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ISA b. ÖMER es-SEKAFI 

ı 

(~lp.;Y.~) 

Ebu Ömer İsa b. Ömer b. Abdiilah 
es-Sekaff el-Basri en-Nahvl 

(ö. 149/766) 

Basra nahiv mektebinin 
ilk temsilcilerinden dil 

ve kıraat alimL 
L _j 

Muhtemelen Basra'da doğdu. Halid b. 
Vel1d'in azatlı kölesidir. Basra'da Sakif ka
bilesi içinde yaşadığı için Sekafi nisbesiyle 
anılır. Abdullah b. Ebu İshak, İbn Keslr ve 
İbn Muhaysın'dan kıraat okudu. Hasan-ı 
Basri. Accac b. Ru 'be'den hadis rivayet 
etti. Basra nahiv mektebinin kurucula
rından Ebu Amr b. Ala'yı bazı kaynaklar 
hocaları. diğer bazıları da talebeleri ara
sında sayar. 

Ensap ve ahbar konularında da bilgi 
sahibi olan Isa b. Ömer'in fasih Arapça ile 
konuştuğu, işlekalmayan unutulmuş (ga
rTb) kelimelere fazlaca yer verdiği, bu yüz
den sözlerinin aniaşılmadığı kaydedilir. Bi
yografisini veren bazı kaynaklarda onun 
bu suni üsiGbu ve kullandığı garlb keli
melerle ilgili örnekler zikredilir. 

Ahmed b. Musa ei-Lü'lül, HarCın b. MG
sa en-Nahvl. Sehl b. Yusuf, Ubeyd b. Akil 
en-Nahvl gibi şahsiyetler ondan kıraat ri
vayet ederken Hammad b. Seleme. Halil 
b. Ahmed. Halef el-Ahmer, Kutrub, Ebu 
Ubeyde et-Teyml ve Asmal gibi dil alim
leri talebeleri arasında yer almış. Slvebey
hi onunla uzun süre beraber olmuş ve 
kendisinden çok faydalanmıştır. 

İsa b. Ömer'in çoğunluğun kullandığı 
dili esas alarak ilk nahiv kitabını yazdığı. 
bu eserinde o zamana kadar yapılmış ça
lışmaları tertip, tasnif ve ıslah ettiği , ço
ğunluğun kullanışı dışında kalan kullanış
lan "lugat" olarak adlandırdığı kaydedi
lir. Slbeveyhi gibi alimler çalışma larında 

onun bu metodunu esas almışlardır. Na
hiv ilmine dair yetmiş küsur eser yazdığı 
rivayet edilen İsa b. ömer'in kaynaklarda 
sadece el-Cami' ve el-İkmdl (el-Mük

mil) adlı iki kitabının ismi geçmekte olup 
talebesi Halil bu iki eseri bir beytinde öv
müştür. Bazı kaynaklarda Slbeveyhi'nin 
el-İkmdl'e ilaveler yapmak suretiyle ese
ri genişleterek kendisine nisbet ettiği ile
ri sürülmüşse de Sabah Abbas es-Salim 
bunun doğru olmadığını söylemektedir 
('lsa b. 'Ömer eş-Şelç.afi, s. 50-57) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Ebü't-Tayyib ei-Lugavi, Meratibü 'n-nal:ıı;iy

yin (nşr. M. Ebü'I-Fazl). Kahice 1375/1955, s . 21; 
Sirati, Al]barü'n-naJ:ıviyyine'l-Başriyyin (nşr. 

F. Krenkow), Cezayir 1936, s. 31-33; EbG Bekir 
ez-Zübeydi, Taba/i:atü'n-nabviyyin ve'l-luga
viyyin(nşr. M. Ebü'I-Fazl). Kahire 1973, s. 41-45; 
İbnü ' n-Nedim, el-Fihrist, s . 68-69; Kemaleddin 
el-En bari. Nüzhetü '1-elibba' ( nşr. İbrahim es-Sa
merrai). Zerkil (Ürdün) 1405/1985,s. 28-30; Ya
küt, Mu 'cemü '1-üdeba', XVI, 146-150; İbnü'I
Kıfti, İnbahü'r-ruvat, ll , 374-377; İbn Hallikan, 

Vefeyat, lll, 154-156; Brockelmann. GAL, 1, 96-
97; Suppl., ı. 158; Sabah Abbas es-Salim, 'isa 
b. 'Ömer eş-Şefi:a{i, Beyrut 1395/1975. 
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iSA b. SEHL 
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Ebü'I-Asbağ kı b. Sehl b. Abdiilah 
ei-Esedl ei-Ceyyanl ei-Endelüsl 

(ö. 486/1093) 

L 
Maliki fıkıh alimi ve kadı . 

_j 

Aslen Ceyyanlı (Jaen) olup Kurtuba'da 
(Cordoba) yetişti. Ayrıca Ceyyan, Gırnata 
ve Tuleytula'da (Toledo) birçok alimden 
ders aldı. Hocaları arasında Ebu Abdul
lah İ bn Attab, Ebu ömer İbnü'I-Kattan. 
Hatim b. Muhammed et-Trablusl, Mek
kl b. Ebu Talib , Yahya b. Zekeriyya ei
Kuley'I. İbn Şemmah. İbn Erfa're'suh, 
Ebu Bekir İbnü'I-Garrab ve İbn Abdül
ber en-Nemerl sayılmaktadır. Özellik
le fıkıh alanında derin bilgi sahibi ol
du . el-A]J-kdmü'l-kübrd adlı eserinin 
başında SahnGn'un el-Müdevvene 
tü '1-kübrd'sı ile Utbl'nin el-M üstab-ra
ce'sini (el-'Utbiyye) ezberlediğini belir
tir (İbn FerhGn, ll, 70). Tuleytula'da Kadı 
Ebu Zeyd ei-Haşşa' a, Kurtuba'da Kadı 
Ebu Bekir İbn ManzGr'a katiplik yaptı; 
bir süre de şura üyeliği görevinde bulun
du. Hıristiyan kralların baskısı altında ka
lan Gırnata'daki son Zlrl emlri Abdullah 
b. Bulukkln tarafından 475 (1082) yılında 
Murabıt Hükümdan Yusuf b. Taşfin'den 
yardım isternek için elçi olarak Sebte'ye 
(Ceuta) gönderildi. Hükümdarın iltifatına 
mazhar olan Isa b. Sehl, Tanca ve Mikna
se'de kadılık yaptı ve ders verdi. Talebe
leri arasında Ebu Muhammed İbn Man
sur. Ebu İshak İbrahim b. Ahmed el-Bas
ri. Ebu Muhammed b. Ca'fer ve Ebu Ab
dullah b. Isa et-Temlml bulunmaktadır. 
Ardından tekrar Endülüs'e dönen İsa b. 
Sehl Gırnata'da kadılık yaptı . Murabıtlar 

şehri aldıktan ( 48311 090) bir süre sonra 
bu görevinden ayrıldı; 4 Muharrem 486 
( 4 Şubat 1 093) tarihinde vefat etti. 

TSA b. SEHL 

Isa b. Sehl. özellikle yeni ortaya çıkan 
meseleler (nevazil) ve bunların çözümü 
konusunda bilgi sahibiydi. Kadıların hü
küm verirken danıştığı heyette üyelik 
yapması ve çeşitli şehirlerde bizzat kadı
lık görevinde bulunmasının sağladığı tec
rübe birikimini. yargı hukuku ve m uarne
Iata dair el-A]J-kdmü'l-kübrd adlı eserin
de bir araya getirmiştir. Kaynaklarda ve 
çeşitli nüshalarında el-İ'ldm bi-nevdzi
li 'l-a]J-kdm, en-Nevdzil, el-A]J-kdm diye 
de anılan eser Endülüs'te büyük bir rağ
bet görmüştür. Ebu Bekir İbnü'I-Arabl'
nin belirttiğine göre medreselerde İmam 
Malik'in el-Muvatta'ı ezberlendikten 
sonra SahnGn'un el-Müdevvenetü'l
kübrd'sı ile İbnü'I-Attar'ın el-Veşa'i.k'i 
okunur ve Isa b. Sehl'in el-A]J-kdm 'ı ile 
öğrenim tamamlanırdı (İbn Sahnun, neş
redenin ekleri, s. 141) Dönemin içtimal, 
iktisadi. hukuki hayatına ışık tutan ve 
belge değeri taşıyan eser. Venşerlsl'nin 
Kuzey Afrika ve Endülüs ulemasının fet
valarını topladığı el-Mi'ydrü '1-mu'rib'in
de sıkça atıfta bulunduğu kaynaklardan 
biridir (XIII, 345, 362, 451. 4 71 ). Evarista 
Levi -Provençal. Endülüs tarihiyle ilgili 
kitabında el-A]J-kdm'dan büyük ölçüde 
faydalanmış ve eserin önemine dikkat 
çekmiştir (bk. bi bl.). 

el-A]J-kdmü'l-kübrd'nın çeşitli kütüp
hanelerde yazma nüshaları mevcuttur 
(Rabat, el-Hizanetü'l-amme, nr. 55 K. 370 

K, 838 K, 1728 D, 3398 D; Rabat, el-Hiza
netü'l-melekl;rye, nr. 250 ı; Fas, Camiu'l
Karaviyyln, nr. L-299; Tunus, Darü'l-kütü
bi'l-vataniyye, nr. 1894, 7212). M•Jhammed 
Abdülvehhab HaliM. ei-Hizanü'l-amme'
deki beş nüshaya dayanarak eserde çe
şitli konularla ilgili belge değerindeki ma
lumatı bugünkü hukuk sistematiği açı
sından değerlendirip bir seri halinde ya
yımlamıştır: Veşd'i]f fi a]J-kdmi'l-]fazd'i'l
cind'i fi'l-Endelüs müstaJ].raceten min 
maJ].tuti'l-A]J-kdmi'l-kübrd (Kahire 1980}; 

Veşa'i]f ii a]J-kdmi ]fazd'i ehli'g;-g;imme 
fi'l-Endelüs (Kah i re 1980); Şeldşü ve
şd'i]f ii mu]J-drebeti'l-ehvd' ve'l-bida' 
fi'l-Endelüs (Kahire 1981 }; Veşd'i]f fi't
tıbbi'l-İsldmi ve va?:ifetihi ii mu'dve
neti'l-]fazd' fi'l-Endelüs (Kahire 1982); 

Veşd'i]f ii şü'uni'l- 'umrdn fi'l-Endelüs 
(Kah i re 19:83); Veşa'i.]f ii şü'uni'l-]J-isbe 
fi'l-Endelüs (Kahire 1985) . Hallaf ayrıca. 

ei-Hizanetü'l-amme'deki iki nüshanın (nr. 
838 K, 3398 D) sonuna müstensih tarafın
dan eklenen altmış beş Maliki aliminin 
kısa biyografilerini notlarla neşretmiştir 
(bk. bibl.). 
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ISA b. SEHL 

Enes ei-Ailanl. Tunus ei-Külliyyetü'z
Zeytuniyye li'ş-şerla ve uslıli'd-dln'de el
AJ:ıkCımü '{kübrd'yı doktora tezi olarak 
neşre hazırlamış ( 1982). ayrıca Reşld en- . 
Nuayml, Saint Andrews Üniversitesi'nde 
yine doktora tezi olarak eseri yayıma ha
zırlayıp Dfvanü'l-aJ:ıkdmi'l-kübrd: en
Nevdzil ve'l-a'ldrİı adıyla neşretmiştir 
(Riyad 141 7/ 1997). R. Daga Portillo da eser 
üzerine bir çalışma yapmıştır ("Aproxi
maci6n ala obra Al-Ai)kam al-kubra del 
Cadi Isa Ibn Salı!", Miscelanea de Estu' 
dios Arabes y Hebraicos, XXXVI/! !Gra
nada 1 987}. s. 237-249) . Zirikll, el-AJ:ıkCı
mü'l-kübrd'nın N as u h en-Neccar tarafın
dan edisyon kritiği yapılarak yayıma ha
zırlandığını belirtmekle birlikte(ei-A'Iam, 
V, ı 03) neşrin gerçekleşip gerçekleşme

diği hususunda bilgi edinilememiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

isa b. Sehı . Veşa'i/j: {f a/:ıkami'l-Wa'i 'l-cina'l 
{l 'l-Endelüs (n ş r. Muhammed Abdülvehhab Hal
laf), Kahire 1980, neşredenin girişi, s . 6-12; 
a.mlf .. Veşa'i/f:.{f şü'üni'l-/:ıisbe fl'I-Endelüs(n ş r. 

Muhammed Abdülvehhab Hall af), Kahire 1985, 
neşredenin giriş i, s. 9-16; ibn Sahnün, Adabü'l
mu'allimln (n ş r. Muhammed el-ArGsl el-Matvl), 
Tunus 1392/1972, neşredenin ekleri, s. 141 ; 
Kadi iyaz, Tertibü '1-medarik (nşr .. Sald Ahmed 
A'ra b). Rabat 1403/1982, VIII, 182-183, 199; 
ibn Beşküvaı . eş-Şıla, ll, 438; Dabbl. Bugyetü '1-
mül temis, s . 403; Zehebt, A'lamü'n-nübela', 
XIX, 25-26; Nübahl, Tarll)u lj:uçlati'I-Endelüs, 
Beyrut 1403/1983, s . 96-97 ; ibn Ferhün, ed
Dlbacü '1-mü;;heb, ll , 70-72; Venşertst . ei-Mi'
yarü '1-mu 'rlb, Beyrut 1403/1983, XIII, 345, 
362; 451;471; Mah!Gf, Şeceretü'n-nür, 1, 122; 
Brockelmann. GAL, 1, 479; Suppl., ı , 661 ; E. 
Levi-Provençal, Histoire de l'Espagne musul
mane, Paris 1967, lll, 116, 126,128, 144-145, 
210, 220, 230, 242, 259; ayrıca bk. indeks ; Zi
rikll, el-A'Iam (Fethullah). V, 103; Ahmed Muh
tar ei-Abbadl, "Mab~tü 'l-AJ:ıkami ' l-kübra", el
Mecelletü'l-'Ai-abiyye li ' l-'ulümi 'l-insaniyye, ll/ 
1, Küveyt .1981, s. 231-235; Muhammed Ab
dülvehhab Hallfıf, "Teracim fı tesmiyeti ful5a
ha'i'l-Endelüs ve tiiribu vefiitihim müstabra
ceten min matı~ti'l-AJ:ıka.mi' l-kübra" , el-Me: 
nahil, XXI, Rabat 1981, s. 296-312; XXIll ( 1982). 
s. 263 -268; a.mlf., "Ma\ı.~tu Nevazili İbn Sehl 
el-Esedi el~Endelüsi", MMMA (Küveyt) XXVI/2 
( 1982). s. 735-744. Iii AHMET ÖZEL 
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iSA b. ŞEYH 
(~f ıJ! ~) 

Ebu Musa İsa b. eş-Şeyh b. es-Selil 
ez-Zühli eş-Şeybani 
(ö. 269/882-83) 

Abbasi valilerinden . 
_j 

Şeybanller'in Azerbaycan'da yerleşmiş 
olan Rebla koluna mensupti.ır. Şeyh diye 
meşhur olan babasının adı Abdürrezzak 
(Mes'ud\', lV, 22 ı) veya Ahmed (İbn Tağrl-
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berdi, lll, 46) olarakkaydedilmektedir. 
Isa'yı tarih sahnesine çıkaran olay Halife 
Mütevekkii-Aiellah döneminde ( 84 7-86 ı ) 
meydana geldi. Babek'le iş birliği yaptığ ı 

için Samerra'da hapsedilen Rebla kabile
sine mensup Muhammed b. Ba'is (Buays) 
hapisten kaçıp Merend Kalesi'ne sığınınca 
Mütevekkii-Aiellah onu yakalamak üze
re Boğa eş-Şerab'i kumandasında bir or
duyu Merend'e gönderdi. lsa b. Şeyh de 
bu orduda bulunuyordu. Boğa eş-Şerab'i , 

İbnü'I-Ba'is ile aynı kabileye mensup Isa'yı 
ona elçi olarak gönderdi. lsa, İbnü'I-Ba
'is'in adamlarının pek çoğunun kendileri
ne eman verilmesi karşısında teslim ol
masını sağladı. Teslim olmayıp kaçan İb
nü'I-Ba'is yakalanarak Samerra'ya götü
rüldü . 

· Taber'i. lsa b. Şeyh'in 251 (865) yılında 
Muvaffak adlı bir Harici ile savaşarak onu 
esir aldığını, daha sonra da Halife Müs
ta'in - Billah'tan Bizanslılar'a karşı müca
dele etmek üzere kendisine asker ve tec
hizat gönderilm esini, ayrıca Sur şehri ha~ 

kiminin yardımcı olmasını istediğini. Müs
taln- Billah 'ın da bunu kabul ettiğini be
lirtir (Tarif] , IX, 308) . Bu bilgiden Isa'nın 
Suriye'de sınır bölgelerinde görev yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Halife Mu'tez - Billah tahta çıktığında 
· (866) aralarında Filistin Valisi lsa b. Şeyh'in 
de bulunduğu bir grup vali kendisine biat 
etmedi. Bunun üzerine halife, Isa b. Şeyh 
üzerine Dımaşk Valisi Nevşer'i b. Tac'ik'in 
kumandasında bir kuvvet gönderdi. İki 

· ordu Ürdün'de savaşa tutuştu . Çetin çar- . 
pışmalardan sonra mağllıp olan Isa Filis
tin 'e kaçtı. oradan da Mısır'a geçti. Isa 
Mısır'a ulaştığı sırada Mu'tezz'in bir elçi
si Mısır'a gelip Vali Yez\'d b. Abdullah ve 
maiyetindekilerden Mu'tez için biat aldı . 

Biat edenler arasında Isa b. Şeyh de bu
lunuyordu. 

Isa b. Şeyh bu olaydan sonra Mısır'dan 
ayrılarak Filistin'e gitti ve Remle ile Lüd 
arasında yaptırdığı sarayına yerleşti; ar
dından da lrak'a döndü. Kısa bir süre son
ra Mu'tez tarafından Remle valiliğine ta-
yin edildi (ı Zilhicce 252/ ı 3 Aralık866). 

Isa'nın bu tayin için nüfuzluTürk Em'iri 
Boğa eş-Şerab'i'ye 40.000 dinar ödediği 
veya ödemeyi taahhüt ettiği kaydedilir 
(Taber'i, IX, 372) . Bir rivayete göre ise253 
(867) yılında Mısır'dan Samerra'ya olduk
ça yüklü para ile gelmiş. Hicaz'daki karı
şıklıklardan dolayı Mısır'a yerleşen Hz. Ali . 
evladından yetmiş kişilik bir grubu Sa
merra'ya getirip Mu'tezz'e teslim etmiş, 

bu hizmetine karşılık Filistin 'e vali tayin 
edilmiştir (Mes'ud\', IV, 164) . 

Isa b. Şeyh vali olunca Filistin'in tama
mı ile Dımaşk ve çevresinde hakimiyet 
kurdu. Suriye'den halifeye götürülen mal-

. larada el koydu. Mühted'i-Billah halife 
olunca Isa b. Şeyh'e , Mısır ve Suriye'den 
ele geçirdiği paraları kendisine gönderdi
ği takdirde affedileceğini bildirdi. Isa ha
lifenin isteğini reddederek zirnınetine ge
çirmiş olduğu 750.000 dinarı gönderme
di. Bunun üzerine Mühted'i- Billah. Ah
med b. Tolun'u Isa'nın üzerine gönderdi. 
Ancak bu sırada Mühted'i - Billah tahttan 
indirildi ve Mı.i'temid-Aleilah halife oldu. 
Mu'temid- Aleilah da zirnınetine geçirdiği 
parayı iade etmesi için lsa'ya elçiler gön-

. derdi. Isa elçilere bu parayı ordusu için 
. kullandığım söyledi. Halife, Ahmed b. To

lun'un Suriye ~ye müdahalesine taraftar 
olmadığı için ona Mısır'a dönmesini bildi
ren bir mektup yazınca Ahmed b. Tolun 
Mısır'a döndü. Isa'ya daha sonra Halife 
Mu'temid -Alellah ' ı tanıması şartıyla İr
m'iniye valiliği önerildL O da Suriye'nin ya
nı sıra aynı zamanda İrın'iniye valisi olaca
ğını düşünerek bu öneriyi kabul etti. Fa
kat Mu'temid-Aiellah, Emacür et-Tür
k'i'yi Dımaşk'a vali tayin etti.. Emaceir Dı
maşk'a yaklaştığında kendisine karşı 
gönderilen Isa b. Şeyh'in oğlu Mansür 
kumandasındaki 20,000 kişilik orduyu 
yendi ve Mansur'u öldürdü. Bu olay üze
rine Şam bölgesi hakimiyetinden ümidi
ni kesen lsa tayin edildiği İrm'iniye'ye ha
reket etti, Emacur da Dırriaşk'a hakim 
oldu (256/870). Ya'küb'i, lsa'nın Cemaziye
lahir 257'de (Mayıs 871) yanındaki bütün 
malları Emacür'a teslim ettiğini belirtir 
(TarTI], ll, 508). 

Isa b. Şeyh 'in İrm'iniye'de otoritesi git
tikçe azaldı , hatta Azerbaycan'daki naibi 
bile 265 (878-79) yılında onunla çatışma
ya girdi. Ermeni tarihçilerinin bildirdiği
ne göre daha sonra Amid'e gitti. Bu yıl
larda ei-Cez'ire ve bazı komşu bölgelere 
hakimiyet iddiasında bulunan İshak b. 
Kündacık ile de aralarında çatışmalar ol
du. İbn Kündacık, daha sonra İshak b. Ey
yu b kumandasındaki güçlü bir Harici gru
bunu yenilgiye uğrattı (266/879-80). Bu
nun üzerine İshak b. EyyQb, Amid'de bu
lunan Isa b . Şeyh ile Erzen'de bulunan 
kendi adamı Ebü'I-Mağra b. Müsab. Zü
rare'den yardım istedi. Bu arada Halife 
Mu'temid-Aiellah İbn Kündacık'ı Musul. 
Diyarıreb'ia ve İ rıniniye'ye vali tayin etti. 
Isa b. Şeyh ve diğerleri, İbn Kündacık'a 
kendilerini yerlerinde bırakması için 


