
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. 
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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 



200.000 dinar gönderip barış teklifinde 
bulundular. İbn Kündacık önce bu teklifi 
reddetti. Ancak Isa, İshak ve Ebü'I-Mağ
ra'nın kendisiyle savaşmak üzere toplan
dıkları haberini alınca kabul etmek zorun
da kaldı. Daha sonra İbn Kündacık ile bu 
üçlü ittifakın kuwetleri arasında Nusay
bin'de yapılan savaşı İbn Kündacık kazan-

. dı. Amid'e kadar onları takip etti ve mal

. !arına el koydu (Ramazan 267 /Nisan 881 ). 
Taberi (Tari/], IX, 627) ve İbnü'I-Eslr (el
Kamil, vıı. 397) Isa b. Şeyh'in ölüm tari
hini 269 (882-83) olarak verirler. İbnü'I
Eslr onu irmlniye ve Diyarbekir valisi di
ye tanıtır (a.g .e. , VII, 397). Isa'nın ölümü 
üzerine yerine oğlu Ahmed geçti. 
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İSA b. YÜNUS 

(bk. SEBÜ, isa b. Yunus). 

ei-iSABE 
(~ ı...yı) 

İbn Hacer ei-Askalani'nin 
(ö. 852/1449) 

sahabenin hayatına dair eseri. 

_j 

-, 

_j 

Tam adı el-İşô.be ii temyizi'ş-şaf:ıô.be 
olup müellifin FetJ:ıu'l-bô.ri'den sonra en 
önemli eseri kabul edilmektedir. Aynı ko
nuda daha önce kaleme alınan bazı kitap
larda sahabi olmayanların sahabi diye 
gösterildiğinl ve bu eserlerin muhteva ba
kımından yetersiz kaldığını söyleyen İbn . 
Hacer, el-İşô.be'yi 809'da (1406) yazma
ya başlamış. üç defa müsvedde çalışması 
yaptığı bu kitabını kırk yılda tamamlaya
bilmiştir. Eserin mukaddimesinde saha
beye dair bilgiler verilerek kime sahabi 

deneceği konusu üzerinde durulmuş. sa
habenin güvenilir şahsiyetler olduğu ko
nusundaki ayetler zikredilmiş, onları öven 
bazı hadisler nakledilmiştir. 

Her biri kendi içinde alfabetik dört bö
lümden meydana gelen eserin birinci bö
lümünde rivayetleri sebebiyle sahabi ol
dukları bilinenler, ikinci bölümde Hz. Pey
gamber zamanında doğup onu görmekle 
birlikte Resi'ılullah'ın vefatma kadar tem
yiz yaşına girmediği için ondan hadis riva
yet edemeyen çocuk sahabiler. üçüncü 
bölümde. hem Cahiliye hem islam devri
ne yetişmekle beraber ResGl-i Ekrem ile 
görüştüklerine dair bilgi bulunmadığı için 
sahabi sayılmayanlar (muhadram) ele alın
mıştır. Orüinal bir çalışma olan dördüncü 
bölümde ise tabiinden olduğu halde bazı 
kaynaklarda yanlışlıkla sahabi olarak gös
terilen! ere yer verilerek isimlerin yanlış 
okunması. bir hadisi mürsel olarak riva
yet eden ravinin sahabi zannedilmesi, bir
den fazla ismi, künyesi veya lakabı olan 
bir sahabinin muhtelif şahsiyetlermiş gibi 
gösterilmesi ve uzun ömürlü bazı yalan
cıların sahabi diye kaydedilmesi gibi se
beplerle meydana gelen hatalar üzerinde 
durulmuştur. Eserin son kısmında daha 
önce adıyla tanıtılmış da olsa künyesiyle 
şöhret bulanlarla hanım sahabilere yer 
verilmiş, sahabi olduğu ileri sürülen bazı 
cinler de zikredilmiştir. Diğer taraftan ba
zı sahabilerin birden fazla isimle bilinme
si, bazılarının künyeleriyle tanınması, bir 
kısmını Hz. Peygamber'in farklı bir isim
le anması, muhadram olan birinin ResGl-i 
Ekrem'i çocukken gördüğününileri sü
rülmesi gibi sebeplerle bazı şahıslar iki 
yerde alınmış. ancak birinden diğerine 
atıfta bulunulmuştur. Konusunda en ge
niş muhtevaya sahip olan eser, mükerrer
leriyle birlikte 12.300 kadar biyografiyi ih
tiva etmekteyse de müellifin esere de
vamlı olarak ilavelerde bulunması, muh
t elif vesilelerle bazı biyografilerin "müb
hemat" bölümünde ele alınacağı belirtil
diği halde kitabın hiçbir baskısında böyle 
bir bölümün bulunmaması el-İşô.be 'nin 
tamamlanmadığı kanaatini uyandırmak
tadır (Sehavl, s. 176). 

İbn Hacer, el-İşô.be'yi kaleme alırken 
altmıştan fazlası sahabe hakkında olmak 
üzere çoğunun rivayet hakkını elde ettiği 
940'ı aşkın eserden faydalanmış (Şakir 
Mahmud Abdülmün'im, İbn tfacerel-'As
kalani, ıı. 5). naklettiği görüşlerin kayna
ğını ve bu kaynaklardaki bazı hataları zik
retmiş, sahabi olduğu halde ilgili eserler
de zikredilmeyenlerle sahabi zannedilen
leri belirtmiş, buna rağmen 1 OO.OOO'den 

el-iSABE 

fazla olduğu kaydedilen sahabenin ancak 
onda birinin tesbit edilebildiğini; İbn Ab
dülber en-Nemeri'nin de bütün sahabeyi 
bir araya getirmek arzusuyla eserine el
İst~'ô.b adını verdiği halde bunu yapama
dığını söylemiştir (el-İşabe, ı. 3-4). Kitapta 
sahabilere şöhretleri ölçüsünde yer veri
lerek genellikle bir zatın tam adı, soyu, 
kabilesi, aşireti , doğum ve ölüm tarihi be
lirtilmiş, sahabi olduğunu gösteren özel
likleri ve bazı menkıbeleriyle bulunduğu 
gazveler zikredilmiş, İslam tarihinde ve 
hadis rivayetindeki yeri ele alınarak riva
yet ettiği bazı hadisiere ve bunları nakle
den kaynaklara işaret edilmiştir. 

Sahabe konusunda daha önce kaleme 
· alınan eserler üzerinde ikımal çalışmaları 
yapıldığı halde el-İşô.be 'ye bir zeyil yazıl
maması eserin mükemmelliğini ortaya 
koymaktadır. SüyGtl. el-İşô.be'yi 'Aynü'l
İşabe ii ma'rifeti'ş-şaJ:ıô.be adıyla ihtisar 
etmiş (Ahmed eş-Şerkavl ikbal, s. 257-
258), Şakir Mahmud Abdülmün'im, İbn 
Hacer el-'As~ alani ve dirô.setü muşan
nefatihi ve menhecihi ve mevô.ridihi 
ii kitô.bihi'l-İşô.be adlı doktora çalışma
sında eserin metodunu, kaynaklarını ve 
önemini ortaya koymuştur (1-, Bağdat 
139811978; 1-11. Beyrut 141 7/1997). el-İşô.
be, Mevlevl Muhammed Vecih, Abdülhak, 
Gulam Kadlr ve Aloys Sprenger (1-IV. Kal
küta 1270-1291/1853-1874), Hasan ei-Fey
yGml İbrahim (I-IV, Kahire 1328). Taha Mu
hammed ez-Zeynl (1-IV, Kah i re 1969) ve 
Ali Muhammed ei-Bicavl (1-VIIl. Kahire 
1390-1392/1970-1972, 1413/ 1992) tarafın
dan yayımlanmış. ayrıca muhtelif neşir

leri yapılmıştır (1-VIIl, Kah i re 1323, 1325; 
1-IV, Bağdat 1327/1909 [kenarındaei-İs
tf'ab'la birlikte!; 1-IV. Kahire 1328/1358). 
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