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Iii A. NACİ TOKMAK 

İBN YERBÜ' eş-ŞENTERİNİ 
( ~y.;.;.ıı &.Y- ..:r. ') 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ahmed b. Said b. Süleyman 
b . Yerbu ' eş-Şenterini el-İşbill 

(ö . 522/1 128) 

Hadis hafızı. 

-, 

_j 

444'te (1052) doğdu. Aslen Şenterinli 
(Santerem) olup Şentemeriyeli (Santaver) 
olduğu da söylenen (ibnü'I-Ebbar, s. 2 12) 

İbn V erbil' daha sonra Kurtuba'ya yerleş
ti ve "Kurtuba muhaddisi" diye tanındı. 
İbn Dilhas. EbG Ali ei-Gassani ve Buhari'
nin el-Cami'u 'ş -şa]J.i]J.'inin E bO Zer ei
Herevi nüshasını kendisinden dinlediği 
EbG Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
lsa b. Muhammed b. ManzOr el-Kaysi ei
İşbili kendilerinden hadis dinleyip icazet 
aldığı hocalarından bazılarıdır. EbG Ca'
fer İbnü'I-Baziş ile İbn Beşküval de onun 
meşhur iki talebesidir. 

Uzun süre yanından ayrılmadığı hacası 
EbG Ali ei-Gassani onun bilgi ve zekasını 
övmüş. İbn Beşküval de kendisini zabtı 
sağlam. güvenilir bir muhaddis, cerh ve 
ta'dil açısından hadis ricalini iyi bilen bir 

alim olarak tanıtmıştır ( eş-Ş Lla, ı . 294). 

Zahiri mezhebini benimseyen İbn YerbG' 
9 Safer 522'de (13 Şubat 11 28) vefat etti 
ve Rabaz Kabristanı'na defnedildi. 

Pek çok kitap yazdığı belirtilen İbn Yer
bO'un kaynaklarda adı geçen bazı eserle
ri şunlardır: el-İ]flid ii beyani'l-esanid, 
Tacü'l-]J.ilye ve sirdcü'l-bugye ii ma'
rifeti esdnidi'l-Muvatta', Lisanü 'l-be
yan 'amma ii kitabi Ebi Naşr el-KeJQ
bô?;i mine('l-igfiil ve)'n-nu]fşan, el -Min
hac ii ricali Müslim b. ljaccac. 
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Iii EMiN AŞlKKUTLU 

İBN YEZDAD el-AHVAzi 

(bk_ AHVAzi, Hasan b. Ali). 

İBN YEZDANY AR 
(_,l;.if~~ ..:r.l ) 

Ebu Bekr Hüseyn b . Al! 
b. Yezdanyar el-Urmev! 

(ö. 334/945) 

Tasavvufta kendine has 
bir yol takip eden mutasavvıf. 

_j 

-, 

_j 

Urmiye'de doğdu. Abdülkerim b. Heva
zin el-Kuşeyri ve Abdülvehhab eş-Şa'ranl 
gibi bazı müellifler ise onun İrminiyeli ol
duğunu söyler. Fakat Urmiye'nin İrminiye 
olarak bilinen bölgede bulunduğu dikka
te alındığında bu iki rivayet arasında çe
lişki olmadığı görülür. İbn Yezdanyar öğ
renimine Urmiye'de başladı. Dini ilimler 
alanında iyi bir öğrenim gördükten son
ra tasawufa yöneldi. Bağdat'a gidip ta
nınmış sGfilerin sohbetlerine katıldı. Da
ha sonra Bağdat sCıfilerini eleştirdiği için 
ölümle tehdit edilmesi üzerine (Serrac, s. 
505) memleketine dönmekzorunda kaldı 
ve orada vefat etti. 

İbn Yezdanyar. sGfiler arasında genel 
kabul görmüş anlayış ve uygulamaları 
eleştirerek Süleml'nin ifadesiyle tasav
vufta kendine has bir yol tutmuştur (Ta-

. balı:at, s. 406). Onun. sGfilerin kelepçesin
den kendisini kurtarmış olmasını Allah'ın 
hakkındaki en büyük lutfu olarak gördü-

iBN YEZDANYAR 

ğünü kaydeden Hace Abdullah-ı Herevi, 
kelepçe sözüyle sGfilerin anlamsız halle
rini ve batı! işaretlerini kastettiğini söy
ler (Tabalı:at, s. 462). Şer'i ilimiere uyma 
konusunda titizlik gösteren. bu ilimiere 
aykırı söz ve davranışları ve özellikle Iraklı 
sGfileri şiddetle eleştiren İbn Yezdanyar, 
şehir şehir dolaşıp gidemediği yerlere de 
mektuplar yazarak cahillikle. bid'at ve da
l al ete sapınakla suçladığı sCıfilere karşı 
halkı uyarmıştır. Cüneyd-i Bağdadi. Sern
nOn b. Hamza. Ebü'I-Hüseyin en-N Gri ve 
EbG Bekir eş-Şibli gibi tanınmış sGfiler 
de onun tenkit ettiği kişiler arasında yer 
alır. Bu tenkitleri sebebiyle kendisini ta
sawuf muhalifi olarak görenler de olmuş
tur. EbCı Nasr es-Serrac bunların başında 
gelir. EbG Nasr es-Serrik. İbn Yezdan
yar'ın Bağdat sQfilerini küfürle suçladığı
nı. bu yüzden onlar tarafından terkedil
diğini, ancak bazı kişilerin aralarını bulup 
onları barıştırdığını söyler ( el-Lüma', s. 
502-504) . Serrac'a göre onun sGfilere kar
şı cephe almasının asıl sebebi şöhret ar
zusu. makam ve mevki tutkusu. siyaset 
hevesi gibi ihtiraslara kapılmasıdır. İbn 
Yezdanyar'ın ilk sGfileri kötülernede ileri 
gittiğini gören Şibli ona "Ermeni öküzü" 
demiş. EbG Ali er-RGzbari de onun kera
met tasiayan biri olduğunu söylemiştir 
(a.g.e., s. 504) Bununla beraber başta Sü
lemi ve Kuşeyrl olmak üzere birçok mu
tasawıf İbn Yezdanyar'ın önemli bir sGfi 
olduğunu. Iraklı sGfilerin ilahi sırları ifşa 
ettiklerini. ehil olmayanlara aktardıkları
nı. kendisinin ise onlara sevgisinden do
layı yanlışlarını eleştirdiğini, aslında on
ları takdir ve büyüklüklerini kabul ettiği
ni. dualarını makbul saydığım söyler (Sü
leml, TabaJı:at, s. 407). 

Hayanın otuz çeşidinden bahseden İbn 
Yezdanyar başlıca dini ve ahiakl hüküm
leri haya duygusuna bağlar. Ona göre me
lekler semanın. hadis alimleri sünnetin, 
sGfiler Allah'ın bekçileridir (He rev!, s. 462). 

Herevi. onun "Ailah'ın bekçisi" olma sö
züyle ilahi sırların saklanması gerektiğini 
anlatmak istediğini söyler. Ruh hayır. be
den şer kaynağıdır; çünkü ruhu akıl . be
deni tutkular idare eder. Ruh iyilik. nefis 
ise kötülük isteme tabiatında yaratılmış
tır. Diğer birçok sGfi gibi İbn Yezdanyar 
da akılla hevanın sürekli çatışma halinde 
olduğunu düşünmekte. fakat tasawuf
taki hakim kaderci temayüle uyarak so
nuçta Allah'ın yardım etmesiyle aklın , 

saptırmasıyla da h evanın başanya ulaşa
cağını, diğer bir ifadeyle Allah ' ın mutlu 
olmasını irade ettiği insanın tutkularını 
yeneceğini. bedbaht olmasını istediği ki-
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