerli eserlerinin çoðunu burada yazdý. Bunlar arasýnda Þer¼u’lÝþârât, AÅlâš-ý Nâ½ýrî ve Ta¼rîrü’l-Mecis¹î bulunmaktadýr (Razavî, s. 345-351).
Ancak çok geçmeden Ýsmâilîler’le arasý
açýldý. Kaynaklara göre bu durum onun
Abbâsî Halifesi Müsta‘sým-Billâh’a yazdýðý bir mektuptan kaynaklanmýþtýr. Tûsî’nin
halifeyle mektuplaþtýðýný öðrenen Kuhistan hâkimi onu hapse attýrdý; bir müddet
sonra Ýsmâilîler’in merkezi olan Alamut
Kalesi’ne gönderildi. Moðollar Alamut’u
kuþattýklarýnda Tûsî, Alamut hâkimi Rükneddin Hürþah’a Hülâgû’ya karþý koymanýn bir iþe yaramayacaðýný anlattý ve gizlice orayý terkedip kaleyi ona teslim etmesini tavsiye etti. Kalenin tesliminde Tûsî’nin bu rolünü öðrenen Hülâgû onu yanýna
alarak iltifatta bulundu. Hatta bazý kaynaklarýn belirttiði üzere Tûsî’yi vezir yaptý ve birçok kurumun yönetimini kendisine verdi (Tünükâbünî, s. 368-369, 378-380;
Ýþkeverî, II, 416). Ardýndan Tûsî, Hülâgû’nun Baðdat seferine de katýldý. Bazý kaynaklar son Abbâsî halifesi Müsta‘sým-Billâh’ýn Tûsî’nin tavsiyesiyle öldürüldüðünü
kaydeder. Bilhassa Takýyyüddin Ýbn Teymiyye (Minhâcü’s-sünne, III, 445-446) ve
Ýbn Kayyim el-Cevziyye (Ý³å¦etü’l-lehfân, II,
679) bu konuda Tûsî’ye aðýr eleþtiriler yöneltmiþtir. Ancak Baðdat’ýn iþgali ve halifenin öldürülmesi konusunda geniþ bilgi
veren kaynaklarýn hiçbirinde bu husus yer
almaz. Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr de bu rivayeti
þüpheyle karþýlamaktadýr (el-Bidâye ve’nnihâye, XVII, 514). Tûsî’nin Hülâgû nezdindeki saygýnlýðý, özellikle müsbet ilimlerdeki faaliyetlerini yürütmek için maddî destek

bulmasýna vesile oldu. Hülâgû’yu ikna ederek Azerbaycan’ýn Merâga þehrinde kendi
dönemine kadar Ýslâm coðrafyasýnda yapýlan en büyük rasathânenin (Ballay, XXXVII/
3 [1990], s. 389-390) kurulmasý için ondan
kaynak saðladý. Rasathânenin yapýmý 657
(1259) yýlýnda tamamlandý.
Merâga’daki faaliyetlerini sürdüren Tûsî Baðdat’a yaptýðý bir seferde vefat etti
(18 Zilhicce 672 / 25 Haziran 1274); ayný
þehirde Ýmam Mûsâ el-Kâzým’ýn türbesinin yanýna daha önce Abbâsî Halifesi Nâsýr-Lidînillâh için yapýlan, ancak bazý sebeplerle halifenin gömülemediði mezara
defnedildi (Safedî, I, 183; Ýbn Usfûr el-Bahrânî, s. 246-247). Öðrencisi Ýbnü’l-Fuvatî,
Tûsî’nin intihar ettiðini söylerse de (el-¥avâdi¦ü’l-câmi£a, s. 245) bu bilgiyi diðer
kaynaklar doðrulamamaktadýr. Nitekim
ayný müellif eserinin baþka bir yerinde (s.
269) onun normal þekilde öldüðünü belirtmektedir. Ýbnü’l-Ýbrî de, “Bazýlarý onun
zehirlenerek öldüðünü yaydýlar” ifadesine yer vermiþtir (TârîÅu’z-zamân, s. 330).
Sünnî ve Þiî kaynaklarýnda Tûsî’nin güzel
ahlâklý, mütevazi ve insanlara karþý saygýlý olduðu kaydedilir (Ýbnü’l-Fuvatî, s. 269;
Safedî, I, 112; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, XVII,
514). Ancak Ýbn Teymiyye ve Ýbn Kayyim
el-Cevziyye gibi Selefîler onun þer‘î kaidelere uymadýðýný, namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirmediðini, þarap içtiðini, âhirete inanmadýðýný, âlemin kadîm
oluþunu iddia ettiðini ileri sürmüþtür. Hatta Ýbn Kayyim, Tûsî’nin Kur’an’ý “avamýn
Kur’an’ý”, Ýbn Sînâ’nýn el-Ýþârât’ýný “havassýn Kur’an’ý” diye nitelendirdiðini söylemiþtir. Ayný âlimler Tûsî’nin rasathâne faaliyetlerini sihirle uðraþma olarak deðerlendirmiþtir (Minhâcü’s-sünne, III, 446-449;
Ý³â¦etü’l-lehfân, II, 679). Fakat bütün bu iddialar gerçeði yansýtmamaktadýr; zira Tûsî’nin kitaplarý, özellikle kelâma dair eserleri incelendiðinde onun þeriatýn dýþýna çýkmamaya gayret ettiði görülür. Yetiþtirdiði öðrenciler arasýnda Ali b. Ömer el-Kâtibî, Kutbüddîn-i Þîrâzî, Ýbn Meysem elBahrânî, Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Hasan
b. Þerefþah, Ýbnü’l-Havvâm, Ýbnü’l-Fuvatî
gibi âlimler bulunmaktadýr.
Düþünce Sistemi. Nasîrüddîn-i Tûsî’nin
düþünce hayatýný birkaç evreye ayýrmak
mümkündür. Eðitim çaðý olan ilk evre,
onun babasýndan ve diðer Þiî-Ýmâmî âlimlerle Ferîdüddin Dâmâd gibi Ýbn Sînâ okuluna mensup düþünürlerden ders aldýðý
dönemdir. Ýkinci evresi, Kuhistan’ýn Ýsmâilî hâkimi Nâsýrüddin b. Muhteþem’in daveti üzerine oraya gitmesiyle baþlar. 654
(1256) yýlýnda Kuhistan’ýn Moðollar tara-
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