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kendisinden ders aldı. 202 (818) yılında 
Kurtuba'da çıkan isyan ın bastırılmasın
dan sonra Hakem'in sürgün fermanı üze
rine o da şehirden kaçıp Ceyyfm'a gitti. 
Ardından Hakem'e mektup yazarak ona 
karşı tutumunu açıklayınca kendisine 
eman verildi (metni için bk. Muhammed 
b. Haris ei-Huşenl, s. 271) ve Kurtuba'ya 
döndü. Hakem ve oğlu Abdurrahman'
dan saygı gören Isa b. Dinar 24 Şewal 
212 ( 16 Ocak 828) tarihinde Tuleytula'da 
vefat etti. 

Takvası ve zühdü ile tanınan İsa b. m
nar, Maliki mezhebinin otoritesi ve fetva 
mercii idi. İmam Malik'in görüşlerinin En
dülüs'te yayılması ve Malikiliğin bu bölge
de Evzailiğin yerini alarak resmi mezhep 
haline gelmesinde, el-Muvatta' ravile
rinden akranı Yahya b. Yahya ei-Leysl ve 
talebesi İbn Hablb es-Süleml gibi alimie
rin yanı sıra İsa b. Dinar'ın da önemli rolü 
olmuştur. Kaynaklarda birçok alim tara
fından övülen İsa b. Dinar için hacası İb
nü'I-Kasım'ın da "ardında kendisinden 
daha fakih bir kimseyi bırakmayan kişi" 
dediği kaydedilmektedir (a.g.e., s. 270, 

271) . 

Oğlu Eban b. İsa'nın naklettiğine göre 
Isa b. Dinar, ömrünün sonlarında re'y ile 
fetva vermeyi bırakarak hadisle amel et
meyi tercih etmiştir. Fıkhın yanı sıra ke
lam ilminde de bilgi sahibi olan ve özel
likle ceza hukuku alanındaki ılımlı görüş
leriyle dikkat çeken İsa b. Dinar, İbn Ha
blb'in Harici ve Mu'tezil'iler'in affedilmek
sizin öldürülmeleri yönündeki görüşüne 
karşı onlara fikirlerinden vazgeçip sün
nete dönme fırsatının verilmesini savun
muştur. 

Kaynaklarda, İsa b. Dinar'ın İbnü'I-Ka
sım'dan dinlediği rivayetlerin yirmi kitap 
oluşturduğu ve Maliklfıkhına dair on cüz
den meydana gelenel-Hidye (el-Hidaye) 
adlı bir eser telif ettiği nakl edilmektedir. 
Yahya b. Yahya ei-Leys'i'nin eserleriyle İbn 
Hablb es-Sülem'i'nin el- VdzıJ:ıa 'sından 

daha değerli kabul edilen bu kitapta mü
ellifin İbnü'I-Kasım'dan aldığı bilgilerin 
ve kendi görüşlerinin bulunduğu belirtil
mektedir. İsa b. Dinar'ın rivayet ve görüş
lerine ilk dönem kaynaklarından Muham
med b. Ahmed el-U tb!' nin el-'Utbiyye'si 
(el-Müstal]race), İbn Müzeyn'in Tefsirü'l
Muvatta' adlı eseri ve İbn Ebu Zeyd ei
Kayrevan'i'nin en-Nevadir ve'z-ziya
dat'ında geniş şekilde yer verilmiş, Ven
şerlsl de Endülüs ve Kuzey Afrika u lema
sının fetvalarını derlediği el-Mi'yarü '1-
mu'rib'inde bunlardan bir kısmını ikti
bas etmiştir. 
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Ebu Musa İsa b. Eban b. Sadaka 
(ö. 221/836) 

İmam Muhammed'in öğrencisi, 
Hanefi fakihi. 

_j 

Aslen Ş'iraz'ın güneydoğusundaki Fesa 
şehrindendir. Halife Mansur'a danışman
lık yapan dedesi Sadaka b. Adi'nin dede
sinin adının Merdanşah olmasından İran 
asıllı olduğu anlaşılmaktadır. İsa b. Eban 
Bağdat'ta yetişti. İsmail b. Ca'fer el-En
sari. Hüşeym b .. Beşlr. İbn Ebu Zaide gibi 
alimlerden hadis öğrendi. Ehl-i hadis eko
lüne mensubiyeti dolayısıyla önceleri ehl-i 
re'ye karşı çıkarken arkadaşı İbn Semaa 
tarafından İmam Muhammed eş-Şeyba
nl ile tanıştırılıp onun muhalefet ettiğini 
düşündüğü hadisleri tek tek kendisine 
okuduğunda tatminkar cevaplar alması 
üzerine rey ekolüiıe katıldı. Serahs'i'nin ri
vayetine göre ise hadis öğrenimiyle meş
gulken hac için gittiği Mekke'de aynı ko
nuda iki defa yanlışlık yapıp Hanefi bir 
arkadaşı tarafından uyarılınca hadis tah
silinin kendisini hatadan korumada yeter
li olmadığını düşünerek İmam Muham
med'in derslerine katıldı ( el-Mebsüt, ı. 

237). Altı ay kadar fıkıh ve hadis okuduk
tan sonra Muhammed'in Rakka kadılığı
na getirilmesiyle derslerine ara vermek 
zorunda kaldı: ancak mektupla öğrenimi
ni sürdürdü. Bazı kaynaklarda Ebu YG
suf'tan yaptığı rivayetlere yer verilirse de 
diğer bir kısım kaynaklar onun derslerine 
katılmadığını belirtir. Kendisinden Hasan 
b. Sellam es-Sewak, Ebu Hazim el-Kadi, 
Bekkar b. Kuteybe ve Şuayb b. EyyGb es
Sar'ifınl ders aldı. Tanınmış sufi Ebu Ham-

za Muhammed b. İbrahim ei-Bağdadl 
onun azatlısı idi. 

Ramazan 21 O'da (Aralık 825) Bağdat'ın 
doğu yakasında Askerülmehdl kadılığına 
naib olarak, 23 Reb'iülewel211'de ise (3 
Temmuz 826) Basra kadılığına tayin edi
len İsa b. Eban ölümüne kadar bu görevi 
sürdürdü. 220 (835) yılında hacca gitti 
ve Basra'ya döndükten birkaç gün son
ra 221 Muharrem veya Safer başlarında 
(Ocak veya Şubat 836) vefat etti. Muhar
rem 220'de (Ocak 835) öldüğü de rivayet 
edilir. 

Kaynaklarda İsa b. Eban'ın kadılık mes
leğine vukufu, dikkat ve titizliği üzerinde 
durularak davaları süratle sonuçlandırdığı 
belirtilir. Hilal b. Yahya, İslam'ın gelişin
den kendi zamanına kadar Basra'da on
dan daha fakih bir kadının görev yapma
dığını söylemiştir. Mu'tasım- Billah döne
minde bir davada suçlunun cezasının in
fazında aşırıya kaçtığı gerekçesiyle yargı
lanmış , ancak suçsuz bulunmuştur. Ha
sımlarından İbn Aişe et-Teyml, İsa'yı Baş
kadı İbn Ebu Duad'a şikayet edip onun 
yerine kendisi geçmek istemişse de baş
kadı bu isteği reddetmiştir. Bu şikayet 
üzerine İsa'nın önce azledildiği, arkadaşı 
ve başkadının oğlu olan Ebü'I-Vel'id 'e 
80.000 dirhem rüşvet vererek azil kara
rını geri aldırdığı şeklindeki rivayet (Ha
t'ib, X, 3 ı 7) ihtiyatla karşılanmalıdır. Ka
dılık görevine gelmeden önce varlıklı bir 
kimse olan İsa b. Eban son derece cö
mertti; öldüğünde çocuklarına miras bı
rakmadığı kaydedilir. 

Hatlb ei-Bağdadl ve İbnü'I-Cevzl gibi 
müellifler, İsa b. Eban'ın Kur'an'ın mah
IUk olduğu görüşünü benimsediğini söy
lerken İbnü'I-Murtaza da onun Mu'tezi
le'nin beş esasından biri olan adi anlayı
şını savunduğunu belirtir. Mu'tasım- Bil
lah devrinde Başkadı İbn Ebu Duad'ın tah
rikiyle yaşanan mihne* olayları sırasında 
birçok kadı ve ilim adamı sıkıntılı günler 
geçirirken İsa b. Eban'ın kadılık görevini 
sürdürmesi ve başkadı ile yakınlığı bu id
diaları destekler nitelikteyse de Cessas'ın 
bizzat İsa b. Eban'ın kitabından yaptığı 
bir iktibas onun "fukaha Mürci'iliği" deni
len bir anlayışa sahip olduğunu göster
mektedir. Buna göre İsa, fasık müslü
manların cehenneme gireceğini bildiren 
ayetlerle başka ayetler göz önüne alındı
ğında onların bağışlanmalarının da azap 
görmelerinin de mümkün olduğunu, bu 
sebeple durumlarının Allah'a havale (ir
ca) edilmesi gerektiğini ifade edip bu hu
susta kesin konuşamayacağını belirtmiş
tir (el-FuşQI, ı. 103). 



Zehebi, isa'nın zayıf ya da sika olduğu
nu söyleyen bir kimseyi bilmediğini belir
tirse de (Mfzanü'l-i'tidal, III, 3ıO) onun 
İmam Şafii'den naklettiği bir rivayetin 
kendi kaynaklarında bulunmaması kar
şısında birçok Şafii alimi kendisini sika 
saydığı için rivayeti reddetmek yerine yo
rumlamak yönüne gitmiş . Nevevi ise sika 
hükmüne katıldığını belirtmiştir ( el-Mec
mü', I, ı50). 

isa b. Eban. İmam Muhammed'in öğ
rencileri arasında kaynaklarda usul ve fü
rüa dair görüşlerine en çok yer verilen 
alimlerdendir. Hanefi usul kitaplarında 
onun görüşleri özellikle sünnet- hadis ve 
ammın tahsisi bahislerinde nakledilir. 
Gerçekten isa. Hanefi usulünün oluşu
muna büyük katkıda bulunmuş ve daha 
sonra Hanefi görüşü haline gelen birçok 
usul kaidesini vazetmiştir. Mesela kıyasa 
aykırı bir hadisin makbul sayılabilmesi için 
ravisinin fakih olmasını şart koşmuş ve 
bu görüşü birçok Hanefi alimi tarafından 
benimsenmiştir. Musarrat* hadisini 
(Müslim, "Büyü'", ı ı ; EbG DavGd, "Bü
yı1' ", 46) sahih olmasına rağmen bu ge
rekçe ile terketmiş. EbG Hüreyre'nin ri
vayetlerini makbul saymadığı yolundaki 
söylentiler ise Cessas tarafından bizzat 
kendi kitabına dayanılarak çürütülmüş
tür ( el-Fuşül, lll , ı 30). Usulünün haber ba
hislerini, onun er-Red 'ala Bişr el-Meri
si ve'ş-Şafi'i fi'l-af.Jbôr, el-ffucecü'ş
şa(Jir ve el-ffucecü'l-kebir adlı eserle
rindeki açıklamalarından hareketle izaha 
çalışan Cessas'ın bu eserlerden yaptığ ı 

geniş iktibaslar göz önüne alındığında . 

Hanefi mezhebinin hadis usulüne ilişkin 
görüşlerini Süfyan b. Sehtan'dan (Sehban) 
sonra ilk defa ilmi olarak temeliendiren 
kişinin isa b. Eban olduğu söylenebilir. Zi
ra ondan önceki Hanefi imamlarının ha
dis ve sünnet konusundaki açıklamaları 
oldukça sınırlıdır. 

Hanefi mezhebinin temel ilkelerini ve 
meselelerini benimseyen. müdafaa eden 
ve yorumlayan i sa b. Eban. mezhebin 
kendi içinde mantık! bir tutarlılığı bulun
duğuna inandığı için imamlardan nakle
dilen ve mezhebi n bütünlüğüyle uyuşma
yan görüşleri eleştirmiş. mesela meclis 
muhayyerliğinin sona ermesini bedenen 
ayrılma şeklinde aniayarak mezhebe ay
kırı bir görüşü benimseyebilmiştir_ Serah
si el-Mebsufta onun bu eleştirilerini ele 
alır ve mezhep imamlarının genel ilkeden 
(kıyas) istihsan sebebiyle ayrıldıklarını. 
isa'nın ise kıyasa uyduğunu söyleyerek 
imamları savunur. 

isa b. Eban. devrinin ilmi tartışmaların
da önemli bir rol oynamıştır. İmam Şa-

fii'nin onunla ilmi tartışmalar yaptığı ve 
arkadaşlarına kendisiyle tartışmalarını 
söylediği belirtilirse de (İbnü ' l-Murtaza, s. 
I 29) bazı Şafii alimleri onun İmam Şafii 
ile karşılaşmadiğını ileri sürerler (N eve

vi. I, ı 50). İmam Şafii'ye karşı mezhebini 
savunurken delil olarak kullandığı hadis
Ieri Hanefi-Mürcil kelamcısı Süfyan b. Seh
tan'ın kitabından almış olması sebebiyle 
Davüd ez-Zahiri tarafından eleştirilerinin 
değersiz görülmesine karşılık hem kendi 
mezhebinden hem Şafii ve Şii mezheple
rinden bazı alimlerce bunlara önem veri
Ierek kendisine eleştiriler yöneltilmiştir. 
Bu konuda eser yazan müellifler arasında 
Ebü Ca'fer et-Tahavi (Kitabü'r-Red 'ala 
'lsa b. Eban{f kitabihi'lle?f semmahu lja
ta'e'l-kütüb). Ebü'I-Abbas İbn Süreye (er
Red 'ala 'lsa b. Eban), Hizanetü'l-hikme'
nin idarecisi Sehl b. Harun (Kitab ila 'lsa 
b. Eban fl 'l-/s:a.Za') ve İsmail b. Ali en-Nev
bahti (Kitabü'r-Red 'ala 'lsa b. Eban fl'l
libas) zikredilebilir. isa b. Muhammed b. 
Ali el-Büleyhid, 'isa b. Ebôn ve ara'ühü'l
uşuliyye adıyla bir yüksek lisans çalışma
sı yapmıştır ( 1415/1995, Camiatü'l-imam 
Muhammed b. Suud el-islamiyye külliyye
tü' ş-şeria 1 Riyad J). 

Eserleri. isa b. Eban'ı şöhrete kavuştu
ran eseri el-ffucecü (ljuccetü)'ş-şa(Jir'
dir. Me'mün'un ders arkadaşı isa b. Ha
rün ei-Haşimi, Me'mün hilafete geçince 
yazdığı bir hadis kitabını getirip Hanefi
ler'in bu kitaptaki hadisiere muhalefet 
ettiklerini söyleyerek o sırada halifenin 
meclisine devam· eden Hanefi alimlerine 
bu hususu sormasını. cevap veremezler
se bir daha huzuruna kabul etmemesini 
önermiştir. Halife de İsmail b. Hammad. 
Bişr b_ Gıyas ve Yahya b. Eksem gibi önde 
gelen Hanefıler'den bu kitaba cevap ver
melerini istemişse de onlardan bir sonuç 
alamamıştır. Halifenin meclisine katılma

yan isa b. Eban durumu öğrenince el
I:I ucecü 'ş-şa(Jir 'i yazmıştır. O dönemden 
günümüze intikal eden usule dair metin
lerin çok sınırlı olması tartışma konuları 
hakkında bilgi edinilmesini güçleştirdiği 
için bu eserin muhtevası önem arzetmek
tedir. Saymert'nin kaydına göre iki ana 
bölümden oluşan kitapta önce haberle
rin çeşitleri , nakil yolları. bunlardan kabul 
edilmesi veya edilmemesi gerekenierin 
neler olduğu , birbirine zıt hadislerle kar
şılaşıldığında ne yapılması gerektiği ko
nuları ele alındıktan sonra bu tür hadis
ler için bölümler açılmış ve her bölümde 
Ebü Hanife'nin delili ve görüşü. onu des
tekleyen rivayetler ve kıyaslar geniş bi
çimde incelenmiştir. Me'mün eseri oku-
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yunca çok beğenmiş ve bundan böyle 
isa'nın meclisine katılmasına izin ver
miştir (A/].baru Ebf fjanf{e, s. ı41-143) . 

Brockelmann ve Fuat Sezgin. bu kitabın 
BankipGr Hudabahş Kütüphanesi'nde (nr. 
ı 596) kayıtlı 168 varaklık bir nüshasının 
bulunduğunu ileri sürerlerse de eseri ye
rinde görüp inceleyen AtikAhmed ei-Bes
tevi. bunun İmam Muhammed'in Kita
bü'l-ffucce 'ala ehli'l-Medine adlı ese
rine ait bir nüsha olduğunu belirlemiş
tir (lnternatiol Conference on the Life, s. 
149). 

isa b. Eban'ın kaynaklarda adları geçen 
diğer eserleri de şunlardır: er-Red 'alô 
Bişr el-Merisi ve'ş-Şati'i fi'l-af.Jbôr, el
ffucecü'l-kebir, Ijaberü'l-va}].id, İ§bd
tü'l-]fıyas, İctihadü'r-re'y, el-'İlel fi 'l
fı]fh, Ijata'ü'l-kütüb, el-Mücmel ve'l
müfesser, el-Cami' fi'l-fı]fh, en-Neva
dir, Kitabü'ş-Şehôdat. 
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!il ŞüKRÜ ÖZEN 

İSA EFENDi, Sütçüzade 
(ö. 1037 /1628) 

L Türk mfisikisi bestekarı, hanende_ _j 

İstanbul'da doğdu ve burada yaşadı. 
Devrin üstatlarından iyi bir mOsiki öğre
nimi gördü_ Bilhassa sesinin güzelliğiyle 
tanınan isa Efendi'nin hanendelikteki ba
şarısında icracılığının da payı büyüktür. 
Çalışmalarından onun mOsikinin bütün 
inceliklerine vakıf olduğu anlaşılır_ Şöhre
tinin en parlak zamanı I. Ahmed dönemi-
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