
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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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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sinden rivayette bulundu. Selçuklu Vezi
ri Nizamülmülk tarafından TGs'ta ders 
okutınakla görevlendirildi. Uzun süre mü
derrislik yaptığı ve pek çok öğrenci yetiş
tirdiği TGs'ta vefat etti. 

İbn Asakir'in tasnifine göre Eş' ari ke
lamcılarının dördüncü tabakasında yer 
alan Ebü'l-Muzaffer el-İsferayini tefsir 
ve fıkıh alimleri içinde de zikredilir. Bu
nunla birlikte kelam ve usul ilmi şahsiye
tinde önemli bir yer tutar. Yazdığı eser
lerle mezhep tarihçileri arasında da yer 
alan İsferayini Ehl-i sünnet'in ilkelerini 
hararetle savunur. Ona göre temel İslam 
ilimlerine ait önemli eserlerin Sünni alim
lerce yazılmış olması ve bunların İslam 
aleminde yaygınlık kazanması. dünyada 
mevcut mescid ve ribatların çoğunun 
Sünniler'ce inşa edilmesi bu mezhebin 
hak olduğunu kanıtlayıcı mahiyettedir. 
İsferayini'nin bazı kelami görüşleri şöyle
ce özetlenebilir: Alemin yaratılmışlığı, ta
biatta gözlenen bazı varlıkların hadis olu
şunun apaçık bir şekilde bilinmesiyle ka
nıtlanmış olur. Yaratılmış her varlığın bir 
yaratıcıya ihtiyacı vardır, çünkü her biri 
aynı maddi unsurlardan oluşan cisimlerin 
kendiliklerinden meydana gelmesi müm
kün değildir. Kur'an-ı Kerim'de hem ale
min hadis olduğunu hem de kendi kendi
ne meydana gelemeyeceğini kanıtlayan 
akli deliller mevcuttur (mesela bk. el-En
'am 6/75-78: et-TGr 52/35-36). Allah'ın var
lığına inanmakyeterli değildir, bunun ya
nında ilahi sıfatları öğrenip benimsernek 
ve şirki reddetmek gerekir. Zira çeşitli 
ayetlerde önce Allah'tan başka ilah bu
lunmadığı belirtilerek şirk nefyedilmek
te, ardından Allah'ın varlığı, birliği ve sı
fatları ispat edilmektedir. Allah'ın ahiret
te görülemeyeceğini iddia etmek yoklu
ğunu ileri sürmek gibidir. İlahi fiilierin 
hepsi bir hikmete göre vuku bulur, hik
met ise bir fiilin bilgi ve iradeye göre ger
çekleşmesidir. Mürnin günah işlernek su
retiyle kafir olmaz. Bununla birlikte ger
çek mürnin olmak için bid'ata ve ilhada 
varan görüşlerden sakınmak gerekir. Fır
ka-i naciyeyi küfre nisbet edenler kafir . 
olur. Zira imanın küfür olduğuna inanmak 
küfürdür(isferaylnl. s. 9, 92-1 10). Kelama 
dair görüşlerini ayetlere dayandırmasıy

la dikkat çeken İsferayini, mezhep tarih
çiliğinde daha çok Abdülkahir el-Bağda
di'nin takipçisi olarak görünmektedir. 

Eserleri. 1. et-Tebşir ii' d-din ve tem
yizi'l-fır~ati'n-naciye 'ani'l-fıra~ı'l-hô.

likin. Eserde ashap döneminde ortaya 
çıkan ihtilaflar ve bu yüzden ümmetin 
fırkalara ayrılması, Şia, Havaric, Kaderiy-
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ye (Mu'tezile). Mürcie. Neccariyye, Dırariy- · 
ye, Bekriyye, Cehmiyye, Kerramiyye. Mü
şebbihe, Galiyye ve Batıniyye fırkalarının 
görüşleriyle bunların eleştirilerine, ayrıca 

putlara. yıldızlara, ineğe tapanlar, dehr'i
ler, MecGsiler, Brahmanlar gibi inanış ve 
düşüncelere de kısaca yer verilir. Eserin 
son kısmında Ehl-i sünnet'in görüşleri de
lilleriyle birlikte anlatılır. İstanbul (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 2905, 2906: Şehid 
Ali Paşa, nr. ı 574 ). Konya (Yusuf Ağa Ktp., 
nr. 4461 ), Madrid (Escurial Library, nr. 
1437) ve Paris (Bibliotheque Nationale, 
nr. ı 452) kütüphanelerinde yazma nüs
haları bulunan eser M. Zahid Kevser'i (Ka
hi re ı 359/1 940) ve Kemal Yusuf el-HGt 
( Beyrut ı 403/1983) tarafından yayımlan
mıştır. Z. Tô.cü't-terô.cim ti tefsiri'l-Kur
'ô.n li'l-e'ô.cim. Farsça bir tefsir olup Af
yon Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi'nde 
bir nüshası mevcuttur (nr. ı 7225): eser 
ayrıca basılmıştır (Tahran . ts.). 3. el-Ev
sat. Müellifin et-Tebşir'inde belirttiği
ne göre (s. ı 4) yine mezheplerle ilgili bir 
eserdir. 
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Iii EMRULLAH YüKSEL 

İSFizARI, Ebu Hatim 
( .S.)fjı..ıf ~l> Jo!i) 

EbO HatimMuzaffer b. İsmail İsfizari 
(ö . 515/1121'den önce) 

Matematikçi ve astronom. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; Ni
zami-i ArGzi. Hazini ve Beyhaki gibi çağ
daşları künyesini Ebu Hatim olarak gös
terirken İbnü'l-Esir gibi daha sonraki ta
rihçiler onu Ebü'l-Muzaffer şeklinde zik
retmişlerdir. Nisbesinden muhtemelen 
Sistan bölgesindeki İsfizar (Esfizar) şeh
rinde doğduğu anlaşılmaktadır. İbnü'I
Esir'in verdiği bilgiye göre 467 (1 074-75) 
yılında Selçuklu Sultanı Melikşah'ın em
riyle, kullanılmakta olan Yezdicerd tak
vimindeki hataları düzertrnek ve sultan 
adına bir rasathane kurmak üzere İsfa
han'da toplanan ömer Hayyam başkan- . 
lığındaki astronomi heyetinde yer almış 

(geniş bilgi için bk. CELAÜTAKVİMİ) ve 
kurdukları, Melikşah'ın ölümüne kadar 
(485/1092) faaliyetini sürdüren rasatha
nede görev yapmıştır. Daha sonra sırasıy
la Horasan, Herat ve Belh'te bulunmuş
tur; Nizarni-i ArGzi, onu 506 (1112-13) yı
lında Belh'te Ömer Hayyam'ın yanında 
gördüğünü söyler (Çehar Ma~ale, s. I 00). 
Bu tarihten sonra Archimedes kanunun
dan faydalanarak icat ettiği "mizanü'l
gısse" adlı, kıymetli bir eşyanın yapımın
da kullanılan altın ve gümüşün saf mı ka
tışık mı olduğunu, eğer katışıksa ne oran
da yabancı metal içerdiğini anlamaya 
mahsus bir hidrostatik teraziyi Sultan 
Sencer' e sunmak üzere Merv'e gitmiş ve 
orada ölmüştür. S06'da (1112-13) Belh'
te bulunması ve S 1 S'te ( 1121) bu terazi
yi geliştirip hakkında Kitô.bü Mizô.ni'l
J:ıikme adlı eseri kaleme alan Abdurrah
man el-Hazini'nin onu rahmetle anması 
göz önünde tutularak ölüm tarihi bu yıl
lar arasına konulmaktadır. Rivayete göre 
ölüm sebebi de söz konusu terazinin, tes
lim ettiği sultanın hazinedan tarafından 
bazı kıymetli eşyayı sahteleriyle değiştir
diğinin anlaşılacağı kuşkusuyla ortadan 
kaldırılmasına aşırı derecede üzülmesi
dir. 

Eserleri. 1. Aşar-ı 'Ulvi (Ka'inat-ı Cev). 
Meteorolojik olayların açıklanmasıyla il
gilidir. SOO ( 11 06-11 07) yılından önce ka
leme alınarak Ali b. Nizamülmülk'e (Fah
rülmülk) sunulan eser Muhammed Taki 
Müderris Razavi tarafından neşredilmiş
tir (Tahran I 3 I 9 hş./1 941 ). 2. İ]].tişô.r ii 
uşuli Ö~lidis. Sadece. Öklid'in Element
ler'ini n kısa bir özeti olan on dördüncü 
makalesi bugüne ulaşmış (Paris Biblio
theque Nationale, nr. 4/2458) ve Louis 
Amelie Sectillot tarafından Fransızca'ya 
çevrilmiştir ("Notice de plusieurs opus
cules mathematiques qui composent le 
manuscrit arabe no. 1104, ancien fonds 
de la Bibliotheque du Roi", Notices et ex
traits des manuscrits de la Bibliotheque 
du Roi, XIII [Paris 18381. s. 126-150). 3. 
Merô.kizü'l-eş~ö.l ve san'atü'l-~affô.n 
(İrşadü ?,evi'l-'irfan ila şına'ati'l-~affan). 
Ağırlık ölçülerinin nasıl kullanıldığını gös
teren bir risaledir (Şam Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye, nr. 446). 4. Mu~addime fi'l
misô.J:ıa (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2708). S. Ijulô.şa-i Kitô.bi'l-Ijiyel. Beni 
Musa tarafından yazılan Kitabü'l-Ifi
yel'in bir özetidir (Brockelmann, ı. 383, 
856). 6. Risô.letü 'ş-şebeke (Tahran Me
lik Ktp., nr. 3183). İsfizar'i'nin günümüze 
ulaşmamış başka eserleri de bulunmak
tadır. 


