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Eş'arl kelamcısı ve Şafii fakihi. 

_j 

Ntşabur ile Cürcan arasında bulunan İs
ferayin'de doğdu . Daha sonra Bağdat'a 
giderek Ebü'l-Hasan el-Eş'art'nin öğren
cisi Ebü 'l-Hasan e!-Bahilt'den kelam ve 
usQI-i fıkıh dersleri aldı . Ebu Muhammed 
Da'lec b. Ahmed es-Siczt. Ebu Bekir el-İs
mailt ve Ebu Bekir Muhammed b. Yez
dad gibi alimlerden ilim tahsil etti. Öğre
nimini tamamladıktan sonra Ntşabur'da 
önce Mescid-i Ukayl'de, ardından kendisi 
için inşa edilen medresede ders okutup 
birçok öğrenci yetiştirdi. Ebü't-Tayyib et
Tabert. Abdülkahir el-Bağdadt. Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhakl, Abdülkertm b. Heva
zin el-Kuşeyrt gibi alimler onun öğrencisi 
oldu. Ntşabur'da ölmeyi istediğini söyle
dikten beş ay sonra bu şehirde vefat etti 
ve Htre Kabristanı'na defnedildi. Ancak 
oğlu , İsferayin'den kalabalık bir cemaat
le gelerek ölümünden üç gün sonra naa
şını İsferayin'e nakletmiş ve oradaki kab
ristana defnetıniştir (Abdülgafir el-FarisT, 
S. ] 52) 

Ebu İshak el-İsferaytnt fıkıh , hadis ve 
kelam ilimleriyle meşgul olmuş , fıkıhta 

müctehid alimlerden kabul edilmiş ve üs
tat olarak anılmıştır. Onun sünnetin Kur
'an'ı neshedemeyeceğini savunması. her 
müctehidin görüşünde isabet ettiği hük
münü sorumsuzluk ifadesi olarak görme
si dikkat çeken düşüncelerindendir (İb
nü's-Salah, ı. 3 ı 3; Thkıyyüddin İbn Teymiy
ye, Minhacü's-sünne, V, 86). İsferaylnt'ye 
göre icma çok önemli bir şer'! delildir. zira 
İslam alimlerinin ittifak ettiğ i bir anlayış 
ve yol bu lunmadığ ı takdirde dini sorum
luluk ortadan kalkar. Onun. üzerine mesh 
yapılan mestlerin çıkarılmasıyla abctestin 
bozulmayacağını kabul etmesi demez
hep içindeki farklı görüşlerinden birini 
teşkll eder (SübkT, IV, 261) . Hadis rivaye
tiyle de meşgul olan İsferaylnt. makul bir 
te'vil cihetine gitmeden Şa]Ji]J -i Bu]].{ıri 

ve Şa]Ji]J -i Müslim'e aykırı olarak verilen 
hükümlerin reddedilmesi taraftarıdır. Ay
rıca fasık yöneticilerle yakınlık kuran kim
selerin rivayetlerine güvenilemeyeceğini 
söyler. 

İsferaylnt'nin ilmi şahsiyetinde kelam 
önemli bir yer tutar. Onun bu ilirnde de
rin vukuf sahibi olduğu , el-Cami' fi uşu-

li'd-din ve'r-red 'ale'l-mül]Jidin adlı bir 
eser kaleme almasından, ayrıca Kerramt
ler'le yaptığı tartışmalarda İbn Fürek'in 
kendisine başvurmasından ve Sahib b. 
Abbad ' ın hakkında söylediği övgü dolu 
sözlerden anlaşılmaktadır (Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, Der'ü te'aruz, VI, 253; Süb
kl, IV, 257) . Mu'tezile alimlerinden Kadi 
Abdülcebbar ile itikadl konularda yaptığı 
münazaralarda galip gelmesi de bunu te
yit etmektedir. Abdülkerlm b. H evazin el
Kuşeyrl'nin naklettiğine göre İsferaylnl'
nin kelam derslerine katılanlar, onun ilmi 
ve ahlaki şahsiyetinden etkilendiklerini 
ve sanki yeniden müslüman olmuş gibi 
bir duyguya kapıldıklarını söylemişlerdir 
(er-Risale, ı. 42). 

Ebu İshak el- İsferaylnl , genelde men
subu bulunduğu Eş'ariyye ekolünün ke
laml görüşlerini benimsemiş olup farklı 
düşüncelerinden bazıları ise şunlardır : 

Allah'ın hayat. ilim. se m'. basar. irade ve 
kelam sıfatları bulunduğu gibi mekandan 
ve cihetten münezzeh olma sıfatı da var
dır. Bu sıfat . Allah ' ın mah!Qkata benze
meyen bir varlık olduğunu kanıtlamak 
için gereklidir ( 'Ai!:lde, s. ı 33- ı 34). İsfe
raylnl, Matürldl'nin düşüncesine paralel 
olarak ilahi kelamın ses ve harflerden 
oluşmadığını , bu sebeple işitilemeyece
ğini kabul eder ( Nesefl, ı, 305). SübQtl sı
fatlar gibi haberi sıfatlar da mecazi ma
nada olmak üzere aklen ispat edilebilir 
(Takıyyüddin İbn Teymiyye, Der'ü te'aruz, 
VI, 350) . Peygamberlere verilen mucize
ler harikulade olaylardan meydana gele
bileceği gibi mütat olan bir olayı engelle
mek şeklinde de gerçekleşebilir, hatta bu 
ikincisi daha etkileyicidir. Ölüleri dirilt
mek, asayı yılana çevirmek. nazım üstün-
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lüğünesahip Kur' ani vahyi getirmek gibi 
mücizelerin yanında Bedir Gazvesi'nde 
silahlı büyük bir müşrik ordusunun teç
hizatsız küçük bir müslüman ordusunu 
mağ!Qp etmesi veya Firavun'un Hz. Mü
sa ile kavmini çölde yakalaması gibi olay
ların meydana gelmesini engellemek de 
birer mücizedir. Mucizeler, peygamber
lerin nübüwetlerini kanıtlayan birer delil 
olduğundan velllerin bu tür kerametiere 
sahip olması imkansızdır. Bu sebeple ve
lllerin kerametleri dualarının Allah nez
dinde makbul olmasıyla sınırlıdır (Kuşeyrl, 
II, 660) . Peygamberler kasten desehven 
de küçük veya büyük günah işlemezler. 

Ebu İshak el-İsferaylnt. Eş'ariyye'nin 
sistemli bir kelam ekolü haline gelmesine 
katkıda bulunan alimlerden biridir. Onun 
haberi sıfatiarın aklen ispatı ve mucize 
konusunda farklı görüşler benimsemesi, 
Kur'an'ın i'cazı ve keramet mevzuunda 
Mu'tezile'ye, kelam sıfatının açıklanma

sında Matürtdt'ye uyması ve Eş'arl mez
hebi içinde kesb teorisini geliştirmesi dik
kat çekicidir. Özellikle sünnetullaha aykı
rı olan kerametleri kabul etmemesinden 
dolayı alimlerce eleştiriimiş ve muhteme
len bu yüzden eserleri ihmal edilmiştir. 

Eserleri. 1. 'A~ide. İki bölümden olu
şan risalenin bi r inci bö lümünde iman 
esasları ayrıntılı biçimde anlatılmış . ikinci 
bölümde bunlara ilişkin deliliere yer ve
rilmiştir. Eser, Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan (Hasan Hüsnü Pa şa, nr. 
ı ı 60/ 5) nüshasına dayanılarak Richard 
M. Frank tarafından yayımianmış (bk. 
bi b 1.). Mehmet Gündoğdu kltap üzerinde 
yüksek lisans çalışması yapmıştı r (ı 990, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) . Muham-
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med b. Ca'fer es-Sanh~kl eser üzerine bir 
şerh yazmıştır (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa, nr. 1724). 2. el-Cami' ii uşuli'd
din ve'r-red 'ale'l-mülf.ıidin. İbn Halli
kan'ın beş ciltlik bir nüshasını gördüğü
nü kaydettiği eserin (Ve{eyat, I, 28) za
manımıza ulaşıp ulaşmadığı bilinme
mektedir. 3. NCırü'l-'ayn ii meşhedi'l
lfüseyn. Hulefa-yi Raşidln'in meşruiyeti, 
Muaviye b. Ebu Süfyan ' ın, oğlu Yezld'e 
Ehl-i beyt hakkındaki vasiyeti, Hz. Hüse
yin'in Kerbela'ya gidişi ve Yez'id ordusu 
ile mücadelesi gibi konuları Ehl-i sünnet 
açısından ele alan bir eserdir. Süleyma
niye Kütüphanesi'nde çeşitli yazma nüs
haları bulunan kitap (Hacı Mahmud Efen
di, nr. 4 703, 4 731) ayrıca yayımlanmıştır 

(Kahire 1291). 4. Edebü'l-cedel. ŞerJ:ıu 
Edebi'I-cedel adıyla kayıtlı olan bir nüs
hası Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'n
de mevcuttur (nr. 9329). S. ŞerJ:ıu'l-Fü
rCı'. İbnü'I-Haddad'a ait esere yapılmış 
bir şerhtir (Keş{ü'?-?Unün, II, 1257). İsfe
raylnl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu'l-i'ti]fad(is
ferayTnT. s. 119); Ta'cizü'l-Mu'tezile (Ne
sefl, l, 112): el-Mu]]taşar fi'r-red 'alfı eh
li'l-i'tizfıl ve'l-]fader (İsferay!nl, s. 119): 
el-Vaşfve'ş-şıfa(a.g.e. ,s. 119); el-lfaly 
ii uşuli'd-din (Sübkl, IV. 259): Taf.ı]fi]fu'd

de'fıvi (İsferay!nl, s. 119): Me'fılimü'l
İslfım (Hediyyetü'l-'ari{fn, I, 8): el-Mu}]
telef fi uşuli'l-fı]fh (İsferaylnl, s. 119): 
Ta'li]fa fi uşuli'l-fı]fh (Sübkl, IV. 257): 

Tertibü'l-meıheb (isferaylnl, s. 119): 

Şerf.ıu't-Tertib (Keşfü'?-?Unün, ll, 1403): 
Mesa'ilü'd-devr(Sübkl, IV, 257). 

Ebu İshak ei-İsferaylni'nin fıkıh usulü
ne dair görüşleri üzerine Abdullah b. Zeyd 
ei-Müslim tarafından Ara'ü Ebi İsJ:ıa]f 
el-İsferfıyini el- uşuliyye adıyla bir ça
lışma yapılmıştır ( 1414/1994, Camiatü'l
imam Muhammed b. Suud) . 
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Ebu İshak İsamüddin İbrahim 
b. Muhammed b. Arabşah el-İsferayinl 

(ö. 945/1538) 

Arap dili, kclarn ve mantığa dair 
şerh ve haşiyeleriyle tanınan alim. 

L ~ 

873'te (1468) Horasan'ın Nlşabur şeh

ri yakınındaki İsferayin'de doğdu. Birçok 
alim ve devlet adamı yetiştiren bir aileye 
mensuptur. Eş'arl kelamcısı ve usul alimi 
Ebu İshak İbrahim b. Muhammed ei-İs
feraylnl'nin ( ö. 418/1 027) neslinden gel
mektedir. Soyunda Timur'a başvezirlikya
panlar da vardır. Babası İsferayin kadısı 
idi. Dedesi Arabşah da zamanın ileri gelen 
alimleri arasında yer alıyordu. Annesi, 
isamüddin Davud el-Havafl en-Nisaburl'
nin kızıdır (Tunek!, IV, 376). İsferaylnl. ilk 
öğrenimini İsferayin'de tamamladıktan 
sonra Abdurrahman-ı Cami'den dil, be
lagat ve edebiyat dersleri aldı. Onun va
sıtasıyla Nakşibendl şeyhlerinden Ubey
dullah Ahrar'a intisap etti. 

İsferaylni'nin . dil, mantık, felsefe ve ke
lama dair verdiği derslerle İsferayin, Ho
r asan ve Maveraünnehir'de şöhreti yayıl

dı. Daha sonra gittiğ i Herafta Timur'un 
oğlu Mirza Şahruh'un kurduğu Sultaniy
ye Medresesi ile Adiliyye Medresesi'nde 
ders akutmaya devam etti. Ancak Kadı 
Ebü'I-Meall el-Herevl'nin. mantık ve fel
sefe ilimlerinin öğrenilmesi ve öğretilme
sinin caiz olmadığı yolundaki fetvasının 
yöneticileri etkilernesi üzerine Heraftan 
sürüldü (a.g.e., IV, 378). 926 (1520) yılın
da ayrılarak Buhara'ya gitti. Buhara ha
kiminin iltifatına mazhar olan İsferaylnl 
burada da derslerini sürdürdü (a.g.e., IV. 
376) . 

İtikadda Eş' ari. arnelde Hanefi olan is
ferayln!, Ubeydullah Ahrar'ın kabrini zi
yaret için gittiği Semerkant'ta vefat etti 
ve şeyhin kabri yakınına defnedildi. 943 

(1536), 944,950 (1543) ve 951 yıllarında 
öldüğünü kaydeden de vardır (İbnü'l
imad, VIII, 291: Serk!s, II, ı 330; Brockel
man n, GAL, II, 540). Bazı kaynaklarda 
Anadolu'ya göç edip vefatma kadar bura
da ikamet ettiği de zikredilmiştir (Han
sarT, I, 180: Tunek!, IV, 379). Kadi Beyzavl 
tefsirinin Amme cüzüne yazdığı haşiyeyi 
Kanuni Sultan Süleyman 'a ith af etmiş 
olması bu görüşü teyit etmektedir. Bu
nunla birlikte eserini Kanuni'ye İran se
feri sırasında sunmuş olması da müm
kündür. 

Dil, belagat, mantık. felsefe ve kelam 
gibi akli ilimiere ilgi duyan İsferaylnl bu 
alanlarda büyük başarı sağladı. Eserlerin
de araştırmacı bir ruhu yansıtması. deği
şik görüşleri değerlendirip eleştirmesi. 

ince ve karmaşık meseleleri çözmesi gibi 
özellikleri sebebiyle kaynaklar onu "imam, 
allame. muhakkık, müdekkik, evhadü'l
muhakkıkin" gibi sıfatlarla anmıştır. Med
reselerde ders kitabı olarak okutulan bir
çok klasik metne yazdığı şerh ve haşiyeler 
büyük ilgi görmüştür. Bunların en meş
hurları. Kazvlnl'nin Tel}]işü'l-MiftaJ:ı ' ı 

üzerine kaleme aldığı el-Atvel adlı geniş 
şerhiyle hacası Molla Cami'nin İbnü' l-Ha
cib'in el-Kafiye'si üzerine yazdığı el-Fe
va'idü't-Ziyfı'iyye'ye yaptığı haşiyectir. 
Oğlu Sadreddin İsmail ile torunları Ali, 
Muhammed ve Ahmed. ayrıca Emir Ebül
feth eş-Şerefi el-Hüseynl, İsferaylnl'nin 
öğrencileri arasında zikredilmektedir. 

Eserleri. A) Dil, Belagat ve Edebiyat. 
1. el-Atvel. Sekkakl'ye ait MiftaJ:ıu '1-
'uJCım'un belagata dair üçüncü bölümü
nün Hatlb ei-Kazvlnl tarafından telhisi ve 
yeniden düzenlenmesiyle meydana gelen 
Tel}]işü'l-MiftfıJ:ı'ın şerhidir (1-11, istanbul 
1284). Müellif, Sa'deddin et-Teftazanl'nin 
aynı eser üzerine yazdığı el-Mutavvel'e 
(geniş şerh) nisbetle el -Atvel (en geniş 
şerh) adını verdiği eserde Teftazanl'ye 
sıkça eleştiriler yöneltmiştir. 2 . lfaşiye 

'ala Mu]]taşari'l-me'ani. Hatlb ei-Kaz
vlnl'nin belagata dair Tel}]işü'l-MiftfıJ:ı'ı
na Teftazanl tarafından yazılan şerhin 
(Mul]ta.şarü 'l-me'anl) haşiyesidir ( Brockel
man n, GALSuppl., 1, 518) . 3.lfaşiye'alfı 

lfaşiyeti's -Semer]fandi 'alfı ŞerJ:ıi'l
Mutavvel. Kazvlnl'nin Tel]]işü'l-Mif

tfıJ:ı'ına Teftazani'nin yazdığı şerhin Ebü'I
Kasım es-Semerkandl tarafından yapılan 
haşiyesine yazdığı haşiyedir. Hem bu ha
şiyenin hem de onun üzerine Sadreddin
zade Muhammed Sactır b. Feyzullah'ın ka
leme aldığı Ta 'li]fat'ın yazma nüshaları 
mevcuttur (a.g.e., 1, 5 I 7). 4 . Mizfınü 'l

edeb (fi'l-'u l O.mi 'ş-şelaşe : eş-Şarf ve 'n-


