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İSKAıt Ebu Ali 

(bk_ İBNÜ'l-CÜNEYD). 

isi<AFi, Ebu Ca'fer 
(.,Jts:..yı F. ~l ) 

Ebu Ca'fer Muhammed 
b. Abdiilah ei-İskafi 

(ö. 240/854) 

~ 

Bağdat Mu'tezilesi alimlerinden. 
L ~ 

Semerkant asıllı bir ailenin çocuğu ola
rak dünyaya geldi ve ailesinin Irak'ta yer
leştiği yere nisbette İskafi diye anıldı. Ter
zi olarak hayata atılmış olmasına rağmen 

ketarn konularına ilgi duydu. Bilgisini art
tırmak için devrinin önde gelen kelamcı
larıyla temas kurup asıl mesleğini ihmal 
ettiğinden ailesi zor durumda kaldı; özel
likle annesi ve amcası onun para kazan
ması gerektiğini söyleyerek ketarn ilmiy
le uğraşmasına karşı çıktı. Bu esnada Ca'
fer b. Harb, İskafi'yi himayesine alıp Mu'
tezile ketamma yönlendirdi ve ailesine her 
ay muayyen bir para gönderdi. Zekası, 
geniş bilgisi ve üstün ahlaki özellikleriy
le temayüz eden İskafi , Abbasi Halifesi 
Mu'tasım- Billah ' ın takdirini kazandı ve 
onun tarafından Mu'tezile doktrininin 
güçlendirilip yayılması işiyle görevlendi
rildL Kaynaklarda uzun bir ömür sürdü
ğü belirtilen İskafi' nin Ca'fer adında bir 
oğlu olduğu ve idari görevlerde bulundu
ğu nakledilmektedir. 

İbnü'I-Murtaza'nın Mu'tezile'nin yedin
ci tabakası alimleri arasında zikrettiği İs
kafi (Tabakatü 'L-Mu'tezile,s. 78), yetişti

ği ve ilişki kurduğu muhit olması dolayı
s ıyla Bağdat Mu'tezilesi'nin görüşlerini 
benimsemekle birlikte belli konularda 
Basra Mu'tezilesi'ne yaklaşır. Bazı kay
naklar onu, Mu'tezile bünyesi içinde İska
fiyye adıyla anılan bir kolu n kurucusu ola
rak gösterir (mesela b k. Bağda di, s. ı 69-
1 70 ; isferayini. s. 48) . Ancak bazı konu
larda kendine has görüşleri bulunmakla 
beraber İskafi'nin gerçekte kendi adıyla 
anılan bir grup oluşturduğu veya daha 
sonra bu adla bir zümreleşmenin ortaya 
çıktığı söylenemez (Watt, s. 282) . 

Ca'fer b. Mübeşşir'den de faydalan m ış 
olmakla birlikte genel olarak hacası Ca'
fer b. Harb ile aynı görüşleri paylaşan İs
kafi bazı konularda ondan ayrılır. Mu'te
zile'nin çoğunluğuna uyarak Allah'ın her 
yerde bulunmasını . O'nun her yerde ha
kim olması ve tedbirinin her yeri kapsa
ması şeklinde anlar. Allah'ın hay sıfatını 
kadir olması manasında yorumlar. Al
lah'ın kullarına yönelik hitaplarda bulun
masını kabul etmekle beraber kullarıyla 
konuşur (mütekellim) olmasını reddeder. 
Mu'tezile'nin diğer mensupları gibi İskafi 
de Kur'an'ın diğer ilahi ketarnlar gibi sa
dece okunduğu , yazıldığı ve dinlendiği za
man mevcut olan bir araz olduğunu söy
ler. Ona göre Allah'ın ketarnı beşer keta
mının aksine işitilmeSi, yazılması ve ez
berlenmesi bakımından aynı anda birçok 
yerde bulunabilir. 

Siyasi düşüncesi itibariyle Şii- Zeydi bir 
anlayışa sahip bulunan İskafi'ye göre fa
zilette en üstün mertebeyi işgal edenin 
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(efdal) bulunması halinde bile alt merte
bede olan kişinin (mefdOI) imameti sahih
tir; bundan dolayı Hz. Osman'ın halifeli
ğini meşru görür. Ancak Hz. Ali'nin, Ebu 
Bekir ve Ömer'den üstün olduğunu açık
ça belirtir. Bu bakımdan çağdaşı Cahiz'in 
Kitabü'l-'O,şmôniyye'sinde ortaya koy
duğu karşıt düşünceleri, İbn Ebü'I-Ha
did'in Şer]Ju Nehci'l-beldga'sında (XIII, 
219-295) kısmen muhafaza edilenMünd
J:cazdt'ında eleştirir. öte yandan Hz. Ali '
nin birçok kimseyi öldürmesinden dolayı 
halk tarafından sevilmeyip Hz. Ebu Be
kir'e biat edildiği yolundaki iddiaları red
deder. Ona göre Ebu Bekir' e biat edenler 
Ali'ye düşmanlık beslemeyen faziletli ve 
emin kimselerdir. 

Eserleri. Kaynaklarda yetmiş kadar 
eseri olduğu belirtilen İskafi'nin NaJ:czü'l
'O,şmaniyye, er-Red 'ale'l-'O,şmaniyye, 
Münai:cazatü'l-'O,şmaniyye gibi adlar
la anılan eseri günümüze ulaşan bölüm
leriyle neşredilmiş (Ca h iz, el-'Oşmaniyye, 
!nşr. Abdüsselam Muhammed Harun. Ka
hire 1374/ 1955 içinde!. s. 281-343), yine 
Hz. Ali'nin üstünlüğüne dair el-Mi'yar 
ve'l-muvazene adlı eseri Muhammed 
Bakır ei-Mahmudi tarafından yayımlan

mıştır(Beyrut 1402/ 1981; Far. tre. Mah
mud Mehdi Damegani, Tahran 1374). An
cak bu eserin müellifin oğlu Ca'fer'e ait 
olabileceği şüpheleri kesin olarak gide
rilememiştir. İskafi'nin kaynaklarda adı 
geçen diğer eserlerinden bazıları da şun
lardır: Kitab 'ale'n-Na??am, Kitabü İ,ş
bôti O,alJ:ci'l-Kur'an, Kitabü'r-Red 'ale'l
Müşebbihe, Kitabü Beyani'l-müşkil 
'ald Burgüs, NaJ:czu Kitabi }jafş, Kita
bü'n-Nal:cz li-kitabi'l-}jüseyin en-Nec
car, Kitabü'r-Red 'ala men enkere 
O,alJ:ca 'I-Kur 'an, Ki tab 'ala ff.üseyin 
fi'l-İstita'a, Kitab 'ala Hişam, Kitôbü 
Nai:czı Kitabi İbn Şebib fi'l-va'id (öbür 
eserlerinin isimleri için bk. ibnü'n-Nedim, 
S. 213). 
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İSKAıt Ebu İshak 
(._J ts:..yı Jl=o....ı! ~1) 

EbO. İshak Muhammed 
b. Ahmed b. İbrahim el-Katib 

el-Karariti el-İskafl 
(ö. 357/967) 

Abbasi veziri. 
_j 

Nehrevan'a bağlı İskafta dünyaya gel
di. Yetmiş altı yaşlarında vefat ettiğine 
dair rivayetler dikkate alınarak 281 (894) 
yılı civarında doğduğu kabul edilebilir. is
kafi n is besiyle tanınan diğer şahsiyetler
den ayırt edilmek için Kararlti diye anılır. 

İskaf'l. Abbas'l Devleti'nde haciblik. şah ne
lik, muhtesiblik gibi görevler üstlenmiş 
olan Muhammed b. Yakut'un katipliğine 
tayin edildi (320/932 ). İbn Yakut bir süre 
sonra yetkilerini ona devretti. 321 (933) 
yılında İbn Yakut ile Ahvaz'a giden asker
ler arasında bulunan İskati'nin o zamana 
kadar görülmemiş bir şekilde halkın mal
larını musadere etmesi, kapalı dükkan
Iarı açtırarak ticaret maliarına el koyması 
(İbn Miskeveyh, I, 255; ibnü'l-Eslr, VIII, 249) 
halifeyi rahatsız etti. Bunun üzerine İbn 
Yaküt ve kardeşiyle birlikte yakalanıp göz · 
altına alındı (6 Cemaziyelewel 3231 13 Ni
san 935). evi yağmalanarak paralarma el 
konuldu. Ancak Bağdat'taki karışıklıklar
dan istifade eden İskati aynı yılın zilhicce 
(kasım) ayında hapisten kurtuldu. 

Müttaki-Lillah halife olunca (940) Vezir 
Ebil Abdullah el-Ber'ld'l'yi azletti. Bunu 
fırsat bilen İ skatl, Ber'ld'ller'in Bağdat'ı 
terketmesinin ardından idareye hakim 
olan Deylemliler'in lideri Kür Tegin'e ve
zirliğe talip olduğunu bildirdi ve Kür Te
gin'in baskısıyla vezaret makamına geti
rildi (ı 2 Şevval329 1 ı O Temmuz 94 ı), Kür 
Tegin de başkumandanlığa tayin edildi. 
Fakat askerlerin desteğini kazanamayın
ca otuz dokuz gün sonra görevinden uzak
laştırıldı ve Kür Thgin tarafından tutuk
landı. Onun, aynı yı l Halife Müttaki- Lil
lah'ın Türk askerleriyle biflikte Ber'ld'ller'e 
karşı düzenlediği seferde yer alması ha
piste fazla kalmadığını göstermektedir. 
İbn Rai[5 em'lrü'l-ümeralığa tayin edilince 
bir süre onun katipliğini yapan İskatl, ye
niden vezir olan Abdullah el-Berldl'nin az-
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!edilmesi üzerine ikinci defa vezaret ma
kamına getirildi (8 Cemaziyel evvel 3301 
29 Ocak 942). Ancak kısa bir müddet son
ra Ber'ld'ller'in Bağdat' ı istila etmesiyle 
kaçıp gizlenmek zorunda kaldı ve Beridi
ler'in Bağdat'ı terketmesinin ardından 
tekrar vezi rliğe getirildi (ı 8 Şevval 3301 
6 Tem muz 942). Sekiz ay sonra Hamdan'l
ler'den Nasırüddevle'nin baskısı ile halife 
tarafından görevden alınarak tutuklandı 
ve malları müsadere edildi. Daha sonra 
Bağdat' ı terkederek Dımaşk'a yerleş
ti. Bir süre Hamdan'ller'den Seyfüddev
le'nin katipliğini yaptı. Büveyh'l vezirlerin
den Ebil Muhammed ei-Mühellebl döne
minde (950-963) Bağdat'a geri döndü, 
fakat bir görev atmayıp vezir tarafından 
düzenlenen ilmi ve edebi toplantılara ka
tıl m akla yetindi. 348 'de (959) Mısır'a gi
den İskati buradan Mekke'ye geçerek hac 
far'lzasını yerine getirdi. Muharrem 357'
de (Aralık 967) Bağdat'ta vefat etti. 

Müttaki-Lillah döneminin önemli dev
let adamlarından olan İskati'nin halife 
nezdinde büyük i tibarı vardı . Bağdat'ta 

kaldığı zamanlar daima etkin rol oynar ve 
bazan resmi görevi olmadığı halde hadi
selere yön verirdi. İskati zulüm ve despot
luğuyla tanınmıştır: mal edinme hırsı, gö
revden alındığı sıralarda mallarının mü
sadere edilmesine sebep olmuştur. Ah
feş ei-Asgar ve diğerlerinden hadis riva
yet etmiş, Muhammed b. Ahmed ei-Mü
tld ve Ebü'I-Hasan el-Cerrahi de kendisin
den rivayette bulunmuştur. 
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isKAFi, Hatili 
( ._Jts:..yı ~~) 

EbO Abdiilah Muhammed b. Abdiilah 
el-Hatib el-İskafi 
(ö. 420/1029) 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 
_j 

Aslen İsfahanlıdır. Hacası Sahib b. Ab
bad 'dan nakledilen bir rivayete göre İs
fahan esnafından üç kişi dışında alim ye
tişmemiştir. Bunlardan biri (EbG Ali ei
MerzGki) dokumacı, diğeri (EbG MansOr 
b. Milşide) hallac, üçüncüsü de (Ebu Ab
dullah el-Hatlb) ayakkabıcıdır (Yilküt, IX, 
2 ı 5). İsfahan ' dan ayrılıp Rey' e giden ve 
muhtemelen tahsilini burada tamamla
yan İskati hatiplikyaptığı için "Hat'lb" la
kabıyla tanınmıştır. 

Eserleri. 1. Dürretü't-tenzil ve gur
retü 't-te'vil. Kur'an-ı Kerim'deki müte
şabih ayetterin açıklamasına dairdir (Ka
hi re 1327/ 1909; Beyrut ı 393/ ı 973). 2. Me
bddi'ü'l-luga. İskati daha çok Hal'li b. Ah
med'in Kitô.bü'l- 'Ayn'ı, E bil Amr eş-Şey
banl'nin Kitô.bü'l-Cim'i, Ebil Ubeyd Ka
sım b. Sellam'ın el-Garibü'l-muşannef'i, 
Ebil Abdullah İbnü'I-A'rab'l'nin Kitô.bü'n
Nevô.dir'i ve İbn Düreyd'in Cemhere
tü'l-luga'sına dayanarak hazırladığı bu 
lugatıyla tanınır. Önemli müteradifleri, 
eski Arap şiirinde geçen ve özellikle Kur
'an tefsiriyle ilgili olan garip kelimeleri, 
Cahiliye devrinde ay ve hafta günlerinin 
isimlerini, lafızları bir, anlamları değişik, 
yahut l afızları ayrı, anlamları aynı olan ke
limeleri ihtiva eden eserin benzeri çalış
malar arasında önemli bir yeri vardır. Sarf 
ve nahivle ilgili i'lal. kalb. cem' şekilleri, 
iştikak, ibdal gibi meseleleri incelemesi, 
daha önceki sözlüklerde yer almayan ba
zı kelimeleri ihtiva etmesi eserin diğer 
özelliklerindendir. Müellif. bu eserinde 
metot hataları yapmak, bir kısım beyit
leri sahiplerine is n at ederken yanılmak, 
müenneslik ve müzekkerlikgibi konular
da dikkatsiz davranınakla eleştirilmiştir. 
Mebô.di'ü'l-luga'nın kısmi bir neşrini 
Mahmud Şükrl el-Alilsl ( Mecelletü '1-Meş
rık, sy. I ı IBeyrut 1900]. s. 498-502). tam 
neşrini ise Muhammed Bedreddin en
Na'sanl (Kah i re ı 325/1907) gerçekleştir
miştir. 3. Ijal]fu'l-insô.n. insan organla
rıyla ilgili isim ve sıfatiarın örneklerle in
celendiği eseri Hıdır Awad ei-Ukl neşret
miştir (Amman-Beyrut 1411/1991).4. 
Lutfu't-tedbir ii siyô.seti 'l-mülO.k (nşr. 
Ahmed Abdülbilki, Bağdad 1 964; Beyrut 
ı 979) . İskati'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Galatu Kitô.-


