
lunmakla iman arasında yakın ilişkinin ku
rulması da bu çabayı doğrulamaktadır. 

Nitekim bir ayette, vahye kulak verme 
veya tabiatı inceleyip anlama fiilierinin 
yerine getirilmesi halinde cehennemden 
kurtuluşun mümkün olacağı haber veril
mektedir (el-Mülk 67/1 0) . 

islam alimleri isbat-ı vacibin gereklili
ğini, imanda körü körüne bağlanma se
viyesinden çıkıp bilinçli benimseme dere
cesine ulaşma ihtiyacı ile açıklarlar. Ayrıca 
Allah'ın varlığına iman konusunda zihne 
gelebilecek şüpheleri gidermek veya iti
razları cevaplandırmak için de buna ihti
yaç duyulduğunu söylerler. Öte yandan 
insanların isbat-ı vacib delillerine karşı 
duyarlılıkları da karakterlerine ve yetişme 
tarziarına göre farklılık arzeder. Bir kıs

mı iç dünyası açısından hassasiyet taşır
ken bazıları daha çok dış dünya ile ilgile
n ir. Yine bazı insanlar, inanmak için küçük 
bir işaret veya tecelliyi yeterli bulurken 
diğerleri ancak olağan üstü bir hadise ve
ya şiddetli bir sarsıntı ile uyanabilir. Al 
lah'a giden yollar yaratıkların nefesleri sa
yısınca olduğuna göre (El malılı Harndi Ya
zır, lll 1 ı 3261. s. 4). bunları sınırlandırıp bir 
kısmını dışlamak ve herkesi aynı yolu iz
lemeye mecbur etmek yanlıştır. 

isbat-ı vacib, ilk dönemden itibaren is
lam düşüncesinin önemli konularından 
birini teşkil etmiş. çeşitli eserlerde yer 
aldığı gibi bu konuda müstakil kitaplar 
da yazılmıştır. Bunlar arasında Kasım b. 
İbrahim er-Resslnin ed-Delilü'l-kebir, 
ibnü'I-Veiir'in el-Burhô.nü'l-lfatı' ii i§bô.
ti'ş-şô.ni', Molla Caminin ed-Dürretü'l
fô.]].ire, Dewanl'nin Risô.le ii i§bô.ti'l-vô.
cib ve er-Risô.letü '1-cedide ii i§bô.ti'l
vô.cib, Molla Sadra'nın Risô.le ii i§bô.ti'l
bô.ri te' ô.lô. ve şıfô.tihi'l-J:ıüsnô., Osmanlı 
alimlerinden Kemalpaşazade'nin Risô.le 
ii taJ:ı]fi]fi vücubi'l-vô.cib, Halil b. Ali es
Sofyevl'nin Vücuhu berô.hini i§bô.ti'l
vô.cib ve't-tevJ:ıid, Filibeli Ahmed Hilmi'
nin Allah'ı İnkô.r Mümkün müdür?, 
Mehmet Şemsettin'in (Günaltay) Felse
fe-i Ülô.: İsbô.t-ı Vô.cib ve Ruh Nazari
yeleri, Abdülaziz b. Abdurrahman Cabal
lah ' ın ed-Delilü's-şadılf 'alô. vücudi'l 
}].ô.lilf ve but]ô.ni me?,hebi'l-felfısifeti 
ve münkiri'l-]].avfıri]f adlı eserleri zikre
dilebilir. 

Allah'ın varlığı ve ispat delilleriyle ilgili 
olarak yapılan çok sayıda yeni çalışma ara
sında da şunlar sayılabilir : J. Wensinck, 
Les preuves de l'existence de Dieu 
dans la theologie musulmane (Ams

terdam I 936); Alvin Plantinga, Gad and 
Other Minds: A Study of the Rational 

Justification of Belief in Gad (lthaca 
ı 967); Henri Bouillard, La connaisance 
de Die u (Montaigne I 967); John Hick, 
Arguments for the Existence of Gad 
(London ı 970); Bekir Topaloğlu, Allah'ın 
Varlığı (Ankara I 974); Hans Küng, Exist
iert Gott? (Munich I 978); Richard Swin
burne, The Existence of Gad (Oxford 
1979); William Lane Craig, The Cosmo
logical Argument from Plato to Leib
niz (London 1980); İbn Halife, Seb'une 
burhfınen 'ilmiyyen 'alfı vücudi'?,-?,fı
ti'l-ilfıhiyye (Beyrut 1407/1 988); Herbert 
A. Davidson, Proofs for Eternity, Creation 
and the Existence of Gad in Medieval 
Islamic and Jewish Philosophy (Oxford 
1987); David Braine. TheRealityofTime 
and The Existence of Gad (Oxford I 988); 

Richard M . Gale. On the Nature and 
Existence of Gad (Cambridge I 99 I). 
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İSBATİYYE 
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L 
(bk. POZİTİVİZM). 

_j 

ı 
İS BiT ARiYYE ı 

L 
(bk. oAviYYE ve İSBİTARİYYE). 

_j 

iSFAHAN 

ISEDAK 

İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi'nin kısa adı. 

(bk. İSlAM KONFERANSI TEŞKilATI). 
L _j 

L 

L 

L 

IS EVI 

(bk. HIRİSTİYANLIK). 

ISEVİYYE 
( ~~!) 

Bayramiyye' den 
Tennuriyye tarikatının 

İbn lsa'ya 
(ö. 967 /1559-60) 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. İBN ISA). 

ISEVİYYE 
(~~) 

Miladi VIII. yüzyılda 
Ebu Isa el-İsfahani tarafından 

İran 'da kurulan bir yahudi mezhebi 
(bk. isFAHANi, Ebu isa; 

YAHUDiLiK). 

İSFAHAN 
kı~!) 

İran'ın dördüncü büyük şehri 

_j 

_j 

_j 

ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. 
L _j 

Adı Arapça kaynaklarda Sibahan, isba
han ve bazı eski Farsça kaynaklarda Si pa
han şeklinde geçer. Genellikle kabul edii
diğine göre kelimenin sözlük anlamı 
"-atlı- askerler" olup şehir, Sasani ordusu 
bir savaş çıktığında önündeki düzlükte 
toplandığı için bu adla anılmıştır (Sem·a
ni, ı. 289). Merkezi İran platosunu sulayan 
Zayenderüd nehrinin sol sahilinde ve Ya
hudiye'ye yaklaşık 2 mil mesafedeki eski 
Gaba 1 Gay, Gey (Ar. Cey) şehrinin yerinde 
kurulmuştur; bundan dolayı bölgede ke
silen bazı islami sikkelerde Cey ismine de 
rastlanır. Şehir islam fütuhatından sonra 
Cibal eyaJetinin bir parçası sayılmış. İlhan
lılar zamanında ise Irak-ı Acem'e dahil 
edilmiştir. İbn Hurdazbih ve İbnü'I-Fakih, 
isfahan'ın on yedi nahiyesinin (rustak) ve 
her birinin -yeni kurulanlar hariç- 360 kö
yün ün, İbn Rüste ise yirmi nahiye ve top
lam 2300'ün üzerinde köyünün bulundu
ğunu yazmakta. bunlardan önemli olan
ların adını vermektedir. 
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iSFAHAN 

İslam coğrafyacıları ve Avrupalı seyyah
lar. isfahan eyaletinde yetişen meyvelerin 
lezzet. bolluk ve ucuz! uğundan söz etmiş
lerdir. Abbasiler devrinde hilafet sarayı
nın meyve suyu ihtiyacı İsfahan'dan kar
şılandığ ı gibi buradan yıllık haraçla birlik
te saraya 20.000 rıtl (ı rı tl= 460,8 gr.) bal 
ve 20.000 rıtl m um gönderiliyordu. Zeke
riyya ei-Kazvlnl bölgede yetişen elma ve 
armudun tat ve kokusunun güzelliğini 
(Aşarü 'l-bilad, s. 356), Hamdullah ei-Müs
tevfi ise tahılın bolluğunu ve meyvelerin 
lezzetini anlatmakta, buradan Hindistan 
ve Anadolu 'ya meyve götürüldüğünü bil
dirmektedir (l'füzhetü 'l-Jı:utab, s. 49) . Re
şldüddin Fazlullah. meyve ve pamuk zira
atıyla uygulanan özel ilaçlama-gübrele
me yönteminden, İbn Battlıta yetiştirilen 
meyvelerin boBuğundan ve özellikle de 
tatlı çekirdekli kayısı ile üzüm ve dışı ye
şil. içi kırmızı kavununun benzersiz lezze
tinden bahsetmektedir ( Seyahatname, 
1, 2 15) . 

isfahan ' ın etnik ve dini yapısı . iran ' ın 
tarih sürecinde buraya göç eden toplu
lukların etkisiyle sürekli olarak değişmiş
tir. islam öncesi dönemdeki nüfusunun 
önemli bir kısmı Ari-Zerdüştl idi. Bu du
rum. şehrin müslüman Araplar' ın eline 
geçmesiyle birlikte değişmeye başlamış
tır. Ya'kübl, İsfahan halkının çoğunluğu
nu iranlılar'ın , bir kısmını da Küfe ve Bas
ra'dan gelen Araplar'ın oluşturduğunu 
bildirmektedir (Kitabü'l-Büldan, s. 50) . 
Bu etnik ve dini değişime rağmen Mes
'Qdl, şehre yaklaşık 1 S km. mesafedeki 
ateşkedenin kendi zamanında dahi Me
cüsiler için özel bir önem taşıdığını belirt
mekte (fl1ürücü';;-;;eheb, ll, 228), Gerdizi 
de eski Zerdüştl bayramı Ab- rlzgan' ın ha
la canlılığını koruduğunu kaydetmekte
dir (Zeynü'l-al]bar, s. 527) . Şehrin, lll. (IX.) 
yüzyılın ilk yarısında dinl -siyasi bir dokt-
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rinle isyan eden Babek'in nüfuz sahası
na girdiğinin bildirilmesi ve adının Hürre
miler'in faal oldukları yerler arasında zik
redilmesi belki de burada yaşanan hızlı 
islamiaşmaya bir tepkidir. Bu ilk islami 
dönemde şehirdeki müslümanların bü
yük bir kısmı Sünniler'den meydana geli
yordu. islami devrin ilk dört asrı içerisin
de İsfahan'da bulunan Sünniler'in önemli 
bir kısmının Hanbeli mezhebine mensup 
olduğu anlaşılmakta, IV. (X.) yüzyılın son
larında da Şafiiler'in çoğaldığı görülmek
tedir; V. (XL) yüzyılın ortalarından itiba
ren ise nüfusun büyük bir kısmı Hanefi 
ve Şafii idi. Bu dönemde Şafiiler'le Hane
filer arasında mezhep kavgaları yaşanıyor 
ve bu kavgalar. zaman zaman birbirleri
nin mahallelerini yakıp tahrip etmeye ka
dar varıyordu . Şehirde sayıları az olmakla 
birlikte Şiiler ve özellikle Selçuklular dev
rinde faaliyetlerini arttıran İsmailller de 
bulunuyordu. Hamdullah el-Müstevfi'nin 
verdiği bilgilerden, İlhanlılar devrinde de 
isfahan nüfusunun büyük bir kısmının 
Sünni ve dindar insanlardan oluştuğu an
laşılmaktadır (l'füzhetü ' 1·/ı:ulüb , s. 49) . 
Tahta çıktıktan sonra Şill i ği benimseyen 
İlhanlı Hükümdan Olcaytu'nun fermanı
na rağmen isfahan ha l kı, Bağdat ve Şl
raz'la birlikte buna karşı çıkan şehirlerin 
başında yer alm ı ş ve Şilliği kabule yönelik 
baskılara karşı direnmişti. İbn Battüta, 
büyük ve güzel bir şehir olan isfahan ' ın 
önemli bir kısmının Sünniler ile Şiiler ara
sındaki mücadelelerde harabeye döndü
ğünü ve bu mücadelenin kendi zamanın
da hala devam ettiğini söylemektedir 
( Seyahatname, ı, 215). VIII. (XIV.) yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren şehirde inşa 
edilen bazı binalarda Hulefa-yi Raşidln ve 
aşere-i mübeşşere isimlerinin yanı sıra on 
iki imarnın isimlerinin de yer aldığı görül
mektedir. Günümüze ulaşan sını rlı belge-

isfahan'dan 
bir görünüş 

lerden. Şla'nın güç kazanmasının ve Sün
niler'le rekabete girmesinin Karakoyun
lu ve Akkoyunlu devirlerine rastladığı öğ
renilmektedir. Şah İsmail'in isfahan 'ı ele 
geçirmesi de ancak içerideki ve etraftaki 
Şiiler'in yardımıyla mümkün olmuştur. 
Buna rağmen Safevller'in bu ilk dönem
lerinde Sünniler'in hala çoğunluğu teşkil 
ettiği anlaşılmaktadır. Şla'nın asıl güç ka
zanması, bu mezhebe mensup Safevi ha
nedanı devrinde şehrin başkent olmasın
dan sonraya rastlar ; bu dini yapı günü
müzde de sürmektedir. 

islam kaynaklarında, İsfahan yakınla
rında bulunan Yahudiye'nin Buhtunnasr 
devrinde buraya göç eden yahudiler tara
fından kurulduğu ve nüfusunun önemli 
bir kısmının onlardan oluştuğu kaydedil
miştir. Yine Sasaniler devrinde İsfahan'da 
da önemli miktarda yahudinin yaşadığı 
bilinmekte. XII. yüzyıl seyyahlarından Tu
delalı Benjamin sayılarını 15.000 olarak 
vermektedir. isfahan'da müslüman. ya
hudi ve Zerdüştller' in yanı sıra tamamı

nı. Şah 1. Abbas döneminde Azerbaycan'
dan getirilerek nehrin sağ sahiline onlar 
için kurulan Culfa mahallesine yerleştiril
miş Ermeniler' in teşkil ettiği hıristiyan 

lar da bulunmaktadır. Culfa'ya Şah ll. 
Abbas tarafından yeni bir mahalle daha 
eklenmiş ve önceleriyalnız Ermeniler'in 
yaşadığı bu mahalleler. zamanla müs
lümanların da yerleşmesiyle büyüyerek 
ayrı bir yerleşim merkezi konumuna gel
miştir. 

Kaynaklarda şehrin müslümanlar tara
fından fethediliş tarihiyle ilgili olarak fark
lı bilgiler verilmektedir. En çok benimse
nen rivayete göre Nihavend'de i ranlılar'ın 
yenilgiye uğraması üzerine Hz. Ömer. 23 
(644) yılında Ebü Musa ei-Eş'arl'ye bir 
mektup yazarak Abdullah b. Büdeyl'i is
fahan'a göndermesini emretmiş, Ebü 
Musa da bizzat harekete geçip şehre yak
laştığında Abdullah ' ı öncü kumandanı 
olarak görevlendirmiş ve yetkililerce ter
kedilen şehir 100.000 dinar alınmak su
retiyle sulhen ele geçirilmiştir ( ibn A'sem 
el-KOfi, s. 255-256). Bu konudaki farklı ri
vayetleri değerlendiren Belazürl. Kum ve 
İsfahan'ın EbQ Musa ei-Eş'arl. Cey ve Ya
hudiye'nin ise Abdullah b. Büdeyl tarafın
dan fethedildiğini söyler (Fütüh, s. 449) 
Fetihten sonra isfahan valiliğine getirilen 
Abdullah, Hz. Osman'ın hilafetine kadar 
görevini sürdürmüş, yerine Saib b. Akra' . 
Emevl Halifesi ı. Mervan zamanında Hü
zeyl b. Kays el-An beri tayin edilmiştir; H ü
zey! b. Kays el-An beri'nin tayininden son
ra Anber kabilesinin buraya yerleşti ği gö-



rülmektedir. Mücmelü't-Tevari]]'te (s 
5 2 5) İsfahan 'ın önceleri birbirine yakın ye
di şehirden oluştuğu. Araplar'ın gelişin
den sonra bunlardan ancak üçünün kal
dığı ve Ebü Ca'fer el-Mansur döneminde 
etrafiarının surlarla çevrildiği söylenmek
tedir. Emevller ve Abbasller döneminde 
İsfahan Irak genel valisi tarafından tayin 
edilen valilerce yönetilmiştir. 

İsfahan'dan alınan vergi miktarıyla il
gili bilgiler buranın çok zengin ve müref
feh bir şehir olduğunu göstermektedir. 
MaterrGhl'nin kaydına göre fetih yılında 
ödenen ilk haraç ve cizyenin miktarı 40 
milyon dirhemdir (Mef:ttisinü'L-İşfahan, s. 
ı 2). Daha sonra İbn Hurdazbih. İbnü'l-Fa
kih. Ya'kübl. İbn Rüste ve İbn Havkal gibi 
müellifler bu miktarın 7-17 milyona ka
dar indiğini söylerlerse de IV. (X.) yüzyıl
da yine 40 milyona çıktığı ve Makdisl'nin 
yazdıklarından şehirde, mal ve ürünlerini 
her tarafa gönderen zengin tacir ve sa
natkarların bulunduğu ve büyük bir ikti
sadi gelişme yaşandığı öğrenilmektedir 
(A/:ısenü't-tei):asfm, ll , 579). Tercüme-yi 
MeJ:ıasin-i İşfahan müellifi Avi'nin kay
dettiğine göre Haccac. İsfahan Valisi Veh
zad b. Yezdad'ın şehrin haracının azal
tılması isteğine bitkisi za'feran. dağları 
gümüş. yiyeceği bal olan bu şehrin Fars 
ve HGzistan'da en yüksek haracı ödeme
sinin tabii olduğu cevabını vermiştir (s. 
96-97) Şehir Abbasller zamanında da bu 
özel durumunu korumuştur. 

İsfahan, Abbas! hilafetinin zayıflaması 
üzerine İran'da kurulan mahalli hanedan
lar arasındaki mücadelelerin merkezlerin
den biri haline geldi. Bu dönemde Dülefi
ler. Saftarller ve kısa bir süre için Sama
nller'in hakimiyetine giren şehir. IV. (X.) 
yüzyıl başlarında Ziyarller'in ve ardından 
Büveyhller'in eline geçti. İsfahan'ı kendi
sine merkez yapan Rüknüddevle Hasan b. 
Büveyh 323'ten (935) itibaren uzun bir 
süre burada yaşadı ve pek çok imar faali
yetinde bulundu. Bu dönemde büyük bir 
ilmi ve kültürel gelişmeye sahne olan şe
hirde meşhur vezir Sahib b. Ab bad ve İbn 
Miskeveyh gibi edip ve alimler yaşadı. İs
fahan V. (Xl.) yüzyılın başlarında KakGyl
ler'in eline geçti. Emir Alaüddevle. Büvey
hller'in siyasi nüfuzlarını kaybetmelerin
den faydalanarak burada müstakil bir yö
netim kurdu. Ancak şehir bir süre sonra 
Gazneli Mahmud tarafından Rey. Kazvin 
ve Zencan'ın ardından Gazneli toprakla
rına katıldı. Daha sonra onun ölümünü 
( 42 ı ; ı 030) fırsat bilen Alaüddevle yeni
den kendi yönetimini kurdu ve Mes'üd'a 

itaatini arzetti. İsfahan'da Alaüddevle za
manında büyük bir ilmi ve kültürel geliş
me yaşandı. İbn Sina. Danişname-i 'l\la'i 
ve el-İşarat ve't-tenbihi'ıt gibi bazı önem
li eserlerini İsfahan'da Alaüddevle'nin ha
kimiyeti esnasında ve onun himayesinde 
kaleme almıştır. 

NlşabGr. Rey. Kazvin ve Zencan gibi 
İran'ın önemli merkezlerini kısa sürede 
ele geçiren Selçuklu Hükümdan Tuğrul 
Bey. güneye yön el erek 437 ( 1 045-46) yı
lında KakGyller 'den EbG Mansur Fera
merz'in elinde bulunan İsfahan'ı kuşattı. 
Ancak Feramerz'in daha 434'ten (1042-
43) itibaren İsfahan'da bastırdığı sikke
lerde "es-sultanü'I-muazzam Tuğrul Beg" 
ibaresini ve Selçuklu hakimiyet alameti 
olan ok-yay motifini kullanmak suretiyle 
Tuğrul Bey'i metbG tanıdığı görülmekte
dir. Kuşatmanın uzaması üzerine Fera
merz ile aniaşan Tuğrul Bey yüklü bir ha
raç alarak geri döndü. Bu tarihten sonra 
da İsfahan'da darbedilen KakGyl parala
rında Tuğrul Bey'in adına yer verilmiştir. 
Tuğrul Bey'in ikinci askeri harekatı442 
( 1 050) yılında vuku buldu ve İsfahan uzun 
bir kuşatmanın ardından sulhen ele ge
çirildi ( 443/ ı 05 ı) . Ertesi yıl buraya gelen 
N asır-ı Hüsrev. canlı bir ticarete sahip bu
lunan şehrin marnur ve İran şehirlerinin 
en büyüğü. en kalabalığı olduğunu belir
tir. Tuğrul Bey fetihten sonra halka ada
letli davranarak üç yıl vergi alınmamasını 
emretmiş. bu sebeple kuşatma sırasında 
kaçanlar evlerine geri dönmüştür. Tuğrul 
Bey ayrıca imar faaliyetleri için 500.000 
dinar harcamıştır (Hüseyin b. Muhammed 
b. Ebü'r-Rıza Avi, s. 96-97). 

İsfahan'ın Selçuklular zamanındaki asıl 
gelişmesi Sultan Melikşah'ın imparator
luk merkezini Rey'den buraya nakletme
siyle başlar. Şehir bu dönemde büyük bir 
imar faaliyetine sahne oldu. Melikşah. 
Hanefi öğrenciler için Medrese-i Celall 
(Medrese-i Meıi kşahT, Nizamiyye-i isfahan) de
nilen büyük bir medrese yaptırdı ve öldü
ğünde naaşı Bağdat'tan getirilerek bu
radaki türbesine defnedildi ( 485/ ı 092) 
Nizamülmülk de aynı yıl sGfiler için bir 
hankah ve bir medrese inşa ettirdi ve 
Sultan Melikşah'tan kısa bir süre önce öl
dürüldüğünde burada bulunan türbesi
ne gömüldü. Bugün İran cami mimarisi
nin en güzel örneklerinden biri sayılan 
İsfahan Cuma Camii'nin (Mescid-i Cum'a) 
kuzey ve güneyinde yer alan kümbetler 
de bu döneme aittir. İsfahan Selçuklular 
zamanında önemli bir ilim merkezi oldu. 
Eserini VI. (XII.) yüzyılın başlarında Ana-
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dolu'da kaleme alan İbnü'I-Kemal İlyas 
b. Ahmed, ilmin İsfahan'dan diğer şehir
lere yayıldığını söyler (Keşfü'l-'ai):abe, s. 
ı 3). 

Başşehir olması sebebiyle İsfahan . Sul
tan Melikşah'ın ölümünün ardından or
taya çıkan taht kavgalarında önemli bir 
rol oynadı. O sırada Melikşah ' ın beş ya
şındaki oğlu Mahmud. annesiTerken Ha
tun'un gayretleriyle Bağdat'ta sultan ilan 
edilirken İsfahan'da bulunan on bir yaşın
daki oğlu ve veliahdı Berkyaruk da Niza
mülmülk'ün adamları tarafından sultan 
ilan edildi ve Rey'e götürüldü. Berkyaruk. 
uzun mücadeleler sırasında Terken Ha
tun'un eline geçen İsfahan'a ancak onun 
ölümünden sonra girmeyi başardı. 486 
(1093) yılında İsfahan'da Mahmud ve 
Berkyaruk adına sikke kesilmesinden 
(Hennequin, s. 68). o yıl şehirde kısa bir 
süre için de olsa her iki müddeinin birden 
hakimiyetinin tanındığı anlaşılmaktadır. 
İsfahan. daha sonra Mahmud'un çiçek 
hastalığından ölmesi üzerine Berkyaruk'
la diğer kardeşi Muhammed Tapar ara
sında gelişen mücadeleye sahne oldu ve 
imparatorluk taksim edildiğinde Berk
yaruk'un hissesine düştü. Bu arada taht 
kavgalarından istifade eden Batınller, İs
fahan'da güçlerini iyice arttırdılar ve çe
şitli cinayetler işlemeye başladılar (Raven
dl, s. ı 57; ReşTdüddin Fazlullah-ı Hemeda
nl, Cami'u't-tevarfi], s. 70). Bunun üzerine 
494'te (1101) Sultan Berkyaruk'un em
riyle çok sayıda Batıni kati edildi. Muham
med Tapar devrinde de faaliyet ve cina
yetlerini devam ettiren Batıniler 51 O'da 
(1116) İsfahan Cuma Camii'ni ve ünlü kü
tüphanesini yaktılar. Muhammed Tapar. 
İsfahan'da imar faaliyetleriyle de uğraşa
rak babasının başlattığı Sultan Camii'ni 
tamamlatmış. su kanalları açtırmış ve 
ölümünden sonra içindeki türbeye defne
dildiği bir medrese ile sGfiler için bir ri bat 
yaptırmıştır. 

Muhammed Tapar'ın yerine oğlu Mah
mud geçtiyse de ağabeylerinin dönemle
rinde Horasan meliki olan Sultan Melik
şah'ın küçük oğlu Sencer ona karşı çıka
rak aralarında cereyan eden Save Sava
şı'nda galip geldi ve yeğenini, kendisini 
Büyük Selçuklu sultanı tanıması şartıyla 
başşehri İsfahan olmak üzere yeni kur
duğu Irak Selçukluları'nın başına geçir
di; imparatorluk merkezini de buradan 
Merv'e taşıdı ( 5 ı 2/1 ı ı 8). Sultan Sencer 
devrinde imparatorlukta doğu işlerinin 
öne çıkması sebebiyle İsfahan eski öne
mini yitirdi ve Irak Selçuklu Devleti'nin 
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merkezi ll. Tuğrul zamanında Hemedan'a 
nakledildL Bu sıralarda Selçuklular'la ara
sı açılan Abbas! Halifesi Raşid- Billah hila
fetten aziedildikten sonra kaçtığı Musul 
ve Azerbaycan'ın ardından İsfahan'a gel
di. Yaküt el-Hamevi burada onun yaptır
dığı bir camiden bahsetmektedir. Ancak 
halife şehre gelişinden kısa bir süre son
ra Batıniler tarafından öldürülmüş (532/ 
ı ı 38) ve bu hadise halkın da İsfahan'daki 
İsmailller'i öldürmesine sebep olmuştur. 
Raşid-Billah ' ın türbesi günümüzde Za
yenderfıd nehrinin kenarındaki Şehris
tan köyünde, Pul-i Şehristan'ın (Şehristan 
köprüsü) karşısında bulunmaktadır. 

BüyükSelçuklu Devleti'nin Horasan'da
ki mirasını ele geçiren Harizmşah Alaed
din Tekiş. Sultan ll. Tuğrul'u mağiGp ve 
katiederek Irak Selçuklu Devleti 'ni yıktı 
( 590/1 ı 94) ve İ sfahan'ı Irak ümerasın
dan Kutluğ İnanç'a verdi. Kutluğ İnanç'ın 
I rak'ın tamamını ele geçirmeye çalışıp bu 
yolda hayatını kaybetmesinden sonra da 
tarunu Er-boz b. Togan-togdı'yı bu şeh
rin valiliğine tayin etti. Alaeddin Muham
med zamanında Gurlular ile Harizmşah
lar arasında sekiz yıl devam eden müca
dele Harizmşahlar'ın İsfahan ile bağlan
tılarını kesti. Şehir daha sonra İldenizli
ler'in hakimiyetine geçti. Doğuda ülkesi
ni Gurlu ve Karahıtay tehdidinden kurta
ran Alaeddin Muhammed batıya dönerek 
İsfahan'a ve bütün Irak-ı Acem'e hakim 
oldu. Celaleddin Harizmşah. uzun müca
delelerden sonra Moğollar'la 625 (1228) 
yılında İsfahan surları önünde karşılaştı. 
Bütün şehir halkının da desteğini alma
sına rağmen bu karşılaşma Celaleddin'in 
hezimetiyle neticelendi ve sultan kuşat
mayı yararak canını kurtarabildL Ancak 
bu savaşta Moğollar'ın ağır zayiat verme
leri Maveraünnehir'e çekilmelerine sebep 
olduğu için Celaleddin geri döndü ve şe
hirde duruma hakim oldu . Böylece İsfa
han yine Moğol istilasından kurtulduysa 
da 633'te ( 1235-36) kurtulamadı. Selçuk
lu ve Harizmşahlar döneminde İsfahan'
da dini nüfuz sahibi iki büyük aile görü
lür. Bunlardan biri, şehre Nizamülmülk 
tarafından Merv'den getirilen ve Şafii

ler'in rehberi olan Al-i Hucend. diğeri Ha
nefiler'in rehberi olanAı-i Said'dir (Saidiy
ye). Özellikle Selçuklu merkezi otoritesi
nin zayıflamasından sonra yavaş yavaş 
siyasi gücü ellerine geçiren bu iki ailenin 
öncülüğünde şehirde büyük mezhep kav
gaları yaşanmıştır. 

İlhanlılar döneminde İsfahan. merkezi 
Hemedan olan Irak- ı Acem eyaleti içeri
sinde yer alıyor ve önceleri eyaletin diğer 
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şehirleriyle birlikte Bahaeddin ei-Cüvey
n'i'nin idaresi altında bulunuyordu. Şehir, 
Argun Han'ın ölümünden bir süre önce 
( 690/ ı 29 ı) ortaya çıkan karışıklıklar sıra
sında kısa bir müddet için Lfıristan Ata
begi Efrasiyab'ın eline geçmişse de daha 
sonra Gazan Han merkezi otoritenin ha
kimiyetini yeniden tesis etmiş ve burada 
seyyidlerin kalması için bir darüssiyade 
yaptırmıştır. İlhan lı devrine ait resmi mu
hasebe kayıtlarından İsfahan şehrinin bu 
devirde ödediği vergi miktarıyla ilgili bazı 
bilgiler elde edilmektedir: mesela saray
daki hatunların masrafları için bütçeden 
ayrılan 170.000 dinarın 40.000'i İsfahan 
damgasından karşılanıyordu . İlhanlı dev
ri kaynakları. o dönemin İsfahan'ında ik
tisadi açıdan büyük bir gelişme yaşandı
ğını ve bu gelişmenin sebebinin eyalette
ki tarımda kaydedilen ilerleme olduğunu 
göstermektedir. VIII. (XIV.) yüzyılın orta
larına doğru İsfahan 'ı ziyaret etmiş olan 
İbn BattGta, meslek gruplarının loncalar 
halinde örgütlendiklerini ve kendilerine 
"kelfı " denilen bir başkan seçtiklerini yaz
maktadır. Yine İbn Battfıta. şehirde bu
lunan sfıfi civanmerdlerin misafirperver
liklerini de zikretmiş. bu arada 745 (1344) 
yılında bir deprem meydana geldiğini ve 
şehrin surları ile bazı evlerinin hasar gör
mesine ve yaklaşık yirmi kişinin ölümüne 
yol açtığını da bildirmiştir. 

İlhanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra 
ortaya çıkan karışıklık döneminde İncfı
lular'dan Şeyh EbG İshak'ın hakimiyetin
de kalan İsfahan . 758 (1357) yılında Mu
zafferller'den Mübarizüddin Muham
med'in yeğeni Şah Sultan tarafından ele 
geçirildi. Mübarizüddin Muhammed'in 
ölümü üzerine yapılan taksimatta devlet 
merkezi olan Şlraz Şah Şüca'a düşerken 
İsfahan'ı kardeşi Şah Mahmud aldı (760/ 
ı 359). Ancak burada müstakil bir idare 
kurmaya çalışan ve kardeşiyle mücade
leye giren Şah Mahmud'un Celayirli Şeyh 
Üveys'ten yardım istemesi onun nüfuzu
nu Güney iran'a kadar uzatmasına sebep 
oldu (765/ 1 364). Bu dönemde İsfahan 'da 
Şeyh üveys adına basılan bir para şehrin 
Celayirliler'in nüfuz alanı içerisinde yer al
dığını göstermektedir. Şeyh Üveys'in 776 
(1374) yılında ölümüyle Şah Şüca· Celayir 
nüfuzuna son verdiği gibi uzun mücade
lelerden sonra Muzafferller'i Orta ve Gü
ney İran'a hakim büyük bir devlet haline 
getirmeyi de başardı. 

Muzafferller'in dahili mücadelelerle za
yıfladığ ı dönemde İsfahan önlerine gelen 
Timur'un ordusu. önce şehrin ileri gelen
leri ve uleması tarafından saygıyla karşı-

landıysa da şehre öncü olarak giren as
kerlerin yaptıkları disiplinsiz hareketler 
sebebiyle öldürülmeleri üzerine Timur'un 
emriyle 6 Zilkade 789'da (18 Kasım 1387) 
50.000 kişiyi kılıçtan geçirdiği rivayet edi
lir (Hafız- ı Ebru, Zeyl-i Cami'u't-tevarll], s. 
289). Nizameddin Şam! ise 70.000 kişinin 
öldürüldüğünü ve kafatasiarından kule
ler yapıldığını kaydetmektedir (Zaferna
me, s. 126- ı 27). İsfahan'ın idaresi Timur 
tarafından tarunu Emirzade Rüstem'e 
verildi. Şehir Timur'un ölümünden sonra 
ortaya çıkan karışıklıklarda Mirza Ömer 
ve Ebfı Bekir'in saldırılarına uğradı : ardın

dan da Rüstem ile kardeşi İskender ara
sındaki uzun mücadelelere sahne oldu. 
816'da (1413) mücadeleyi kazanan Mirza 
İskender burayı kendisine başşehir yaptı. 
İskender'in bu bölgede başına buyruk ha
reket etmesi ve kendi adına hutbe oku
tup sikke kestirmesi. Kara Yusuf üzerine 
sefere çıkmış bulunan Şahruh'un İsfa
han'a yürümesine yol açtı. Şehri yaklaşık 
elli günlük bir kuşatmanın ardından ele 
geçiren Şahruh (81 7/ 141 4) Irak-ı Acem'in 
tamamıyla birlikte burayı yeniden Rüs
tem'e verdi. 

İsfahan'daki Timurlu hakimiyeti 856'
da (1452) sona erdi ve şehir bu tarihte 
Karakoyunlu Hükümdan Cihan Şah'ın ha
kimiyetine girdi: kısa bir süre sonra da çı
kan bir isyanın çok kanlı bir şekilde bas
tırılması sırasında tahrip edildi. Cihan 
Şah'ın İsfahan'ı tahribinden yaklaşık yir
mi yıl sonra burayı ziyaret eden ve hadi
senin şahitleriyle bizzat görüşen Vene
dikli seyyah Joshaphat Barbara. isyanın 
bastırılmasının ardından nüfusun ancak 
altıda birinin (yaklaşık 50.000 kişi) kaldığı
nı ve şehrin yeni yeni toparlanmakta ol
duğunu yazmıştır. Şehir daha sonra Ak
koyunlular'ın idaresine geçti (873/1469) 
ve Uzun Hasan tarafından oğlu Yakub 
Bey' e verildi. Sultan Murad b. Ya'küb'un 
Hemedan yakınlarında Safevi Hükümda
rı Şah İsmail' e yenilmesi (908/1503) Irak-ı 
Acem'deki Akkoyunlu hakimiyetini iyice 
zayıflattı. 

911 (1505) yılında güçlü bir orduyla İs
fahan'ı kuşatan Şah İsmail bölgedeki Şii
ler'in de yardımıyla şehri zaptetti ve Türk
menler'den mezhep değiştirenierin dışın

da kalan halkını kılıçtan geçirdi. Şah İsma
il ve Tahmasb dönemlerinde Osmanlılar 
karşısında alınan yenilgiler Safevller'i Or
ta iran'da daha güvenli bir başşehir ara
maya yöneltti ve sonuçta sahip olduğu 
tabii ve stratejik şartlar sebebiyle İsfahan 
seçildi. ı. Abbas zamanında surları yeni
lenerek büyük bir imar faaliyetine sahne 



olan İsfahan, tarihinin en parlak günlerini 
yaşadı ve Azerbaycan'dan getirilen yak
laşık 3000 hanelik Ermeni topluluğu ile 
daha kalabalık hale geldi. Bu dönemde 
isfahan nüfusu. yeşilliği, geniş meydan
ları . güzel köprüleri. mücevherat mağa
zalarının çokluğu ve ipek halı dokumacı
lığı ile iran'ın en büyük şehri olarak tas
vir edilir. XVII. yüzyılın başlarında John 
Cartwright buradan "yüz kapılı şehir" diye 
bahsetmekte ve surlarının etrafının atla 
ancak bir günde dolaşılabileceğini yaz
maktadır. Halen Farsça'da kullanılan " İs
fahan nısf-i cihan" (isfahan dünyanın yarısı) 
ve "İsfahan nakş-i cihan" (isfahan dünyanın 
süsü) sözleri o günlerden kalmadır. Şehir 
bu dönemde edebi ve kültürel açılardan 
da büyük bir gelişme göstermiş ve bura
da sayıları yüzlerle ifade edilen şair, edip. 
musikişinas. alim ve filozof yetişmiştir. 
Edebiyatta "sebk-i isfahanl" diye tanınan 
edebi akım ve musikide isfahanek ve is
fahan denilen makam da bu dönemde or
taya çıkmıştır. Safevller'in genelde tekke 
ve hankahların faaliyetlerini kısıtlamaia
rına rağmen ll. Abbas. İsfahan'da süfiler 
için Tekiyye-i Feyz adıyla bilinen bir tekke 
yaptırmıştır. Bu durum şehirdeki sQfi 
varlığının önemini yitirmeden sürdüğü
nü göstermektedir; ancak Şah Hüseyin 
Mirza 1135'te (1722-23) sufi hankahları
nın tamamını yıktırmıştır. 

isfahan'ın parlak dönemi uzun sürme
di. Afganlar. Gelunabad (Gülnabad} sava
şından (ı ı 34/1 722) sonra şehri kuşatarak 
ele geçirdiler ve bir süre sonra da Orta 
iran'da isyanların artması üzerine halka 
zulmetmeye başladılar. Eşref Han'ın em
riyle ulema ve ileri gelenlerden yaklaşık 
3000 kişi öldürülürken çarşılar da asker
ler tarafından yağmalanarakyakıldı; bu 
karışıklıklar sırasında kaçan halk etrafa 
dağıldı. Uzun mücadelelerden sonra Af
ganlar'ı iran'dan atmayı başaran Nadir 
Şah. idare merkezini Meşhed'e taşımakla 
birlikte isfahan'ın imarına büyük önem 
verdi; çünkü burayı devletin batıdaki ikin
ci başşehri gibi kullanıyordu. İsfahan'ın 
surları yeniden yapıldıktan sonra tahrip 
edilen Zayenderud'un su kanalları. med
rese. kervansaray ve camiler onarıldı. An
cak 1747'de Nadir Şah'ın öldürülmesiyle 
sonuçlanan olaylar sırasında şehir iki de
fa yağmalandı. İsfahan'ın başşehirlikten 
düşmesi. özellikle Nadir Şah'ın ölümün
den sonra gittikçe önemini yitirmesine 
yol açtıysa da bu tarihi şehir ülkedeki si
yasi gelişmelerde başlıca rollerden birini 
oynamaya devam etti. Nadir Şah'tan son
ra kurulan Zend hanedam döneminde 

başşehrin Şlraz. Kaçarlar döneminde ise 
Tahran olması. İsfahan'ın Safeviler dev
rinde kazandığı ehemmiyeti azaltmakla 
birlikte şehir ticari açıdan önemini koru
muştur. Meşrutiyet hareketi sırasında 
Şeyh N urullah Necefi'nin öncülüğünde ile
ri çıkan İsfahan I. Dünya Savaşı'nda önce 
Bahtiyarl milislerinin, daha sonra da Rus
lar'la ingilizler'in, Il. Dünya Savaşı'nda ise 
yeniden İngilizler'in işgaline uğradı. 

1998'de yaklaşık 1 milyon civarında nü
fusu olan İsfahan. son elli yıl içerisinde 
büyük bir gelişme göstererek iran'ın baş
lıca kültür merkezlerinden biri haline gel
di. Bugün ülkenin en önemli yüksek öğre
tim kurumları arasında yer alan isfahan 
Üniversitesi ve İsfahan Teknik Üniversite
si pek çok alanda eğitim vermektedir. Fa
kat şehir sekizyıl devam eden iran-Irak 
Savaşı'nda büyük zarar görmüştür. 1974 
yılında hizmete giren demiryolu İsfahan'ı 
Kaşan ve Kum üzerinden Tahran·a. Yezd 
üzerinden de Kirman'a bağlamaktadır; 
Kum'dan geçecek Tahran oto yolu ise he
nüz inşa aşamasındadır. İsfahan iran'ın 
önde gelen sanayi merkezlerinden biri
dir ve şehirde demirçelik. petrol rafinefi. 
petrokimya. şeker. çimento, bitkisel yağ 
ve tekstil (özellikle yü n ve pamuk iplikçi
li ği) tesisleri bulunmaktadır. Asıl dünya 
çapındaki ünü ise el tezgahlarında do
kunan halıları ile kuyumculuk (bilhassa 
gümüş işçiliği) ürünlerinden gelmekte
dir. 

İsfahan'ın tarih boyunca muhtelif dev
letlere başşehir oluşu. İran mimarisinin 
en güzel örnekleri arasında yer alan pek 
çok eserle süslenmesine imkan sağla
mış. çeşitli dönemlerde vuku bulan mü
cadele ve savaşlarda sık sık istilaya uğ
raması ve el değiştirmesi de bunlardan 
önemli bir kısmının tahrip olmasına yol 
açmıştır. 

Mescid·i 
Şah'tan 

Meydan -ı Şah'ın 

(şimdi 

Meydan-ı 

İmam) 

görünüşü 
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Tarih boyunca çeşitli ilim dallarında te
mayüz etmiş. isfahanl nisbesini taşıyan 
çok sayıda alimden bazıları şunlardır: Da
vüd ez-Zahiri ve oğlu İbn Davüd ez-Zahi
ri. Muhammed b. Ali b. Mende ei-İsfaha
nl, Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl, Hamza ei-İs
fahanl. Ebü Müslim ei-İsfahanl, Sahib b. 
Abbad. İbn Miskeveyh, İbn Furek. Ebü Sa
Id Muhammed b. Ali en-Nakkaş. Ebü Nu
aym ei-İsfahanl. Ragıb ei-İsfahanl. ima
düddin ei-İsfahanl. Ebü Tsa el-isfahanl. 
Muhammed b. Mahmüd ei-İsfahanl. 
Mahmud b. Abdurrahman ei-İsfahanl , 
Mlr Muhammed Bakır Damad ve Şeyh 
Bahaeddin Amill. 
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liJ OSMAN GAzi ÖzGüDENLi 

o MiMARİ. Erken dönemlerin mimari 
eserleri hakkında fazla bilgi bulunmayan 
İsfahan'ın çevresinde İslam öncesi döne
me ait anıtlara rastlamak mümkün de
ğildir. Bu tip yapılardan şehrin batısında 
tepe üzerinde kerpiçten yapılma bir ateş

kede ayakta kalmıştır. Şehrin Ahameni
ler devrinde önem taşıdığına dair bilgi edi
nilmekteyse de önemli gelişmenin Sasani 
döneminde olduğu anlaşılmaktadır. İsfa
han 'ın uzak geçmişine ait rivayetler, Ta-
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berek Kalesi'nin ilk banisi olarak Keykavus 
ve İskender isimlerini zikretmektedir. Fa
kat gerçek olan şehrin bir askeri üs ve or
dugah merkezi olma hususiyetidir. 

Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer el-MansQr 
zamanında (754-775) İsfahan'ın etrafının 
surlarla çevrildi ği rivayet edilmekle birlik
te 912-913 yıllarında Büveyhiler'den Rük
nüddevle'nin şehri merkez edinınesi ve 
surla rı yaptırması kesin olarak bilinen ilk 
imar faaliyetlerindendiL Daha sonra Bü
veyhiler'den Fahrüddevle ile veziri Sahib 
b. Ab bad önemli imar faaliyetlerinde bu
lunmuşlardır. Sahib b. Ab bad'ın yaptırdığı 
cami bu devrin eserleri arasında yer alır. 
Samaniler. Abbasiler ve Gazneliler arasın
da el değiştiren İsfahan X. yüzyılda istik
rarsız bir dönem yaşamıştır. Xl. yüzyılın 
ilk yarısındaki karmaşa ortamının ardın
dan şehri KakQyller ele geçirmiştir. Bu dö
nemde Alaüddevle Muhammed'in şehrin 
imarında önemli bir rolü olmuş . 1037-
1 038'den başlayarak şehir yeniden imar 
edilmiştir. 

İsfahan , bir başşehir ve önemli bir yer
leşim merkezi olma hususiyetini Selçuklu
lar devrinde kazanmıştır. 1 042-1 043 'ten 
itibaren Tuğrul Bey'e tabi olan şehirde 
Selçuklular'ın tam hakimiyeti 1 051'de 
başlamış ve geniş bir imar faaliyetine 
sahne olmuştur. Özellikle Melikşah ve 
veziri Nizamülmülk'ün çalışma l arı çok 
önemlidir. Bu dönemden sadece şehrin 
içinde değil çevresinde de birçok mimari 
abide günümüze ulaşmıştır. 

Selçuklu devrinin en önemli yapısı İsfa
han Cuma Camii' dir. Daha önce Vezir Sa
hib b. Abbad'ın yaptırmış olduğu küçük 
bir caminin yerinde 1 080 yılında Vezir Ni
zamülmülk tarafından yaptırılan tuğla 
yapı güzel ve büyük bir kubbeyle örtü l
müştür. Burada görülen mihrap önünde 
geniş çaplı kubbe uygulaması, erken İs
lam mimarisinin klasik, basit ve çok des
tekli camiler mimarisinde önemli bir aşa
ma olduğu gibi Türkler'in dini yapı sana-

Şah ı ı. Abbas 
devrine ait 

lsfahan 
sarayı 

içindeki 
Cihilsütun 

Köşkü 

tında bir kubbe hakimiyetine önem ver
melerinin de ilk örneklerinin başında 
gelir. Bunun kuzeyinde yer alan Tacül
mülk'ün inşa ettirdiği kubbeli yapı Haki 
Kümbeti adıyla da tanınmaktadır. Yapı 
kısa bir süre sonra dört eyvanlı aviulu hale 
getirilmiştir (bk. İSFAHAN CUMA CAMii) . 
Meydan-ı Köhne'de bulunduğu bilinen sa
ray ve öteki binalardan günümüze hiç
bir iz kalmamıştır. Diğer Selçuklu yapıla
rından olan 11 07 tarihli tuğla süsleme ve 
kOfi kitabeleriyle dikkat çeken Çihilduh
teran Minaresi, XVI ve XVII. yüzyıllarda 
son şeklini alan Mescid- i Ali yanındaki 
tuğla süslemeli ve kOfi kitabeli minare 
( Minare-i Ali), tuğla süslemeleriyle tema
yüz eden Ziyar Minaresi, sülüs ve kOfi ki
tabeleri, tuğla ve çini süslemeleriyle dik
kat çeken Sarban Minaresi. şehrin kuzey
doğusundaki Bersiyan Mescidi, İmamza
de İsmail Mescidi ve İmamzade Ahmed 
Türbesi ile Şehristan köyündeki Raşid
Billah Türbesi gibi eserler ilk mimari ör
neklerdir. 

Sultan Sencer devrinde başşehir olma 
özelliğini kaybeden İsfahan'da çıkan ayak
lanmalarta Haziran 1121'de önemli bir yı
kım geçiren İsfahan Cuma Camii yeniden 
tamir vetadil edilmiştir. Ayrıca Nizamül
mülk de sQfiler için bir hankah ve medre
se yaptırmıştır. Burada Melikşah ve Sel
çuklu hanedamndan bazı kişilere ait me
zar taşları bulunmaktadır. İsfahan Cuma 
Camii'nin kuzey ve güneyinde yer alan 
kümbetler de Selçuklu dönemine aittir. 

1194 'te Harizmşahlar'ın ve 1235-1236'
da Moğollar'ın eline geçen İsfahan, İlhanlı 
devrinde önemli bir gelişme göstermiş
tir. Şehir özellikle Olcaytu Han'ın ilgisiyle 
geniş bir imar faaliyetine sahne olmuştur. 
Olcaytu Han'ın İsfahan Cuma Camii'nde 
yaptırdığı tamirler ve özellikle caminin 
batı kısmında inşa ettirdiği mihrap önem- . 
lidir. Diğer önemli İlhanlı devri abideleri 
1316 tarihli mezar taşına sahip AmmQ 
Abdullah Türbesi. Darüzziyafe minarele
ri. Kuşhane Minaresi. İmamzade Ca'fer 


