
iSFAHANf. EbO Tsa 

Ebü Isa'nın temsil ettiği mesihliğin Ya
hudilik'teki mesihlikle hiçbir ilgisi yoktur. 
Buna karşılık Tseviyye mensuplarının or
taya attıkları mesih görüşüyle hemen he
men bütün Şii fırkalarında görülen meh
di inancı arasında çok yakın bir benzerlik 
bu lunmaktadır. Mesela ikisine göre de 
mesih ölmemiştir veya ölmüşse de bu 
sadece zahiri bir ölümdür; gerçekte ise 
mehdi gibi mesih de ileride geri dönecek, 
dünyayı adaletle yönetecektir. 

Bu mezhep Ebü Isa'dan sonra talebesi 
Yudgan tarafından devam ettirilmiş , faz
la taraftarı bulunmasa da Maveraünne
hir'den Endülüs'e kadar İslam toprakla
rının çeşitli bölgelerine dağılm ış olarak 
en az üç asır varlığını sürdürmüştür. Öte 
yandan Ebu Isa ' nın yahudi geleneğine ay
kırı görüşleriyle Karailiğin oluşumuna da 
tesir ettiği ileri sürülmektedir. 
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Sfıfl ve hadis alimi. 
L _j 

IV. (X.) yüzyılın ortalarında İsfahan'da 
doğdu . Öğrenimini, yetiştiğ i devirde 
Hanbeliler'in yoğun olarak faaliyet gös
ter.diği İsfahan'da yaptı. Ebü İshak İbra
him ei-İsfahani veTaberani gibi alimler
den hadis okudu. Ayrıca "çağın ulu üsta
dı" diye andığı Ebü Abdullah İbn Men
de ile zühd ve takvasıyla tanınan Ebü'ş
Şeyh'in derslerine devam etti. Dönemin
de tartışılan ketarn meseleleri hakkında 
fikir sahibi oldu. Bu konularda Hanbeli 
mezhebini benimsedi (Zeheb!, Tarlf:ıu'l-
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İslam, s. 454) . Hadis ve fıkıh alimi olarak 
tanınan İsfahani'nin tasawufa ne zaman 
yöneldiği ve hangi süfilerden faydalan
dığı bilinmemekteyse de İbn Mende ve 
Ebü'ş-Şeyh gibi hocalarının bu konuda 
etkili olduğu söylenebilir. e1-Minhdc adlı 
eserinde Muhammed b. Yusuf el-Benna 
ve Ali b. Sehl el-İsfahanl gibi sCıtilerin öğ
rencilerinin sohbetlerine katıldığını, eser
lerinden yararlandığın ı ve onları üstat ta
nıdığını söyler. İsfahani, Ebü'l-Fazl b. Ca'
fer ve Ebu Abdullah el-Bağdadi gibi sCıti
lerden menkıbeler rivayet etmiş. muhte
melen İbn Cehdam el-Hemedani ile Mek
ke'de görüşmüştür. Çağdaşı ve hemşeh
risi olan lfilyetü'1-evliyıY müellifi Ebü 
Nuaym ile ilişkisi konusunda bilgi yoktur. 

Herevi, 418 yılının Ramazan ayında 
(Ekim 1 027) vefat eden İsfahani'nin zahi
ri ve batıni ilimler konusunda ileri bir se
viyeye eriştiğini, "İsfahan şeyh i" diye ta
nındığını söyler; hakkında fazla menkıbe 
bulunmadığını , esasen önemli olanın ta
sawufu yaşamak olduğunu kaydeder. İbn 
Kayyim, İsfahani'nin itikadl konulardaki 
görüşlerini anlatırken ondan "imam" ve 
"arif" diye bahseder. 

İsfahani'nin tasawuf anlayışı . Horasan 
tasawuf muhitine Herat'a giderken onun 
sohbet meclislerinde tuttuğu notları ve 
bazı eserlerini yanında götüren Ahmed 
ei - KCıfanl tarafından tanıtılmıştır. Here
vi, M enazilü's-sa'iri n 'ini yazarken onun 
Nehcü'1-}]aş adlı eserinden etkilenmiş
tir. Bu etki Herevi'nin Şad Meydan adlı 
eserinde de görülmektedir. Ancak onun 
zühd , takva ve ibadet ağırlıklı tasavvuf 
anlayışı. zevk ve derunl yönün ağır bas
tığ ı Horasan ve Bağdat tasawuf anlayışı 
karşısında zayıf kalmış. görüş ve eserleri 
kısa zaman sonra unutulmuştur. 

Bid'atlara karşı çıkan İsfahani çağında
ki fıkıh. hadis, tefsir ve kıraat alimlerini 
dünyaya bağlı, devlet adamlarına yaran
maya çalışan ikiyüzlüler olarak nitele
miş, bazılarını da kelamcıların görüşleri
ne meylettikleri için kınamıştır. Ona göre 
kelamcıların eserlerini okumak sünnete 
saygısızlıktır. Kur'an'da övülen sıddlkları 
(en-Nisa 4/69) sütiter olarakyorumlayan 
İsfahani. dini en iyi şekilde sıddıkıyyet 
makamında bulunan kimsenin bileceği
ni, bu makama ulaşan kişilerin dünya ve 
ahiretin sultanları olduğunu ~ :.iyler. Hz. 
Peygamber'i örnek almak, sünnete tabi 
olmak, bid'atlardan sakınmak tasawufun 
zahiri ; Allah sevgisi, doğruluk ve nefsin 
arzularına uymamak ise batını dır. Ancak 
tasawufun zahir ve batmını kendinde bir
leştiren kimse dinde örnek kişi olabilir. 

Ese rler i. İsfahani'nin eserlerinin birço
ğu Şlraz'da Ahmed\' Hankahı Kütüpha
nesi'ndeki bir mecmuada (nr. 78) bulun
makta olup bunların bir kısmı Nasrullah 
Pürcevadi tarafından yayımlanmıştır. Ya
yımlanan eserleri şunlardır : 1. Nehcü'1-
]]aş. Tasawuti makamlara dair olan eser 
S. de Laugier de Beaurecueil (Kahire 1962) 
ve Nasrullah Pürcevadi tarafından (Ta /:ı
kilsat-ı İslami, sy. 1-2 !Tahran ı 367 h ş. l) 
neşredilmiştir. Z. Edebü'1-mülı1k. Süti
lerin (mü!Ok) ahlak ve adabı hakkında yir
mi yedi bölümden meydana gelen ese
rin sema bölümü yayımlanmıştır (Mecel
le-i Ma'arif. V/3 [Tahran ı 367 hş .j ). 3. e1-
Mesa'ilü'1-muJ:ıdeşe ii 'aşrina (Mecelle-i 
Makalat u Berreslha, sy. 3 !Tahran ı 368 
hş . j) . 4. Zikru me'ani't-taşavvuf. Yirmi 
dokuz beyitlik tasavvufi bir kasidenin 
şerhidir (Mecelle-i Ma'arif. Vl/3 !Tahran 
1368 h ş. l) . S. ŞerJ:ıu erba'ine J:ıadişen 
fi't-taşavvuf. Eser Muhammed Taki Da
nişpejCıh tarafından EJ:ıadişü '1-erba'i
ni'1-maJ:ıfCı ?a 'a1e'1-muJ:ıa]f]fı]fin mi
ne'1-mutaşavvıfe adıyla yayımlanmıştır 

(Mecelle-i Makalat u Berreslha, sy. 3 ı -5 2 

[Tahran ı 370 hş. l) . 6. e1-İl]tiyardt. İsfaha
nl'nin tavsiyelerini ihtiva eden eser soh
betlerinde tutulan notlardan derlenmiş 
olup Mecelle-i Ma'arif'te yayımlanmış
tı r (VIIl/2 [Tahran 1370 h ş. j) . 1.lja]fii'i
]fu '1-adab. Sohbet ve hırka adabına da
ir olan eser Adabü'1-mutaşavvıfe ve 
J:ıa]fii'i]fuha ve işaratüha adıyla neşre
dilmiştir (Mecelle-i Ma'arif. IX/3 [Tahran 
137ı hş . l) . 

İsfahanl'nin. Hallac-ı Mansur'un beş 
beyitlik bir şiirinin şerhi olan ŞerJ:ıu'1-eb
yat li -'Ab dillah e1-Mürşidi (ŞTraz , Ah
med! Hankahı Ktp. , nr. 78 , vr. 184-ı92) ve 
ŞerJ:ıu'1-e~kdr (Şiraz , Ahmed\' Hankahı 
Ktp., nr. 78, vr. ı65-184) adlı iki risalesi he
nüz neşredilmemiştir. İlk risalenin met
ninden İsfahi!ıni'nin şerhettiği beyitlerin 
Hallac'a ait olduğunu bilmediğ i anlaşıl 

maktadır. 
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