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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. 
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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.-


