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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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İSFERA YİNİ, İsamüddin 
(~ı;,..ıyı .:,.ı...\Jfı"L=) 

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-



nal:ıv ve'l-belaga). Fazı! Muhammed Ml
rek et-Taşkendi tarafından 'Ucaletü 'i
beyan adıyla şerhedilmiş ve Şerl).u Mi
zanü'l-edeb adıyla basılmıştır (istanbul 
1286. ı 289). Eserin sarf kısmını da Şer]). u 
Babi'ş-şari min Mizani'l-edeb adıyla 
Taşkendi (Kemaleddin Mehmed Efendi) 
şerhetmiştir (Kahire 1290) 5. Şerl).u Ri
saleti'l-isti'are. Ebü'I-Kasım ei-Leysl es
Semerkandl'nin Risaletü'l-isti'are'sinin 
(er-Risaletü 's-Semeri5'.andiyye) şerhidir 
(İstanbul1270, 1276; Tunus I 283). Bu şerh 
üzerine, başta şarihin torun u Ali b. İsmail 
Sadreddin olmak üzere birçok kişi tarafın
dan haşiye yazılmıştır (yazma nüshaları 
için bk. Brockelmann, GAL, Il, 247). 6. 

Şerl).u'r-Risaleti'l-Vaz'iyye (li' l-ler). eş

Şerl).u'l-'İşami li'r-Risaleti'l-Vaz'iyye 
adıyla da anılan eser Adudüddin el-ld'
nin risalesinin şerhidir (İstanbul ı 274 ). 7. 

Risale ii'l-beyan ve'l-i'caz (İstanbul 
ı 256/1 840). 8. Risale ii 'ilmi'l-mecaz. 
Eseri Abdülbaki b. Muhammed el-Arif 
şerhetmiş, Ahmed ei-Mevlevl de Farsça'
ya çevirmiştir (eserin şerh ve tercümesi
nin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL Suppl., ıı. 571 ). 9.lfaşiyetü'l-'İ şam 
'ale'l-Cami. Abdurrahman-ı Caml'nin, 
oğlu Ziyaeddin Yüsuf için İbnü'I-Hacib'in 
nahve dair eseri el-Kdiiye üzerine yaz
dığı el-Feva'idü'z-Ziya'iyye adlı şer
hine haşiyedir. İsferaylnl. haşiyede ho
cası Cami ile Cami'ye haşiye yazan Ab
dülgafür-i Lari'ye sık sık eleştiriler yö
neltmiştir. Medreselerde büyük ilgi gör
müş olan haşiyenin birçok baskısı ya
pılmıştır (Kalküta I 233, I 256; istanbul 
1235, 1256, 1259, 1276, 1281,1306, 1307, 
1309,1313, 1320;Lucknow 1265, 1285; 
Kah i re ı 276: Kazan I 307).ljaşiyetü'l
'İşam üzerine de birçok haşiye yazıl
mıştır (haşiyelerve yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, I, 369; Suppl., 
ı, 5 3 ı). 1 O. Şer i). u '1-Kaiiye fi'n-nal).v 
(li'bni 'l-ljacib). Medrese öğrencileri ara
sında ilgi görmüş ve çeşitli baskıları ger
çekleştirilmiştir (İstanbul ı 256, I 3 I 3). İs
feraylnl, bu şerhinde eserin diğer şarihi 
Radi ei-Esterabadl'ye m uaraza yapma
yı amaçlamıştır. Şerh üzerine haşiyeler 
de yazılmıştır (Brockelmann, GAL, I, 369: 
Suppl., I, 53 I). 11. el-Ferid ti'n-nal).v 
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 68, 165/21 ). 
12. Risale ii tal).~il.<i'd-delaleti'l-Vaz
'iyye (Brockelmann, GALSuppl., ll, 571). 
13.lfaşiye 'ale'l-Çarperdi. Ahmed ei
Çarperdl'nin İbnü'I-Hacib'in Şdiiye'si 
üzerine yazdığı şerhe haşiyedir ( Brockel
man n, GALSuppl., I, 535). 

İsferaylnl'nin bu konulara dair diğer 
eserleri de şunlardır: Şerl).u'ş-Şaiiye ii't
taşrii ( li'bni 'l-ljacib; Keşfü '?-?Unun, I I. 
1022), Şerl).u'l-'Avamil (li ' l-Cürcani), 
Mu{J.taşar fi'n-nal).v, Şerl).u'l-Mu{J.ta
şar (fi'n-naJ:ıv), Risale fi'l-isti'arati'l-be
di'iyye ve'l-l).aJ.<iJ.<a ve'l-mecaz (Farsça), 
Risale ii'l-isti'arat (yazma nüshası için 
b k. Brockelmann, GAL Suppl., ll, 571), el
Uşul 'ala Mu{J.taşari't-Tel{J.iş, Şerl).-i Ka
şide-i Bürde (Farsça). 

B) Kelam, Mantık, Tartışma Adabı. 1. 
ljaşiyetü'l-'İ şam 'ala şerl).i's-Sa'd 'ale'l
'AJ.<ii'idi'n-Neseiiyye. Necmeddin Ömer 
en-Nesefi'nin muhtasar akaid kitabına 
Sa'deddin et-Teftazanl'nin Şerl).u'l-'AJ.<ii

'id adıyla yazdığı şerhe haşiyedir (İstan
bul I 249, I 276. I 304; Kah i re I 32 I, 1329). 
2 . ljaşiyetü'l-'İşam 'ala Şerl).i'l-Kutb 
'ale'ş-Şemsiyye ii'l-mantıl,<. Necmeddin 
Ali b. ömer ei-Katibl'nin risalesine Kut
büddin er-Razl'nin yazdığı Tal).rirü'l-J.<a
va'idi'l-mantıJ.<iyye ii şerl).i'ş-Şemsiy
ye adlı şerhin haşiyesidir (İstanbul ı 266). 
Eserin et-Taşavvurat (İstanbul ı 289) ve 
et-Taşdil,<iit (İstanbul ı 259) adlı bölümle
ri ayrıca basılmıştır. 3. Şerl).u Tehg,ibi'l
mantı~ ve'l-kelam. Teftazanl'ye ait ese
rin şerhidir (Brockelmann, GAL Suppl., 
II , 304). 4. Şerl).u'l-Adabi'l-'Ac;iudiyye 
(Brockelmann, GAL, ll, 268; Suppl., ll, 
288). 5. Şerl).u Tavali'u'l-envar min me
tali'i'l-en?ar. Kadi ei-Beyzavl'nin kelama 
dair eserinin şerhidir (Keşfü'?·?unO.n, ll, 
ı ı 16). 6. ljaşiyetü'l-'İşam 'ala Şerl).i's
Seyyid 'ale'l-Meval,<ıi. Adudüddin el
lcl'nin kelama dair eserinin Seyyid Şerif 
el-Cürcanl şerhine haşiyedir. 7. Şerl).u'l

'AJ.<ii'idi'l-'Ac;iudiyye (a.g.e., ll, 1144). 8. 
Şerl).u'l-Mul).aşşal. Fahreddin er-Razl'
nin felsefe ve mantığa dair eserinin şer
hidir. 9. Şerl).u'l-Gurre ii'l-mantıl.< (li's
Sey y id el-Cürcani). Şerl). u' r-Risfıleti (l
kübra) ii'l-mantıl.< (li 's-Seyyid el-Cürca
ni) da denilen eser Farsça olup üzerine 
öğrencisi Ebü'l-Feth eş-Şerlfi haşiye yaz
mıştır (a.g.e., I. 637; Brockelmann, GAL 
Suppl., ı ı, 5 71 ) . İsferaylnl'nin bu konular
daki diğer eserleri de şunlardır: Şerl).u 
Kitabi Mant~'ş-Şeri'a, Risfıle ii tal).J.<i
J.<i'l-mal).şurati'l-erba' (fi'l-mantıi5'.), Ri
sale ii beyani'n-neseb beyne'l-J.<aza
ya (fi'l-mantıi5'.). Risale ii mebl).a§i tal,<si
mi'l-~azıyye (fi'l-mantıi5'.). ljaşiye 'ala 
Şerl).i'l-ljüseyniyye ii adabi'l-bal).§ 
ve'l-müna?ara (Keşfü'?·?Unfın, I, 39). 

C) Tefsir, Fıkıh, Tasavvuf, ŞernaiL 1. 
ljaşiye 'ola Teisiri'l-Beyzavi (ljaşiye 'ala 
Envari't-Tenzil). Beyzavl tefsirinin A'raf sü-
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resinin sonuna kadar haşiyesidir (Brockel
mann, GAL, 1, 53 ı; Suppl., I, 738). 2.lfa
şiye 'ald Cüz'i 'Amme min teisiri'l-Bey
zavi. Kanünl Sultan Süleyman'a ithaf edi
len eserin Rabat ve Tahran'da (Sipehsa
lar Medresesi Kütüphanesi'nde iki nüsha) 
yazmalarının olduğu kaydedilmektedir. 
3. ljaşiye 'ala şerl).i'l-Vil,<iiye. Tacüşşe
rla'ya ait Vil,<iiyetü'r-rivaye adlı eserin 
Sadrüşşerla Ubeydullah ei-Mahbübl ta
rafından yapılmış şerhinin Mşiyesi olup 
"Kitabü'I-Büyu'"a kadar gelmektedir 
(Brockelmann, GAL Suppl., I, 648). 4. Ta'
li~iit 'ale 't-Telvil).. Sadrüşşerla'nın Ten
~il).u'l-Uşul'ü üzerine Thftazanl'nin yaz
dığı şerhin haşiyesidir (Brockelmann, 
GAL, Il, 277; Suppl., I, 637) . 5. Şerl).u'ş

Şema'il. Ebu Isa et-Tirmizl'nin eserinin 
şerhidir (Brockelmann, GAL, I. 170; Suppl., 
I, 268) . 6. Şerl).u'l-Evrad. Nakşibendlta

rikatının evractına dair bir eserdir (İstan
bul 1276, 1283). 
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İSFERA YiNi, Şehffir b. Tahir 
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(~ı_,.;... yı ~Ib 0-! .)*) 

Ebü'l-Muzaffer İmadüddin 
Şehfur (Şahfur) b. Tahir 

b. Muhammed ei-İsfahani el-İsferayini 
(ö. 471/1078) 

Kelam, fıkıh ve tefsir alimi. 
.J 

Muhtemelen V. (Xl.) yüzyılın başların
da İsferayin'de doğdu. Bazı kaynaklarda 

. İsfahanl nisbesiyle anılmasından dolayı 
İsfahan'da da bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Abdülkahir ei-Bağdadl'nin 
öğrencisi oldu ve onun kızıyla evlendi. ilim 
tahsil etmek amacıyla seyahatler yaptı, 
İbn Muhmiş ez-Ziyadl'den hadis dinleyip 
rivayet etti, Zahir eş-Şehhaml de kendi-
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