
iSFAHAN CUMA CAMii 

lsfahan Cuma camii'nin 1310 yı lında Olcaytu Han tarafın
dan yaptırılan mihrabı 

eklenen ve yapının bünyesine uydurulma
ya çalışılan medrese. 851'de (1447-48) 
Timurlu devrinde inşa edilen Beytü'ş-şita 
(kışlık dua-namaz sa lonu ). Safeviler dö
neminde yapılan (XVI ı ı. yüzyıl) salonlar ve 
özel mescid, güney eyvanının cephesi ve 
1475-1476 yıllarında Akkoyunlu devrinde 
gerçekleştirilen iç dekorasyon u gibi çeşitli 
ekler ve düzenlemeler sayılabilir. 

Bütün İran bölgesindeki şehireilik an
layışında olduğu gibi bir meydana bakan 
bu eser. plan şeması bakımından Selçuk
lular'dan önceki Türk mimarisi geleneği 

ne de uymaktadır. üç yana kemerlerle ge
çit veren mihrap önü kubbeli, dört eyvanlı 
aviulu plan şeması, özellikle 1135 tarihli 
Zeware Cuma Camii'nde uygulandıktan 
sonra İran'daki Türk mimarisinde vazge
çilmez bir plan haline gelmiştir. Mihrap 
önünde kubbeli mekanın düzenlenmiş 
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şekli Anadolu ve Mısır'a kadar etkilerini 
sürdürmüştür. 

Eyvan unsuru Sasanl kökenli olmakla 
beraber dört eyvanlı aviulu planın ortaya 
çıkmasında eski İran mimarisinin etkisin
den çok Selçuklular'dan önce meydana 
getirilmiş Türk-İslam mimari eserlerin
den -mesela dört eyvanlı Karahanlı mi
mari eserlerinden- yararlanıldığı düşü

nülmelidir. Zaten dört eyvanlı şema. esa
sında İslamiyet'ten önceki Türk ve Orta 
Asya mimarisine dayanmaktadır. Bu hu
susta delil addedilebilecek örnekler. Türk 
Budist viharalarında görülebileceği gibi 
dört ana yön mefhumuna işaret eden 
kozmalajik planlı Türk ordu kenti (hüküm
dar şehri) planiarına da işaret edebilir. 
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~ YAŞAR ÇORUHLU 

İSFAHANi, Cemaleddin 
( ~~?'f .;,.ı..VIJ~) 

Ebu Ca 'fer Cemalüddin Muhammed 
b. All b. Ebi Mansur el-Cevad el-İsfahani 

(ö. 559/1164) 

L Zengller'in (Musul Atabegleri) veziri. _ı 

Dedesi EbQ MansOr Cevad el-isfahanl 
pars yetiştiricisi (fehhad) olarak Selçuklu 
Sultanı Melikşah'ın hizmetinde bulunmuş 
(ibn Hallikan, V, ı43), babası Vezir Şemsül
mülk b. Nizamülmülk'ün maiyetinde ça
lışmıştır. Babası tarafından itina ile ye
tiştirilen İsfahanl, ilk olarak Irak Selçuklu 
Sultanı Mahmud b. Muhammed Tapar 
devrinde (ı ı ı 8- ı ı 3 ı) Divan-ı Arz'da gö
rev yaptı. Mahmud'un Musul'a vali tayin 
ettiği Atabeg imadüddin Zengl. isfaha
nl'yi de hizmetine alarak ona Nusaybin 
ve Rahbe'nin idaresini verdi. Zengl'nin 
yakın dostları arasında yer alan İsfahanl 
bir müddet sonra Divan-ı İşraf'ın başına 
getirildi. Zengl'nin Ca'ber Kalesi'ni kuşat
tığı sırada öldürülmesinin ( 54 ı 1 ı ı 46) ar
dından çıkan karışıklıkta askerler tarafın
dan katiedilmek istendiyse de emirlerin 
yardımıyla kurtularak Musul'a döndü. 

isfahanl, hem NOreddin Mahmud Zen
gl'nin H alep'te babasına halef olmasında 
hem de kardeşi ı. Seyfeddin Gazi'nin Mu
sul' da hakimiyet kurmasında etkili oldu. 
ı. Seyfeddin Gazi Musul'a hakim olunca 
isfahanl'yi vezir olarak tayin etti. İsfaha
nl, Begteginliler'in kurucusu Ali Küçük ile 
birlikte Musul Atabegliği'nin en yetkili 
kişilerindendi. 1. Seyfeddin Gazi'nin ölü
münden sonra kardeşi MevdQd b. İma
düddin Zengl'n in tahta çıkmasında da 
ikisinin önemli rolü oldu. Bu dönemde de 
bir süre vezirlik yapan isfahanl, Kutbüd
din MevdQd ile kardeşi NQreddin Mah
mud Zengl arasında yapılan ve Sincar'a 
karşılık Rahbe ile Humus'un takas edil
mesiyle sonuçlanan anlaşmanın görüş
melerini bizzat yürüttü. 554'te (1159) 
NQreddin Mahmud Zengl'ye elçi olarak 
gönderildi ve Dımaşk'ta büyük bir kala
balık tarafından törenle karşılandı. NQ
reddin Mahmud ile görüştü, ondan bü
yük ilgi ve saygı gördü. Müzakereler ta
mamlandıktan sonra Emir İspehsalar 
Esedüddin ŞlrkQh el-MansQr ile birlikte 



1 S Safer'de (8 Mart) Dımaşk'tan ayrıldı 
(ibnü'l-Kalanisl. s. 356). 

Gürcü Kralı Giorgi'nin SS6'da ( 1161) 
Ani'yi işgal ederek binlerce müslümanı 
kılıçtan geçirmesi üzerine Türk hüküm
darları ordularını toplayarak Ani üzerine 
yürüdüler. Ancak Artuklu Hükümdan 
Necmeddin Alpı'yı beklemeden savaşa 
girmeleri ve İzzeddin Saltuk'un askerle
rini çekmesi yüzünden bozguna uğradı
lar. Yaklaşık 9000 müslüman Gürcüler'e 
esir düştü. Bozgun haberini öğrenen Nec
meddin Alpı. İsfahanl'yi Kral Giorgi'ye 
gönderip esirlerin kurtarılmasını sağladı. 
Daha sonra Ali Küçük ile arası açılan İsfa
hanl. kendisini kıskananların kışkırtma

ları sonucunda Kutbüddin MevdCıd tara
fından Receb SS8'de (Haziran 1163) tu
tuklandı. 559 yılı Ramazan ayının sonla
rına doğru (11-21 Ağustos 1164) Musul 
Kalesi'nde hapiste vefat etti. Cenazesi ön
ce Musul'a, ardından 560 'ta (1165) Mek
ke'ye götürüldü. Kabe etrafında dolaştı
rıldıktan sonra Medine'ye nakledildi ve 
Mescid-i Nebevl'nin yakınında yaptırmış 
olduğu ribatına defnedildi (Sı bt ibnü ' l
Cevzl, Illi, s. 25 1 ). Şaban SS9'da (Temmuz 
1164) öldüğü de rivayet edilmiştir. 

Edip ve şair olan İ sfahani, siyasi başa
rılarından ziyade güzel ahlaki ve hayır se
verliğiyle tanınmış. bundan dolayı Cema
leddin ei-Cevad lakabıyla anılmıştır. Onun 
her yıl Haremeyn'deki fakiriere erzak, el
bise vb . gönderdiği kaydedilmektedir. 
Mekke ve Medine'de imar faaliyetlerin
de bulunan İsfahani, Mina'daki Mescid-i 
Hayf'ı, Kabe ile Hatim arasında kalan 
Hicr'i tamir ettirmiş. Kabe'yi altın ve gü
müşle bezetmiştir. Birçok mescidi tamir 
ettirmesinin yanı sıra Arafat'ta Cebelirah
me'ye çıkmak için merdivenler yaptırmış 
ve su getirtmiştir. Bedevi akınları karşı
sında zor durumda kalan Medine'yi ko
rumak amacıyla bir sur inşa ettiren İsfa
hanl'nin adı o dönemde Medine'de oku
nan hutbelerde zikredilmiştir. Medine'de 
bir medrese (Zehebl, XX, 349). Musul. Sin
car ve Nusaybin'de pek çok mektep ve ri
bat, Dicle üzerine de bir köprü yaptırmış, 
Nusaybin'de inşa ettirdiği hastahanede 
çalışan hekimlerin maaşlarını, hastaların 
ilaçlarını ve diğer ihtiyaçları karşılamak 
üzere zengin vakıflar tesis etmiştir. NCı
reddin Zengi'den yıllık olarak aldığı 10.000 
dinar yardımla Haçlılar'ın elinde bulunan 
müslüman esirleri satın alarak hürriyet
lerine kavuşturduğu. günde 100 dinar ta
sadduk ettiği rivayet edilir. Muhammed 
b. Nasr b. Sagir ei-Kayseran (ibn Hall i kan. 
V, 144). İmadüddin ei - İsfahani ( iA, ı ı ı. 

ı ı ı) . Ebü'I-Ganaim Muhammed b. Ali 
İbnü'I-Muallim ve daha birçok şair onun 
için şiirler yazmışlardır. 
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Ebu kı İshak b. Ya'küb ei-İsfahani 

Miladi VIII. yüzyılda 
İran'da faaliyet gösteren 

L 
lseviyye mezhebinin kurucusu. 

_j 

İbranice Obadiah (Allah' ın kulu) ismiy
le de anılmaktadır (lacob ai-Kirkisani. ı . 

102- 103). Şehristani bu ismi Obed Elohim 
şeklinde zikretmektedir ( el-Milel, ı, 21 5). 
Yahudi kaynakları, Ebu lsa'nın Emevi Ha
lifesi Abdülmelik b. Mervan zamanında 
( 684-705) yaşadığını bildirmektedir (la co b 
ai-Kirkisanl, 1, 51; Moses Maimonides, s. 
458-459). Şehristani'ye göre ise Emevi 
Halifesi ll. Mervan döneminde (744-750) 
fikrini yaymaya başlamış. Abbas! Halifesi 
Mansur zamanında da ( 754-775) faaliyet 
göstermiştir ( el-Milel, ı . 21 5). Mervan dö
neminde İran 'da meydana gelen karışık
lık ve birbirini takip eden Şii ayaklanma
ları düşünüldüğünde EbCı lsa'nın. "İran '
daki yahudileri diğer milletierin ve zalim 
hükümdarların boyunduruğundan kurta
rıp bağımsızlığa kavuşturmak" şeklinde 

ifade edilen Mesihi görevi için Şehristil
ni'nin verdiği tarih uygun düşmektedir. 

Gerek şahsına gerekse ismine nisbet! e 
lseviyye diye adlandırılan mezhebi hak
kındaki sınırlı bilgilere göre EbCı lsa ken
dini beklenen Mesih'in elçisi, hatta bizzat 
Mesih ve bir peygamber olarak takdim 

iSFAHANT. Ebu Tsa 

etmiştir. Taraftarları. onun peygamber
liğinin bir işareti olmak üzere ümmiliğine 
rağmen Allah'ın vahiy ve ilhamına maz
har olarak birçok eser yazdığına inanır
lar. Yahudilerden bir kısmı ona uymuş. 
kendisine mucizeler ve harikuladelikler 
atfetmiştir. Onlara göre EbCı lsa, sema
ya urCıc etmiş ve orada Allah tarafından 
İsrailoğulları'nı asi ümmetierin ve zalim 
meliklerin zulmünden kurtarmakla gö
revlendirilmiş bir mesihtir. 

Ebu lsa, sabah ve akşam olmak üzere 
günde iki defa okunan Şema duasını (Tes
niye,6/4-9, 1 I /13-21;Sayılar. 15/37-41)de
vam ettirmiş, ancak günde üç vakit olan 
i badeti yediye çıkarmıştır. Kirkisani bu ye
ni uygulamada Mezmurlar'daki, "Günde 
yedi defa sana hamdederim" (49/164) ifa
desine uyulduğunu belirtmekte. Şehris
tani ise Ebu lsa'nın ibadet sayısını ona 
yükselttiğini bildirmektedir. Ebu lsa bo
şanmaya hiçbir şekilde cevaz vermemiş. 
Rehabiler'in adetlerine (Yeremya, 25/2-
1 O) veya Rabbinik geleneğe (Baba Bathra, 
60b) uyarak müntesiplerine sürgünde bu
lundukları, yani Yeruşalim'den (Kudüs) 
ayrı kaldıkları sürece hayvan eti yemele
rini, şarap içmelerini yasaklamıştır. Tev
rat'ta emredilen dini hükümlerin bir kıs
mını kendine göre yorumlayarak diğer ya
hudilerden ayrılmış olsa da Rabbinik Ya
hudiliğin kutsal günlerini kutlamıştır. Bu 
sebeple rabbilerin lseviler'le evlenmeye 
cevaz verdikleri belirtilmiştir ()acob ai
Kirkisanl, ı. 144-145). 

Gerek Hz. lsa'nın gerekse Hz. Muham
med'in peygamberliğini kabul ve tasdik 

. eden Ebu lsa'ya göre her iki peygamber 
de· sadece kendi toplumlarına gönderil
miştir. Ayrıca semaya uruc ettiği zaman 
bu peygamberlerle görüşüp tanıştığını 
ileri sürer. öte yandan Eb Cı lsa, Rabbinik 
Yahudiliğe hoş görünmek için rabbilerle 
nebilerin aynı mertebede olduklarını be
lirtmiştir. 

Ebu lsa. taraftarları çağalınca topladı
ğı ordu ile Abbasi yönetimine karşı isyan 
etti. Halife Mansur bunların üzerine bir 
ordu sevketti. Rey şehri civarında İslam 
ordusuyla karşı karşıya gelen EbCı lsa. or
dusunun bulunduğu bölgenin çevresine 
bir çizgi çizdikten sonra halifenin asker
lerinin bu çizgiyi aşamayacağını söyleye
rek askerlerine cesaret vermeye çalıştı; 
fakat kendisi savaş meydanından kaçtı, 
bir rivayete göre de askerleriyle birlikte 
öldürüldü. Ancak taraftarları onun ölme
diğini. çevredeki dağlardan birine çekildi
ğini ve ileride yeniden döneceğini kabul 
etmektedir. 
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