
iSFAHANi. Mahmud b. Abdurrahman 

Mahmüd b. Abdurrahman el-isfahani'ye ait Envarü'l-f:ıa)f:a'i)f:ı'r-rabbaniyye rr te{slri 'l-leta'ifi'l-~ur'aniyye adlı ese
rin müellif hattı nüshasının Sebe' süresiyle başlayan tefsirinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 138) 

din ve Hocazade Muslihuddin Efendi ese
re 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., Ui
leli, nr. 2276; Beşir Ağa, nr. 400). eş-Şer
]Ju '1-]fadim adıyla da bilinen kitapta özel
likle TCısl'nin imarnet konusundaki görüş
leri tenkit edilmiştir. Anadolu 'da çok tu
tulan esere Seyyid Şerif el-Cürcanl lfô.şi

yetü't-Tecrid adıyla hacimli bir haşiye 
yazmış. bunun üzerine de çeşitli hilşiye 
ve ta'likler kaleme alın mıştır (a.g.e., I, 
346-347, 349). 4. Iju1ô.şatü'1-'a]fide (Sü
leymaniye 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 ya
yımlanmıştır (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 K tp ., L3leli, nr. 771; Yoz
gat, 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 tah
kiketmiştir ( I405/I 984, Camiatü ümmi'l
kura 1 Me 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 Ra
zl'nin Meiô.ti]Ju '1-gayb'ından istifade 
edilerek kaleme alınmıştır. Yer yer her iki 
müellife yazar tarafından yöneltilen ten
kidleri de ihtiva eden eserin müellif hat
tıyla yazılmış bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'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. Sira
ceddin el-Urmevl'ye ait Metô.1i'u'1-en
vô.r'ın şerhi olup (Süleymaniye Ktp., Lale
li, 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 ka
leme almıştır (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-

mô.li ve miitô.]Ju Ebi İs]Ja]fi. Farsça'ya 
ve aruz ilmine dair olan eser Sultan Ce
maleddin EbCı İshak'a ithaf edilmiştir 
(Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 252; Kadı
zade Mehmed, nr. 427). 1 S. Şer]Ju 'Aruz. 
Sadreddin Muhammed b. Rükneddin es
Savl'ye ait eserin şerhidir (Süleymaniye 

· Ktp ., Beşir Ağa, nr. 539). 
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İSFAHANİ, 
Muhammed b. Mahmud 
( ~~t''~~.J! ~ ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin 
Muhammed b. Mahmud 

b. Muhammed el-İsfahani 
(ö. 688/1289) 

Şafii fakihi. 
_j 

616'da (1219) babasının 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-Urme
vl'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 gi
den ve sırayla Menbic, Küs ve Kerek'te ka
dılı k yapan İsfahanl daha sonra Kahire'
ye yerleşti: Meşhed-i Hüseyin ve Sahibiy
ye Medresesi'nde ders verdi. Meşhed-i 
Şafii'de muld olarak görev yaparken ken
disi gibi Küs'tan Kahire'ye gelen İbn Da
kikul'ld'in buraya müderris tayin edilmesi 
üzerine hocalık görevinden ayrıldı. Kay
naklardaki çeşitli bilgilerden İsfahanl ile 
İbn Daklkul'ld arasında bir geçimsizliğin 
bulunduğu anlaşılmaktadır (Sübkt, VIII, 
ıoı; İbn Kad!Şühbe, II, 200). 



Muhammed b. Mahmüd el-lsfahani'nin e/-K!Jşif 'ani ' l-Maf:ışül (f 'ilmi'l-uşQ/ adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 430) 

Kelam, usul, mantık. cedel, sarf. nahiv, 
şiir ve Arap edebiyatı hakkında derin bil
gi sahibi olan İsfahani'nin fıkıh ve hadis
te yeterli olmadığını ileri sürenler varsa 
da (Safedl, V, 12; SüyQtl, Bugyetü'l-uu'at, 
I, 240) dönemindeki pek çok alim, onun 
bilhassa usOI-i fıkıhta üstün bir mevkiye 
sahip bulunduğunu belirtmektedir (ibn 
Kadi Şühbe, II, 20 ı) İsfahanl, 20 Receb 
688 (9 Ağustos 1289) tarihinde Kahire'de 
vefat etti ve Karate Kabristanı'na gömül
dü. İbn Keslr 672 (1273). Süyütl ise 678 
( 1279) yılında öldüğünü kaydetmekte
dir. 

Ese rleri. 1. el-Kaşii 'ani'l-Ma]J.şul ii 
'ilmi'l-uşul. Fahreddin er-Razl'nin el
Ma]J.şul adlı eserinin şerhi olup İsfaha
ni'nin ölümü üzerine "Kitabü 'l-l~ıyas" bö
lümünde kalmıştır(Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 430; Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed 
Paşa, nr. 498). GazzEıli'nin el-Müstaşia'sı 

nın girişinde bulunan mantıkla ilgili kıs
mı özetleyerek şerhinin mukaddimesine 
koyan İsfahanl, el-Ma]J.şul'ün çeşitli şerh 
ve muhtasarlarından yararlanmıştır. En 
önemli kaynakları arasında Siraceddin el
Urmevl'nin el-Jfaşıl'ı ile Şehabeddin el
Karafi'nin Nefa'isü'l-uşul ii şerl}.i'l-Ma]J.

şul'ü yer almaktadır. z. el-Kava'idü'l
külliyye. Usülü'd-dln, fıkıh, usul-i fıkıh. 

hilat ve mantıkla ilgili genel kurallardan 
bahseden eser beş bölümden (fen) mey
dana gelmektedir (Süleymaniye Ktp., Aşir 
Efendi, nr. 47 1; Caru llah Efendi, nr. 827) 
Bundan başka, müellifin mantık hakkın
da Gaye tü '1-matlab adlı bir eserinin da
ha bulunduğu belirtilmektedir. 
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Iii FERHAT KoCA 

İSFAHANi, Ragıb 

(bk. RAGIB el-İSFAHANI). 
_j 
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iSFENDiYAR 

İSFENDİYAR 
().ı~l) 

İran tarihinde hak, kudret 
ve lutuf sembolü olarak yer alan 

efsanevi kahraman. 
_j 

İran'da İslam öncesi hanedanlardan Ke
yanller'in hükümdan Güştasb'ın en büyük 
oğludur. Zerdüştlliğin kutsal kitabı Aves
ta'da "SipuntO -Date" (kutsal yaratılmış) 
şeklinde adlandırılmış ve "taxma" (Fars
ça tehm = güçlü kahraman) diye tanımlan
mıştır. Pehlevlce kaynaklarda Zerdüştlli
ğin güvenilir savunucusu ve öncüsü ola
rak zikredilmesine rağmen edebiyatta 
daha çok Rüstem-i Zal ile mücadelesiyle 
şöhret bulmuş ve trajedik ölümüyle anıl
mıştır. 

Kahramaniıkıarını destanlaştırıp İsfen 
diyar'a efsanevl kişiliğini kazandıran eser 
Firdevsi'nin Şahname'sidir. EbQ MansOr 
es-Sealib'i'nin Gureru a]]bari müluki'l
Fürs ve siyerihim adlı eserindeki İsfen
diyar'la ilgili bölüm Şahname'ye paralel 
bilgiler ihtiva etmektedir. Taberl. İbnü'l
Eslr. EbQ Hanife ed-Dineverl gibi tarihçi
ler de İsfendiyar'a dair çeşitli olaylar hak
kında bilgi vermişlerdir. 

İranlılar'ın kullandığı takvime göre her 
şemsi ayın beşinci günü için kullanılan 
"rabb- ı mah İsfendar ve rabb- ı rüz İsfen
dar" nitelemesinin, üstün meziyetlerin
den dol ayı "ayın ve güneşin sahibi" anla
mında İsfendiyar'a verilmiş bir unvandan 
kaynaklandığı sanılmaktadır. 

Rüstem-i Zal'in isfendiyar'ln gözlerini kör edisini gösteren 
minyatürlü bir sayfa (Firdevsi, Ş!Jhname, iü Ktp., FY, nr. 
1406, vr. 162') 
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