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Kur'an'da
neshi kabul etmemesiyle tanınan
müfessir ve Mu'tezile kelamcısı.
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2S4'te (868) doğdu. İbnü'n-Nedim baMüslim b. Bahr diye kaydederken
İbn Hacer el-Askalani künyesini Ebu Seleme olarak zikretmiştir. Özellikle tefsir ve
Mu'tezile kelamı sahalarında derinleşti,
cedelci kişiliğiyle tanındı, Arap dili ve edebiyatı ile hadis, fıkıh gibi diğer İslami ilimlerde de kendini yetiştirdi. Bazı kaynaklarda şiirlerinden örnekler nakl edilir. Devlet idaresinde katiplik görevinin yanı sıra
300 (912) yılında Divanü'l-harik ve'd-dı
ya'ın başına getirildi, 321 yılı Şewal ayın
da (Ekim 933) İsfahan valisi oldu. Aynı yı
lın zilkade ayının ortalarında İsfahan'ı ele
geçiren Ali b. Büveyh tarafından bu görevden aziedildL Bazı Şia kaynaklarında
Şia'ya meyli olduğu söylenen Ebu Müslim
el-İsfahani 322 (934) yılının sonlarına
doğru vefat etti. İbn Hacer'in bu tarihi
372 (982) olarak kaydetmesi bir zühul
eseri olmalıdır.
Kur'an'da neshin olmadığı yönündeki
görüşüyle tanınan Ebu Müslim el-İsfaha
ni'nin bu görüşüne nesih konusunun ele
alındığı kitaplarda atıfta bulunulur. Eserleri günümüze ulaşmadığından onun nesih konusundaki görüşleri kesin olarak
belli olmamakla birlikte Fahreddin er-Razi
gibi bazı müfessirlerin verdiği bilgilerden
anlaşıldığına göre İsfahani, Kur'an ayetleri arasında neshin söz konusu olmadı
ğını öne sürmüş. bu görüşünü desteklemek üzere Fussılet süresinin 42. ayetini
delil getirmiştir. Bakara süresinin 106.
ayetiyle Nahi süresinin 1O1. ayetinde sözü edilen neshi ise değişik şekillerde te'vil
etmiştir. Neshin gerçekleştiği ileri sürülen ayetleri uzlaştırmaya çalışmış. genellikle bunları "tahsis" ile açıklamıştır (bk.
NESİH ) Onun bu görüşü, uzun bir süre
İslam alimlerinin sert tepkilerine yol açmışsa da özellikle son dönemlerde bu görüş paralelinde fikir beyan edenler bulunmaktadır. Ayrıca Ebu Müslim el-İsfa
hani'nin aslında Kur'an'da neshi reddetmediğini. başkalarının nesih dediğini
onun tahsisle ifade ettiğini. dolayısıyla
adlandırmadan başka bir farklılığın olmadığını öne sürenler de vardır.
Ebu Müslim el-İsfahani, İbn Mihrebzüd
olarak da tanınan Ebu Müslim Muhambasını

med b. Ali el-İsfahani ile (ö. 459/1 067) zaman zaman karıştırılmıştır. İsim benzerliğinin yanı sıra Mu'tezile mezhebine mensubiyet ve tefsire dair eser yazmış olma
gibi yönlerden de bu iki alim arasında
benzerlik vardır.
Eserleri. 1. Cami'u't-te'villi-mu]J.kemi't-tenzil (ŞerJ:ıu 't-te'vfl). On dört ciltlik
bir tefsir olan eserde, ilgili ayetleri n Mu'tezile ekolünün esasları doğrultusunda
yorumlandığı zikredilmiş olup Ebu Ca'fer
et-Tü si tefsirinde bu kitaptan övgüyle söz
etmiş. ancak konuları fazla uzattığını. gereksiz bilgilere yer verdiğini belirtmiştir.
Eserden en fazla iktibas yapanların başında Fahreddin er-Razi gelir. Said el-Ensari, Fahreddin er-Razi'nin tefsirinde Ebu
Müslim'den naklettiği görüşleri toplayarak Mülte]fatü Cami'i't-te'villi-mu]J.kemi't-tenzil adıyla bir eser meydana getirmiştir (Kalküta 1340/1921 ). Ayrıca Seyyid Nasir Şah ve Refıullah da ortak bir çalışmayla Fahreddin er-Razi'nin tefsirinde
yer alan İsfahani'ye ait görüş ve nakilleri
derleyip Urduca'ya tercüme etmiş. bunlara bazı açıklamalar da ekleyerek MecmıJ.'a-i Telasir-i EbU Müslim-i İşfahani
adıyla yayımlamışlardır (La hor ı 964) . Katib Çelebi, Cami'u't-te'vil'in müellifinin
yukarıda sözü edilen Ebu Müslim Muhammed b. Ali el-İsfahani olabileceği
ni kaydeder (Keşfü '?·?unun, I, 538) 2. enNasil]. ve'l-mensO.]].. Katib Çelebi bu eseri, hadiste nasih - mensuh konusunda yazılan kitapları kaydettiği bölümde zikretmiştir. Kaynaklarda Ebu Müslim'in ayrı 
ca nahve dair bir kitabının ve ri salelerini
toplayan bir eserinin bulunduğu belirtilmiştir.
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Ebüssena Şemsüddln
Mahmud b. Abdirrahman
b. Ahmed el-İsfahanl
(ö. 749/1349)
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17 Şaban 674'te (5 Şubat 1276) İsfa
han'da doğdu. İlk öğrenimini babasının
yanında yaptıktan sonra Kutbüddin-i Şira
zi. Cemaleddin İbn Ebü'r-Reca gibi alimlerden İslami ilimleri okudu. Gençlik yıl
larını Tebriz ve İsfahan'da geçirdi. 724 'te
(1324) hacca gitti; dönüşte Kudüs'e uğ 
radıktan sonra yörenin ünlü alimleriyle
tanışmak üzere Dımaşk'a geçti. Orada bir
taraftan ders verirken bir taraftan çeşitli
eserler kaleme aldı. Revahiyye Medresesi
müderrisi İbnü'z-Zemlekanivefat edince
buranın müderrisliğine getirildi. Dımaşk' 
ta yedi yıl kaldıktan sonra Memlük Sultanı Muhammed Nasır'ın daveti üzerine Kahire'ye gitti ve Sertakus Zaviyesi'nin şey
hi Mecdüddin el-Aksarayi tarafından karşılan dı. Kısa bir süre Muizziyye Medresesi'nde müderrislik yaptı. Sultan Nasır'ın
inşa ettirdiği Nasıriyye Medresesi'nin müderrisliğine tayin edildi ve ölünceye kadar
bu görevi yürüttü . Zilkade 749'da (Şubat
1349) Kahire'de ortaya çıkan veba salgı
nında öldü ve Karate'ye defnedildi.
Kutbüddin -i Şirazi'nin etkisiyle tasawufa ilgi duyan İsfahani, kelam ve mantıkla
meşgul olmasına rağmen Takıyyüddin İbn

Teymiyye gibi Selefi bir alimin kendisinden takdirle bahsettiği güçlü bir ilmi şah
siyete sahipti. Çeşitli alanlarda eserler kaleme almış ve kelam ilminde şerhçilik dönemine öncülük yapmıştır.
Eserleri. 1. Şer]J.u'l-'A]fa'id. Necmeddin en-Nesefi'ye ait 'A]fa'idü'n-Nesefi'nin şerhidir (Süleymaniye Ktp., nr. 740) . 2.
Metali'u'l-enz,fır. Beyzavi'nin Tavali'ıı'l
envar adlı kitabının şerhi olup Memlük
Sultanı Nasır Muhammed'e ithaf edilen
eser Tavali'u'l-envar şerhleri arasında
meşhur olmuş ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur (İs
tanbul I 305). Sarıgürz diye meşhur olan
Nüreddin b. Yusuf. Seyyid Şerif el-Cürcani. Muslihuddin Lari, Efdalzade Hamidüd-
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iSFAHANi. Mahmud b. Abdurrahman
mô.li ve miitô.]Ju Ebi İs]Ja]fi. Farsça'ya
ve aruz ilmine dair olan eser Sultan Cemaleddin EbCı İshak'a ithaf edilmiştir
(Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 252; Kadı
zade Mehmed, nr. 427). 1S. Şer]Ju 'Aruz.
Sadreddin Muhammed b. Rükneddin esSavl'ye ait eserin şerhidir (Süleymaniye
· Ktp ., Beşir Ağa, nr. 539).
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Mahmüd b. Abdurrahman el-isfahani'ye ait Envarü'l-f:ıa)f:a'i)f:ı'r-rabbaniyye
te{slri 'l-leta'ifi'l-~ur'aniyye adlı eserin müellif hattı nüshasının Sebe' süresiyle başlayan tefsirinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 138)
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Muhammed b. Mahmud
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din ve Hocazade Muslihuddin Efendi esere haşiye yazmışlardır (Keşfü '?·?Un ün, ll,
ı ı ı6-ııı 7). 3. Teşyidü '1-]favô.~d ii şer]Ji
Tecridi'1-'a]fa'id. Naslrüddin et- TCısl'nin
Tecridü '1-'a]fa'id 'ine (Tecridü '1-kelam)
yapılmış bir şerhtir(Süleymaniye Ktp., Uileli, nr. 2276; Beşir Ağa, nr. 400). eş-Şer
]Ju '1-]fadim adıyla da bilinen kitapta özellikle TCısl'nin imarnet konusundaki görüş
leri tenkit edilmiştir. Anadolu'da çok tutulan esere Seyyid Şerif el-Cürcanl lfô.şi 
yetü't-Tecrid adıyla hacimli bir haşiye
yazmış. bunun üzerine de çeşitli hilşiye
ve ta'likler kaleme a lın mıştır (a.g.e., I,
346-347, 349). 4. Iju1ô.şatü'1-'a]fide (Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 47ı ). s.
Şer]Ju Minhô.ci'1-vüşı11

ila 'i1mi'l-uşı11.

Beyzavl'ye ait Minhô.cü '1-vüşı1l'ün şerhi
olup (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 996)
Muhammed en-Nemle tarafından yayımlanmıştır (Riyad 141011990). 6. Şer]Ju
Mu]]taşan İbni'1-lfô.cib. İbnü'l-Hacib'in

Müntehe's-sı11 ve'1-eme1 adlı eserine
kendisinin yaptığı e1-Mu]]taşar'ın şerhi
dir (Süleymaniye Ktp ., L3leli, nr. 771; Yozgat, nr. 663). 7. Beyô.nü me'ô.ni'l-Bedi'.
İbnü's-Saati'nin e1-Bedi' (Nihtı.yetü'l-vü
şül) adlı fıkıh usulüne dair eseri için yazıl
mış bir şerhtir (Süleymaniye Ktp., Fatih,
nr. 1345, I347). Sıbgatullah Nebl Gulam
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Muhammed Kutbüddin eser üzerinde bir
doktora çalışması yapmış ve metni ni tahkiketmiştir ( I405/I 984, Camiatü ümmi'lkura 1Me kk e 1) . 8. Envô.rü '1-]Ja]fa'i]fı'r
rabbô.niyye ii teisiri'1-1etô.'iii'1-Kur'ô.niyye. Zemahşerl'nin e1-Keşşô.i'ı ile Razl'nin Meiô.ti]Ju '1-gayb'ından istifade
edilerek kaleme alınmıştır. Yer yer her iki
müellife yazar tarafından yöneltilen tenkidleri de ihtiva eden eserin müellif hattıyla yazılmış bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcuttur (Laleli, nr. I 38).
9. Şer]Ju Fuşr11i'n-Neseti. Burhaneddin
en-Nesefi'nin cedel ilmine dair Fuşul'ü
nün şerhidir (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.
740). 10. Şer]Ju Metô.1i'i'1-envô.r. Siraceddin el-Urmevl'ye ait Metô.1i'u'1-envô.r'ın şerhi olup (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2672; Beşir Ağa, nr. 423) eser üzerine
Molla Fenarl, İbn Cemaa. Kara Davud ve
Musannifek tarafından haşiyeler yazıl
mıştır ( a.g.e., II, I 7ı 7). 11. e1-Mı1cez ii
'ilmi'l-mantı]f (Süleymaniye Ktp., Aşir
Efendi, nr. 47I). 12. Nô.?-ıratü'1-'ayn. Bir
mukaddime ile iki bölümden oluşan eser
için Ahmed b. Ömer el-Malikl bir şerh kaleme almışt ır (a.g.e., II, I92I). 13. Şer
]Ju'1-Kô.fiye. İbnü'l -Hacib 'in nahve dair
eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. 2462). 14. Mi'yô.rü'1-Ce-

Ebu Abdiilah Şemsüddin
Muhammed b. Mahmud
b. Muhammed el-İsfahani
(ö. 688/1289)
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saltanat naibi

olduğu İsfahan'da doğdu ve burada öğ
renim gördü. Moğollar'ın İsfahan'ı işgal

etmesi üzerine Bağdat'a gitti. Siraceddin
el-Hirakll'den fıkıh ve Taceddin el-Urmevl'den diğer dini ilimleri okudu. Bir ara
Anadolu'ya geçerek Eslrüddin el-Ebherl'den felsefe ve mantık dersleri aldı. Ardın
dan Halep'e gitti ve Tuğrul b. Abdullah
el-Muhsin!' den hadis okudu. 650 (1252)
yılından sonra Dımaşk'ta çeşitli alimlerle
ilmi münazaralarda bulundu.
Öğrenimini tamamlayarak Mısır'a giden ve sırayla Menbic, Küs ve Kerek'te kadılı k yapan İsfahanl daha sonra Kahire'ye yerleşti: Meşhed-i Hüseyin ve Sahibiyye Medresesi'nde ders verdi. Meşhed-i
Şafii'de muld olarak görev yaparken kendisi gibi Küs'tan Kahire'ye gelen İbn Dakikul'ld'in buraya müderris tayin edilmesi
üzerine hocalık görevinden ayrıldı. Kaynaklardaki çeşitli bilgilerden İsfahanl ile
İbn Daklkul'ld arasında bir geçimsizliğin
bulunduğu anlaşılmaktadır (Sübkt, VIII,
ıoı; İbn Kad!Şühbe, II, 200).

