
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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iSFENDiYAR 

Babası hayatta iken Zerdüştlliği kabul 
eden istendiyar bu dini yaymak için birçok 
savaşa katılmış ve önemli başarılar elde 
etmiştir. istendiyar'ın en büyük destek
çisi ve danışmanı bir Zerdüşt din adamı 
olan Pesütan'dır. Onun başarılarını çeke
meyen babası Güştasb, tahtının oğlu ta
rafından elinden alınacağı yolundaki söy
lentilerin de etkisiyle İsfendiyar'ı bir kale
ye hapseder. Bu sırada Turan Hükümdan 
Ercasb asker sevkederek İran 'ı yağmalar 
ve Güştasb ' ın iki kızını esir alır. Zor du
rumda kalan Güştasb, Ercasb'ın üzerine 
İsfendiyar'ı gönderir ve İstendiyar kız kar
deşlerini kurtarır. Daha sonra babası on
dan Rüstem-i Zal'i bağlayıp getirmesini 
ister; bunun üzerine Şebistan'a giden is
fendiyar, Rüstem'le savaşa girişir. Uzun 
mücadeleler sırasında Rüstem-i Zal çatal 
bir akla iki gözünü kör edince İstendiyar 
kahrından ölür. Güştasb'ın ölümü üzerine 
boşalan İran tahtına ise istendiyar'ın oğ
lu Erdeşir Behmen Daraz geçer. 

Şahname'de (IV, 215-366) kurtları, ars
lanları, ejderha ve cadıyı öldürmesi, ne
hirleri geçerek Ruyin Kalesi'ne saldırıp 
Ercasb'ı mağlup etmesi gibi uzun müca
delelerinin ve kahramanlıklarının ön pla
na çıkarıldığı çeşitli maceraları anlatılan 
istendiyar'ın tarihi kişiliği üzerinde fark
lı yorumlar yapılmış. Avrupalı müellifler, 
onun birçok savaşa katılarak büyük başa
rılar elde eden Hükümdar Dara (I. Darius; 
ö. m.ö. 549) olduğu yönünde kanaatler 
ileri sürmüşlerdir. Şahndme'de ise Rüs
tem'in henüz tarih sahnesine çıkmadığı 
dönemde iran'ı Turanlılar'ın istilasından 
kurtaran ve Zerdüştiliğin yayılmasını sağ
layan dini bir kahraman olarak yer alır. is
fendiyar, efsunlanarak her türlü silaha kar
şı dirençli kılındığına inanıldığından "RQ
yin" (tunçtan) ve "RQyinten" (tunç vücut
lu) lakabıyla hükümranlığın, kuwetin ve 
kahramanlığın sembolü haline gelmiştir. 
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lsfendiyann 
ejderhayı 

öldürmesini 
gösteren 
bir minyatür 
(Firdevsi, 

Şahnam e, 
TSMK, Hazine, 
nr. 14 79, vr. 145'1 

İsfendiyar, hemen bütün Şdhname 
kahramanları gibi Şark-İslam edebiyat
larında ve özellikle eski Türk edebiyatın
da sıkça anılmış, şairler onun cesaretini, 
gücünü ve yenilmezliğini ön plana çıkar
mışlardır. Bu sebeple şiirde Ruyinten la
kabı adından daha sık kullanılmıştır. İran 
mitolojisindeki önemli yeri itibariyle Rüs
tem-i Zal ile mukayese edilmiş, savaşçılı
ğından dolayı adı "ma'reke" (savaş mey
dan ı) kelimesiyle birlikte "İsfendiyar-ı 
ma'reke" şeklinde zikredilmiş, "istendi
yar-ı mihr" terkibiyle deRüstem-i Zal'e 
atıfta bulunulmuştur. 
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~ NURETIİN ALBAYRAK 

İSFENDİYAR BEY 
(ö. 843/1440) 

Sinop'ta hüküm süren 
Candaroğulları beyi 

(1392-1440). 
_ı 

Candaroğulları beyi olan Kötürüm Ba
yezid'in oğludur. Babasının sağlığında, 
Amasya Emiri Ahmed Bey'in Sivas Sultanı 
Kadı Burhaneddin Ahmed' e karşı düzen
lediği sefere katıldı (785/1383) . Ahmed 

Bey'in yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş
tan sonra Kastamonu'ya dönmedi ve 
uzun süre Amasya'da kaldı . O sırada Can
daroğulları Beyliği'nde cereyan eden taht 
mücadelesi onu ülkesinden uzak tutmuş 
olmalıdır. Nitekim Kötürüm Bayezid, ı. 

Murad'ın Osmanlı ordusunun desteğiyle 
üzerine gönderdiği oğlu Süleyman Bey 
karşısında yenilerek Sinop'a çekilmiş, bu
nu haber alan İstendiyar Bey babasının 
yanına dönmüş, 787'de (1385) Kötürüm 
Bayezid'in ölümünün ardından Sinop'ta 
hakimiyetini ilan etmişti. Onun Sinop'ta
ki siyasi faaliyetleri hakkında çok az bilgi 
vardır. Bu dönemde en önemli olay, Yıldı
rım Bayezid'in 792'de (1390) düzenlemiş 
olduğu Batı Anadolu seferi sonrasında 
Aydın, Saruhan ve Menteşe beylerinin Si
nop'a kaçmasıdır. Bu beyleri himaye eden 
İstendiyar Bey, ayrıca Eflak Beyi Mirçea'
nın Osmanlılar'a karşı harekete geçme
sini sağlamaya da çalışmıştı. 

Osmanlılar'ın Kastamonu'yu ele geçir
mesinin (794/1392) ve Candaroğulları Be
yi ll. Süleyman Paşa'nın öldürülmesinin 
ardından İstendiyar Bey Candaroğulları'
nın tek varisi oldu. Osmanlılar'ın Sinop'u 
da tehdit etmeleri üzerine Yıldırım Baye
zid'e bir elçi gönderdi. Osmanlı sultanın
dan, babasının ve kardeşinin hataların
dan kendisinin sorumlu tutulmamasını, 
bizzat kendi işlediği suçların affını ve bun
dan sonra Osmanlı tabiiyetini kabul ede
ceğini, buna karşılık Sinop Beyliği'nin 
kendisine bırakllmasını istedi. İstendiyar 
Bey'in teklifi kabul edildi ve iki ülke ara
sında Kıvrımbel sınır oldu (794/1392). Öte 
yandan İstendiyar Bey, yanında bulunan 
Anadolu beylerinin Sinop'tan ayrılarak Ti
mur' un yanına gitmelerini teşvik etmiş, 
böylece Yıldırım Bayezid ile sağladığı ba
rışı bozmak istememişti. 

Ancak onun bu tutumu uzun sürmedi. 
Yıldırım Bayezid'in Çorumlu sahrasında 
Kadı Burhaneddin ile giriştiği savaşı kay
betmesi üzerine tavrını değiştirdi. Zira 
Kadı Burhaneddin'in Osmanlılar'a karşı 
başarı kazanması onun Orta Anadolu'daki 
nüfuz ve kudretinin artmasını sağlamış
tı. Öteki Anadolu beyleri gibi istendiyar 
Bey de Kadı Burhaneddin'e hediyelerle 
birlikte vezirini yollayıp bağlılığını bildir
mek istediyse de Amasya Beyi Emir Ah
med bu elçilik heyetini yakaladı ve Os
manlılar'a teslim etmek istedi. Olayı ha
ber alan Kadı Burhaneddin Amasya'ya gi
derek şehri ele geçirdi ( 1392-1393). Bu
nun üzerine Yıldırım Bayezid Kastamo
nu'ya geldi, fakat herhangi bir girişimde 
bulunmadı. Zira o sıralarda Osmanlı pa-


