
iSFERAYiNl, SehfQr b. Tahir 

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. 
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Iii RızA KURTULUŞ 

İSFİzARİ, Muinüddin 

(bk. MUINÜDDiN-i İSFİzARI). 

İSHAB 

(bk. ITNAB). 

İSHAK 
{Jı.:.....J) 

Hz. İbrahim'in oğlu, 
Kur'an'da adı geçen 

peygamberlerden biri. 

_j 

_j 

_j 

Hz. İbrahim'in Sare adlı eşinden oğlu 
olan İshak Tevrat ve Kur'an'da adı geçen 
bir peygamberdir. yahudilerin İbrahim'
den sonra ikinci atasıdır ve yaklaşık ola
rak milattan önce XIX-XVIII. yüzyıllarda 
yaşamıştır. İshak isminin Arapça sahak 
kökünden geldiği yolundaki görüş gerek 
klasik Arap dilcileri gerekse çağdaş araş
tırmacılarca reddedilmiş. kelimenin aslı
nın İbranice olduğu belirtilmiştir (Usa
nü'l-'Arab, "sl:ıl5" md.; MevhOb b. Ahmed 
ei-Cevallki. s. 13-14; Jeffery, s. 60). İbrani
ce'de Yishak. Grekçe'de İsaak şeklindedir. 
İbranice aslının Arapça'ya baştaki "y" ol
maksızın İshak olarak geçmesi hıristiyan 
menşeini düşündürmektedir. Josef Ho
rovitz'e göre İshak biçimi, Süryanl ve Fi
listin Hıristiyanlığı'nda da olduğu gibi İb
ranice'deki Yishak'a tekabül eder. Ancak 
Talmud'da İsak şeklinin mevcudiyeti, mic 
lattan sonra IV. yüzyıl Babilanya yahudi
lerinde kelimenin bu şeklinin de kullanıl
dığını göstermektedir. Torrey ise Kitab-ı 
Mukaddes'teki Yısrael , Yışmal , Vishak gi
bi kelimelerin Kur'an Arapçası'na " y"siz 
geçtiğini, bunun da Araplar'daki lehçe 

farklılığından kaynaklandığını ifade et
mektedir. 

İshak kelimesi İbranice'de "gülmek" an
lamındaki sahak kökünden olup "O gülü
yor" manasma gelmektedir. Bir çocuğu 
olacağı müjdesini aldığında İbrahim'in 
(Tekvln. 1711 7) veya Sare'nin (ı 8112-15) 
gülmesiyle İshak adının verilmesi arasın
da bağlantı kurulmakta ve bu husus ke
limenin bu anlama gelişinin bir açıklama
sı diye gösterilmekte. ancak bunlar halk 
etimolojisi ve yakıştırma olarak değer
lendirilmektedir. Kelime, genellikle kabul 
edildiğine göre Tanrı adı taşıyan bir ismin 
(Yishakel) kısaltılmış biçimidir (/DB, ll , 
728). "El (Tanrı) güldü" veya "Tanrı (çocu
ğa) tebessüm etti" anlamına gelmekte
dir. "EI'in gülmesi" ifadesine milattan ev
vel XIV. yüzyıl öncesi Ken'an metinlerinde 
de rastlanmaktadır (Cazelles, Catholicis
me, VI, 114; New Catholic Encyclopedia, 
s. 661 ). İshak ismi, öznesi olan El'in düş
mesiyle yapılmış şefkat ifade eden bir 
kelimedir. Ugarit metinleri "shk" fiilini 
yapan El'den bahsetmektedir (DBS, VII, 
130) . Kelime Ahd-i Atık'te hem Vishak 
hem de Yitshak şeklinde geçmektedir. 

Tevrat'ta nakledildiğine göre Hz. İbra
him ve eşi Sare'nin çocukları olmaz. İbra
him'in bu duruma üzülmesi ve çocuk is
temesi üzerine Rab ona çocuğunun ola
cağını ve zürriyetinin semanın yıldızları 
gibi çoğalacağını müjdeler (Tekvln. 15/2-
5). Ancak Sare'nin yine de çocuğu olma
yınca dönemin adeti gereği cariyesi Ha
cer'i kocasına verir ve İbrahim'in Hacer'
den İsmail adlı oğlu doğar (Tekvln, 16/ 1-4; 
15-1 6). Daha sonra Hz. İbrahim doksan 
dokuz. Sare seksen dokuz yaşında iken 
Allah, Sare'nin de bir çocuk dağuracağı 
müjdesini verir (Tekvln, 17/ 1, 17). İbrahim 
bunu duyunca yüz üstü düşer. güler ve 
kendi kendine. "Yüz yaşında olanın bir oğ
lu doğar mı? Ve doksan yaşında olan Sare 
doğurur mu?" diye söylenir. Allah, Sare'
nin bir erkek çocuk doğuracağını bildirir. 
doğacak çocuğa İshak adının konmasını 
ister. onunla ve ondan sonra zürriyetiyle 
ahdini ebedl ahid olarak sabit kılacağını 
açıklar (Tekvln, 17/ 17-19). 

Ruhban metninde (Tekvln, 17) bu şekil
de nakledilen hadise Yahvist metne ait 
olan on sekizinci babda şöyle anlatılmak
tadır : Hz. İbrahim, Mamre meşeliğinde 
günün sıcağında otururken yanına üç ki
şi gelir. Bunlardan biri Tanrı, diğerleri ise 
LOt kavmini cezatandırmak üzere Sodom 
şehrine gidecek olan iki melektir. Gelen
ler İbrahim 'e karısı Sare'nin nerede oldu
ğunu sorarlar. İbrahim onun çadırda bu-

İSHAK 

tunduğunu söyler ve içlerinden biri (Rab) 
Sare'nin bir oğlu olacağını bildirir. İbrahim 
ve Sa re yaşlanmışlar. Sare adetten kesil
miştir. Çadırın kapısında konuşmaları din
leyen Sare. " İhtiyar olduktan sonra bana 
sevinç otur mu? Efendim de kocamıştır" 
diyerek içinden güler. İbrahim'e kendisi 
için imkansız bir şeyin bulunmadığını söy
leyen Rab. ertesi yıl geleceğini ve Sare'
nin bir oğlu olacağını söyler (Tekvln. 18/ 
1-15) . Nihayet Sare'nin bir oğlu olur; İbra
him. Rabb'in buyruğu uyarınca çocuğun 
adını İshak (Yitshak) koyar (Tekvln. 21/1-3). 
İshak. aile Harran'dan göç ettikten yirmi 
beş yıl sonra doğmuş (Tekvln, 12/4 ). Hz. 
İbrahim onu sekiz günlük iken sünnet et
miştir (Tekvln. 21/4; Resull erin işleri, 7/ 
8). Yahudi din bilginleri, babası Abram'ın 
adının Abraham (İbrahim) . Ya'küb adının 
da İsrail olarak değiştiğini, İshak adının 
bizzat Tanrı tarafından verildiği için de
ğişmediğini ifade ederler (DB, III/1, s. 
930). 

İshak'ın çocukluğu ve gençliğiyle ilgili 
olarak Tevrat'ta sadece iki hadise yer alır. 

İlkine göre İshak sütten kesildikten son
ra İbrahim'in verdiği ziyafet esnasında 
İsmail kardeşi İshak' a güldüğü için Sare 
onun evden uzaklaştınlmasını ister. Tan
rı ona. "Sare'nin sana söylediği her şeyde 
onun sözünü dinle; çünkü senin zürriye
tin İshak'ta çağrılacaktır" dediği için Hz. 
İbrahim, İsmail ile annesi Hacer'i oradan 
uzaklaştım (Tekvln, 21 /8-14; 25/9-11). 
Tevrat'a göre İsmail ile İshak tekrar ba
balarının cenazesinde bir araya gelirler 
(Tekvln, 25/9-1 O). İkinci olay da onun kur
ban edilmek istenmesiyle ilgilidir. Tev
rat'a göre kurban edilmek istenen İshak'
tır. Onun bu esnada kaç yaşında olduğu 
belli değilse de kurban takdimesinde ne
lerin gerekli olduğunu bildiğine ve yakı
Jan kurban takdimesi için odun taşıyabil
diğine göre (Tekvln, 22/6 ) delikanlılık ça
ğında bulunmalıdır. Yahudi tarihçi Jose
phus'un dediğine göre İshak yirmi beş. 
rabbilerin hesabına göre de otuz yedi ya
şına geldiğinde (EJd., ll, 482) Allah. İbra
him'i denemek için sevdiği biricik oğlu 
İshak'ı Moriya diyarına götürüp bir dağ 
üzerinde yakılan kurban olarak takdim 
etmesini emreder (Tekvln. 22/1-2) . İbra
him bu emir üzerine İshak'la beraber iki 
uşağını da yanına alarak Moriya diyarına 
gider. Yolda İshak babasına kurban edile
cek kuzuyu sorar. Babası kuzuyu Allah'ın 
tedarik edeceğini söyler. Belirtilen yere 
vardıklarında ve İbrahim İshak' ı kesmeye 
teşebbüs ettiğinde Rabb'in meleği mü
dahale eder. imtihan ı başardığın ı bildire-
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