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ne kabilesinin sancaktan idi. Hz. Ömer 
devrinde Suriye fetihlerine katıldı. Yer
mük Savaşı 'nda (15 1 636) bulundu. Ha
yatının son yılını Mekke'de geçiren Ebü 
Va kı d el -LeysY 68 (687 -88) yılında bura
da vefat etti ve Muhacirün Mezarlığı'na 
gömüldü. 6S'te (684 -85) öldüğü ve o sı

rada altmış beş, yetmiş, yetmiş beş ve
ya seksen beş yaşında olduğu da riva
yet edilmektedir. 

Hz. Peygamber'den başka Hz. Ebü Be
kir, ömer ve Esma b int Ebü Bekir' den 
hadis rivayet etti. Kendisinden de oğul

ları Abdülmelik ve Vakıd ile Ata b. Ye
sar, Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, 
Süleyman b. Yesar, Ubeydullah b. Ab
dullah b. Utbe gibi tabiller rivayette bu
lundular. Yirmi dört hadisten ibaret olan 
rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış 
olup bunlardan on yedisi Ahmed b. Han
bel'in Müsned'indedir (V. 217-2ı9) 
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EBÜ YA'KÜB en-NEHRECÜRİ 

ı 

( i.S.)ft_n.:l\ Y~y,l) 

Ebo. Ya'klib İshak 
b. Muhammed en-NehrecO.r! 

(ö. 330 / 941) 

İlk devir sO.filerinden . 
L _j 

Basra ile Abadan arasında bulunan 
Nehrecür'da doğdu. Cüneyd-i BağdadY 
ve Amr b. Osman ei-MekkY gibi tanın
mış süfilerle arkadaşlık etti. Ebü Ya'kub 
es- SüsY' nin öğrencisi oldu. Uzun yıllar 

Mekke'de yaşadı ve orada vefat etti. Ke
labazY onu eser sahibi süfiler arasında 
sayarsa da kaynaklarda herhangi bir ese
rine rastlanmamaktadır. 

NehrecürY'ye göre abid Allah'a endişe 
ile ibadet eder, arif ise O'na özlemle yak
laşır. Allah ' ı bilen O'ndan gafil olmaz. Ma
nevi hallerin en faziletiisi şeriat ilmine 
uygun alanıdır. Nitekim bu düşüncesi se-
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bebiyle çağdaşı Hallac'ın görüşlerini red
detmiştir. 

NehrecürY'nin yakin* kavramı hakkın
daki görüşleri dikkat çekicidir. Ona göre 
kul yakinin hakikatine tam olarak ulaş
tığında onun nazarında belalar nimet, 
rahatlık ise musibet halini alır. Gözlerin 
gördüğüne ilim, kalplerin gördüğüne ise 
yakın denir. Kul k.ısmete razı olursa ya
klni kemale erer. Arştan arza kadar bü
tün sebeplerle ilgiyi kesmedikçe, yani 
gerçek sebebinAllah olduğunu idrak et
medikçe yakine ulaşılamaz. Her şeyde 
tek müessir Allah'tır. Yakındeki artışın 

sonu yoktur; kişinin dindeki anlayış ve 
derinliği arttığı nisbette yakini de artar. 
Yakın. gayb halindeki imanın adeta mü
şahedeye dönüşmesidir. 

Ona göre kişinin Allah hakkındaki bil
gisi arttıkça hayreti de artar. Allah'ı en 
iyi bilen, O'nun huzurunda en fazla hay
rete düşendir. Bir kimse tevhid yoluna 
taklitle koyulursa marifetten uzak ka
lır. Kötü zandan sakınmak. insanların bi
ze karşı kötü zan beslemesine yol aça
cak davranışlardan kaçınmamız anlamı
na gelir. Şükrü eda edilen nimet son bul
maz. nankörlük edilen nimet ise devam 
etmez. Arnelierin en faziletiisi ilme uy
gun alanıdır. Dünya bir deniz, ahiret onun 
sahilidir; bu sahile ulaşmak ancak tak
va gemisiyle mümkün olur. Allah'a gö
türen yol hakkında sorulan bir soruya, 
"Cahillerden sakın, alimlerle dost ol, il
me sarıl , zikre devam et. Böyle yaparsan 
yol ehli olursun" cevabını vermiştir. 
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~ MEHMET DEMİRCİ 

EBÜ YA'KÜB es-SİCİSTANi 
( ~~ı y~_y,l) 

Ebo. Ya'klib İshak 
b. Ahmed es -Sicistan! 

( ö. 393 / 1003 [?]) 

ünlü İsmail! daı ve alimlerinden. _j 

SicistanY nisbesinin kısaltılmışı olan 
SiczY diye de bilindiği gibi Bendane la
kabıyla da anılır. Horasan'ın güneyinde
ki Sicistan bölgesinde Fars kökenli bir 

aileden gelmektedir. Meşhur iran kah
ramanı Rüstem'in soyundan olduğu ri 
vayeti yanında dedesinin Küfe'den Sicis
tan'a gidip yerleştiği de nakledilir. Fatı
mY Halifesi Muiz- Li diniilah zamanında 
(953-975) Buhara bölgesinde daY olan Si
cistanY'nin doğum ve ölüm tarihleri ke
sin olarak bilinmemektedir. Ancak isma
iliyye davasına karşı olanlar tarafından 
Türkistan'da öldürüldüğü muhakkaktır. 
Abdülkahir el-BağdadY, Maveraünnehir 
DaYsi Muhammed b. Ahmed en-Nesefi 
(en-Nahşebf) ve Ebü Ya'kub es-SicistanY'
nin sapıklıkları yüzünden katledildikle- . 
rini belirtir (el-Fark, s. 283) . Nesefi'nin 
331'de (942 -43) öldürüldüğü bilinmek
tedir. Çağdaş araştırmacılardan bazıla
rı. BağdadY'nin bu ifadesine dayanarak 
Nesefi gibi Sicistanf'nin de 331'de öldü
rüldüğünü ileri sürmüşlerse de (Musta
fa Galib, s. ı 73; Hasan İbrahim Hasan, s. 
4 72) bu görüş isabetli değildir. Zira Ebü 
Ya'kub es-Sicistanf, Kitô.bü 'l-İfü{Jô.r ad
lı eserinin dokuzuncu babı olan "Ma'rife
tü'l-k.ıyame"de (s 82) Hz. Peygamber'in 
vefatının üzerinden 350 küsur yıl geç
tiğini belirtmekte, dolayısıyla adı geçen 
eserin 361 (971) yılından sonra yazıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Buna yakın bir ifa
de de aynı eserin on üçüncü babı olan 
"el -Vudü' ve't-tahare"de (s . ı ı ı ı geçer. 
Ayrıca el-Mevô.zfn ve el-Mebde' ve 'l 
me 'ô.d adlı r isalelerinde, 386 (996) yı
lında Fatımi ha lifesi olan Hakim- Biem
rillah 'tan söz ederken onun asrının ima
mı olduğu şeklindeki ifadesinden. ken
disinin belirtilen tarihte hayatta olduğu 
sonucu çıkmaktadır. Öte yandan Reşf
düddin Fazlullah ' ın, SicistanY'yi Gazneli 
Mahmud'un hakimiyetini kabul eden 
Saffarf hanedanından Halef b. Ahmed'in 
393 ( 1 003) yılında katlettirdiğini belir
ten ifadesinden hareket eden İsmail K. 
Poonawala. onun 386-393 (996-1 003) 
yılları arasında öldürüldüğü görüşünü 

ileri sürer (Essays on fslamic Civilization, 

S . 275) . 

IV. (X.) yüzyıl, ismai!Y düşüncesinin en 
meşhur ve en büyük şahsiyetlerinin ye
tiştiği dönem olup Ebü Ya'kub es-Sicis
tanf bu şahsiyetlerin en ön sıralarında 
yer alır. Onun adı Muhammed b. Ahmed 
en-Nesefi, Ebü Hatim er-Razf, Hamldüd
din el-Kirmanf gibi büyük daYierle be
raber anılır. Muiz - Lidfnillah devrinde 
Buhara bölgesinin sorumlu daYsi iken 
hacası Nesefi'nin öldürülmesi üzerine 
muhtemelen Horasan'la beraber Rey'
deki ismailfler'in de ilmi liderliğini üst
lenmiştir. 



Sicistani'nin genel olarak islam düşün
cesine. özellikle de ismaili düşüncesi
ne olan katkılarını tam anlamıyla tesbit 
edebilmek için çok sayıdaki eserinin neş
redilmesi gerekmektedir. Mevcut bilgi
lere göre ismaili çevreye Yeni Eflatuncu 
felsefenin sokulması genellikle hacası 

Nesefi'ye atfedilir. Nesefi, Yeni Eflatun
culuğu el-Mafışul adlı eseriyle ismaili 
akidesine uyguladığı zaman çok sert tep
kilerle karşılaşmış ve ciddi tartışmala
rın ortaya çıkmasına sebep olmuştu . 

Çağdaşı ve Rey başdaisi olan Ebü Ha
tim er-Razi, el-MaJışill'deki hataları dü
zeltmek için el-Işlô.Jı adını verdiği ese
rini yazınca Ebü Ya'küb da en-Nuşra 
adlı kitabıyla hocasını destekleyip Razi'
yi eleştirdi. Daha sonra talebesi Hami
düddin ei-Kirmani, er-Riyô.i fi'l-Jıükm 
beyne 'ş- şeyl]ayn adını verdiği eserinde 
önceki üç kitap arasında bir denge kur
maya çalıştı. Bu bakımdan Nesefi'nin el
MaJışill'ünün uzun ömürlü olmamasına 
karşılık Ebü Ya'küb'un eserleri. ismaililer 
arasında Yeni Eflatuncu geleneğin tek
rar ortaya konması hususunda en de
ğerli kaynak özelliğini kazandı. ismaili
ler'in varlıkla ilgili hiyerarşik izah tarz
larının Sicistani tarafından ortaya ko
nulduğu söylenebilir. Eserlerindeki ha
kim unsur ismaili itikadının doğruluğu
nu ispatlamaktan ibarettir. Bunu yapa
bilmek için gerektiğinde süre başların
daki harfleri. ayetlerdeki çeşitli kelime
leri, namaz, oruç, zekat ve benzeri kav
ramları geniş bir te'vil anlayışıyla açık
lama yoluna girmiştir. Öyle anlaşılıyor ki 
ismaili doktrininin özelliklerinden olan 
ve günümüze kadar gelen ilk batıni te'
villerin önemli bir kısmı Ebü Ya'küb es
Sicistani tarafından yapılmıştır. Çalışma
ları onu, ismaili teolojisinin ve islam fel
sefesi bünyesindeki Yeni Eflatunculuk 
akımının önemli bir şahsiyeti haline ge
tirmiştir. 

Allah'ın, mahiyeti itibariyle hiçbir şe

kilde bilinemez ve vasıflandırılamaz tek 
mutlak varlık olduğu (Kitabü'l-İftif)ar, s. 
25) görüşünü benimseyen Ebü Ya'küb'a 
göre yaratma, tamamen zaman dışında 
gerçekleşen ve ebedi olan "ibda"', ru
hun yaratılması gibi zaman dışında. fa
kat zamanla ilgisi bulunan "inbias" ve 
tamamen zaman içinde gerçekleşip fi 
zik aleme gelmeye vesile olan "tekvin " 
olmak üzere üç seviyede cereyan eder. 
Onun düşüncesinde idrak edilen haki
kat, ilki Yeni Eflatunculuk'tan alınan Al
lah, akıl. nefis, tabiat ve daha aşağı un
surları ihtiva eden, ikincisi de bu birin-

ciyle iç içe girmiş, özellikle ismaili kay
naklı kurallar olmak üzere iki safhada 
düzenlenmiştir. ikinci safha bir yandan 
Cebrail, Mikail ve israfil'in lakapları olan 
Ced, Feth ve Hayal (bu konuda geniş bil
gi için bk. Kitabü'l-i{tif)ar, s. 43-46) gibi 
manevi unsurlar, diğer taraftan şeriat 
sahibi peygamberler ve imamlar olmak 
üzere iki asla dayanır. insanlar ancak 
peygamberlerden elde ettikleri gerçek
ler sayesinde kurtuluşa erebilirler. Kur
tuluşa ulaştıran gerçek bilgi ve insanla
rın bu bilgiyi idrak eden ruhi muhtevası 
ebedidir. 

Eserleri. Ebü Ya'küb es-Sicistani bir
kaçı Farsça, çoğu Arapça olan birçok eser 
kaleme almıştır. Birüni. Bağdadi, Nasır-ı 
Hüsrev ve Muhammed b. Hasan ed-Dey
lemi gibi müellifler onun kitaplarından 

bahsetmişlerdiL Günümüze ulaşan ve ço
ğu ismaili akidesiyle ilgili olan kitapla
rının bazıları şunlardır : 1. İşbdtü'n-nü
büvve (Kitabü İşbati 'n-nübQ 'at) . Beşe

rin ulaşabileceği en yüksek mertebe ola
rak ele alınan nübüwetin ispatından son
ra imametin gerekliliğini konu edinen 
eser, Arif Tamir tarafından Kahire ve 
Kampala'da bulunan iki nüshası esas 
alınarak neşredilmiştir (Beyrut I 982). 2. 
Risô.letü tuJıfeti '1- müstecibin. Allah' ın 
isimlerinden olan bari' ile emir, kelime, 
sabık, tali, heyüla, nefis. arş, kader gibi 
konulardan bahseden bu risaleyi de Arif 
Tamir yayımiarnıştır (el-Meşn/ı:_, sy 2, s. 
ı 38-146). 3. el -Mevô.zin. Allah ' ın bilin
mesi, tevhid, teşbih ve ta'tilin nefyi. akıl, 
natık, esas, imam, hüccet ve dai gibi 
mezhebi kavramların ele alındığı on do
kuz bölüm ihtiva eder (Ivanow, lsmaili 
Literature, s. 27-28) 4. el- Yenabi' . Allah, 
akıl , nefis, eflak, cennet, cehennem ve 
melekler gibi kırk ruhani meseleyi konu 
edinen bu eser Mustafa Galib tarafın
dan neşredilmiş (Beyrut 1965), Henry E. 
Corbin tarafından Fransızca 'ya çevrile
rek Trilogie ismaelienne adıyla yayım
lanmıştır (Paris / Tahran I 96 I). S. Keşfü'l
mahcilb. Muhtemelen aslı Arapça iken 
Farsça'ya çevrilen bu eseri Henry Cor
bin, Tahran 'da Seyyid Nasrullah Teka
vi Kütüphanesi'nde bulunan en eski nüs
hasına dayanarak dipnotlar. yorumlar 
ve indeks ilavesiyle neşretmiştir (Tah
ran 1949). 6. Kitô.bü '1- İftil]ô.r. Tevhid, ri
salet, vesayet, imamet, kıyamet, diril
me, sevap, ceza, namaz. oruç, zekat ve 
hac gibi on yedi konuyu ele alıp işleyen 
bu eser Mustafa Galib tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut, ts.). 7. el-Mebde' 
ve'l-me cad. Üç bölümden oluşan akai-
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de dair bir risaledir. 8. Süllemü'n-ne
cô.t. Kur 'an'daki itikadi konuları işleyen 
eserin son kısmı eksiktir (son iki eser için 
bk. lvanow, lsmaili Literature, s. 28, 29). 

9. el -Mekalid. Allah'ın varlığı, O'nun hiç
bir şeye benzemediği, ezel, sabık, nefis, 
kelime. heyüla, tenzil, te 'vil, ROhulku
düs, alem, varlık, tabiat, zaman. felek, 
nefh, kıyamet gibi yetmiş konuyu ve kav
ramı ele alıp işleyen hacimli bir eser olup 
bir nüshası Hindistan ' ın SOret şehrinde 
Hamdani koleksiyonu içinde bulunmak
tadır (geniş bir tan ıtımı için bk. Poonawa
la, Essays on lslamic Civilization, s. 275-

283; Ebü Ya 'küb'un eserlerinin geniş bir 
listesi için bk. lvanow, !smail i Literature, 

s. 27-3 I ; Poonawala, Biobibliography of 
/smacflf Literature, s. 85-90). 
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EBÜ YA'ıA el-FERRA 
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( ,ı_:;...ıl ~---"1) 
Ebu Ya'la Muhammed b. ei-Hüseyn 

b. Muhammed b. Halef el- Ferra' 

(ö. 458/1066) 

Tanınmış Hanbeli hukukçusu, 
kelam alimi, muhaddis ve müfessir. 

L _j 

27 (veya 28) Muharrem 380 (26 veya 
27 Nisan 990) tarihinde Bağdat'ta doğ
du. Babası Hanefi mezhebine mensup 
fakih ve muhaddis, anne tarafından de-
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