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iYAs b. MUAviYE 
( ~~w. .:i U"lt!) 

Ebu Vasile İyas b. Muaviye 
b. Kurre b. İyas 

(ö. 122/740 [?]) 

Emeviler'in Basra kadılarından. 
_j 

46 (666) yılında doğdu. Dedesi sahabi. 
babası tabilndendir. Basra'da yetişen İ yas 
babasının yanı sıra En es b. Malik, Said b. 
Müseyyeb, Hasan-ı Basri ve Muhammed 
b. Slrln gibi alimlerden tefsir, fıkıh, hadis 
dersleri aldı. Abdülmelik b. Mervan dö
neminde bir ara Dımaşk'a gitti ve orada 
zekasıyla dikkati çekti. ömer b. Abdüla
zlz'in halife olması üzerine onu tebrik 
etmek için tekrar Dımaşk'a gitti. Ömer 
b. Abdülazlz, Basra Valisi Adi b. Ertat'a 
mektup yazarak iyas'ı veya Kasım b. Re
bla'yı kadı tayin etmesini istedi. Kasım 
b. Rebla, iyas'ın bu göreve daha layık ol
duğunu söyleyince iyas istemediği halde 
görevi kabul etti. Bir süre görevine devam 
eden İyas'ın, bir mecliste üç talakla yapı
Ian boşamanın kesin ayrılma (beynOnet-i 
kübra) ifade edeceğine dair görüşü dola
yısıyla Vali Adi b. Ertat'la arası açıldı. Bu
nun üzerine görevinden aziedildL Basra'
dan ayrılarak Vasıt'a giden İyas burada 
Vali ömer b. Hübeyre tarafından muhte
sib olarak görevlendirildi. 122 (740) yılın-

. da vefat etti : 121 'de (739) öldüğü de zik
redilmektedir. 

Sika bir ravi ve iyi bir fakih olan iyas 
özellikle sezgisi ve zekasıyla tanınmış. bu 
özellikleri dolayısıyla "İyas'ın feraseti" ve 
" İyas gibi zeki" söyleyişleriyle darbıme
sellere konu olmuştur. Kaynaklarda bu 
hususta birçok rivayet nakledilmektediL 
Kadılığ ı sırasında adalete önem verdiği , 

şahitlerin güvenilir olmasına dikkat etti
ği, davaları uzatmadan isabetli kararlar
la sonuçlandırdığı. bazı kararlarının son
raki uygulamalara örnek teşkil ettiği kay
dedilmektedir. Onun Vasıt'a gelmesi halk 
arasında ilgi uyandırmış, İbn Şübrüme 
kendisini ziyaret ederek fıkhl birçok me
sele hakkında görüşlerini sormuştur. Mu
hammed b. Aclan, Şu'be b. Haccac ve 
Hammad b. Selerne kendisinden hadis 
rivayet edenler arasında yer almaktadır. 
İbnü'n-Nedlm, Medaini'nin onun hakkın
da A]]bdru İyô.s b. Mu'ô.viye adıyla bir 
eser yazdığı nı belirtir ( el-Fihrist, s. I I 7) . 
Muhammed b. Ali b. Sinan. el-K.ti<;li İyô.s 
b. Mu'ô.viye ve'l-]fa:lô. bi'l-firô.se adlı 
bir doktora çalışması yapmıştır (Camia
tü'I-imam Muhammed b. Suud el-islamiy
ye el-ma'hedü'l-all li 'l-kaza, 1409 h ). 
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!il AHMET AGIRAKÇA 

iYAz b. GANM 
( ~ 0? J>~ ) 

Ebu Sa'd (Said) İyaz b. Ganm 
b. Züheyr el-Fihri 

(ö . 20/641) 

Ünlü kumandan, sahabi. 
_j 

Muhtemelen miladi S82'de doğdu . 

Müslüman olmadan önce adı Abdüganm 
idi. İsim ve künye benzerliği sebebiyle 
amcası İyaz b. Züheyr ve kendisinden ha
dis rivayet ettiği İyaz b. Amr el-Eş' ari ile 
karıştırılmaktadır. Hudeybiye Antlaşma
sı'ndan (6/627) önce müslüman olduğu 
ve bu antlaşmada bulunduğu belirtilmek
tedir. İkinci Habeşistan hicretine katıldı: 
Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üze
re Hz. Peygamber'in bütün gazvelerine 
iştirak etti (İbn Hacer, III, 50) . İslamiyet'i 
kabul etmeyen kadınlarla evliliği sürdür
meyi yasaklayan ayet indiğinde (el-Baka
ra 2/22 1) henüz müslüman olmayan karı

sı ümmü'l-Hakem bi nt Ebu Süfyan'a öde
diği m ehri geri alarak ondan ayrıldı . Muh
temelen irtidad olaylarının bastırılmasın

daki başarısından dolayı Hz. Ebu Bekir ta
rafından kumandan olarak Irak'a gönde
rildi. Halid b. Vel1d ile Hlre'de buluşup Du
metülcendel'i ikinci defa ele geçirdiler: 
bunun üzerine İyaz buraya vali tayin edil
di. Amcasının oğlu olduğu söylenen Ebu 
Ubeyde b. Cerrah onu Dımaşk'ın fethin
de ( 14/635) süvari birliklerinin kumandan
lığına getirdi. Yermük Savaşı'ndaki ( 15/ 
636) beş kumandandan biri olan İyaz. bu 
muharebede hezimete uğrayan Bizans 
ordusundan kaçanları Malatya'ya kadar 
takip etti ve şehir halkı cizye ödemeyi ka
bul edince anlaşma yaparak geri döndü. 
Bu sebeple Bizans topraklarına geçiş yo
lunu ilk defa onun açtığı kabul edilir. Ku
düs'ün fethine de katılaniyaz ( 16/637), 
ertesi yıl Halep'in fethinde Ebu Ubeyde 
b. Cerrah yönetimindeki kuwetlerin ön
cü birliklerini sevk ile görevtendirildi ve 
Halepliler'le antlaşmayı o yaptı . Bir müd
det sonra Halepliler antlaşmayı bozunca 

başka bir kumandan la birlikte tekrar on
ların üzerine gönderilip eskişartlarla ant
Iaşmayı yeniledi. Antakya seferine öncü 
kuwetlerin kumandanı olarak katıldı, ora
dan Menbic'e geçti ve buranın halkıyla da 
bir antlaşma imzaladı. Ardından Ra'ban 
(Araban) ve DülOk (Dülük) halkıyla antlaş

malar yaptı. 

Ebu Ubeyde vefatından önce İyaz'ı ye
rine vekil bıraktı. Hz. ömer de onu Hu
mus, Kınnesrin ve el-Cezlre valiliğine ge
tirerek bölgenin fethiyle görevlendirdi. 
İ yaz, 18 yılının Şaban ayı ortalarında sooo 
veya 8000 kişilik bir kuwetle el-Cezire'ye 
hareket etti: birkaç günlük bir kuşatma
nın ardından Hakka'yı barış yoluyla tes
lim aldı. Yapılan antlaşmada savaşabile
cek yaştaki erkeklerden yıllık 1 veya 4 di
nar cizye alınması. yeni kilise inşa edilme
mesi, aleni olarak dini merasim yapılma
ması, bu şartlara uyulması halinde can 
ve mal güvenliklerinin sağlanacağı. mev
cut kiliselerine dokunulmayacağı gibi hü
kümler yer aldı. İyaz buradan Ruha'ya 
(Urfa) hareket etti. Bir müddet direndik
ten sonra barış isteyen Ruhalılar'la da 
antlaşma yapıldı ( 18/639 veya ı 9/640). Ar
dından iyaz, kumandanlarından Safvan 
b. Muattal ile Habib b. Mesleme'yi Sü
meysat'a (Samsat) gönderdi: kendisi de 
Harran'a geçerek şehri barış yoluyla aldı. 
Daha sonra Aynülverde. Dara, Habur, Sü
meysat, Seruc gibi yerleri fetheden İyaz 
b. Ganm Malatya ve Karkisiya'ya, ardın
dan da Nusaybin (Nasibin) üzerine yürü
dü. Kumandanlarından Umeyr b. Sa'd'ı 
Sincar. Eşter'i Amid (Diyarbekir) ve Mey
yafarikin'in (Silvan) fethiyle görevlendir
di. Bu iki yerin fethine bizzat katıldığı ve 
Halid b. Velid'in yardımıyla başanya ula
ştidığı da zikredilmektedir. Nusaybin'i de 
Ruha şartlarıyla teslim alan İyaz. bu sıra
da Irak'ta bulunan Sa'd b. Ebu Vakkas'ın 
isteği üzerine ona bir yardımcı kuvvet 
gönderdi, kendisi de Mardin ve civarını 
alarakMusul'ayöneldi. Erzen. Derbe, Bit
lis. Hılat (Ahlat) ve Besni'yi (Behisni) fethe
dip Hakka'ya döndü. 17-20 (638-641) yıl
ları arasındaki seferlerle hemen hemen 
el-Cezire bölgesinin tamamını islam top
raklarına katan İyaz , Hakka'da iken Hali
fe ömer'den Şam'a dönmesini ve hasta 
olan Yezid b. Ebu Süfyan' ın ölümü halin
de idareyi ele almasını bildiren bir mek
tup aldı. Bunun üzerine Utbe b. Ferkad' ı 

yerine bırakıp yola çıktıysa da Humus'a 
ulaştığında vefat etti ve Halid b. Velid'in 
kabri yanına defnedildi. Onun Medine'de 
öldüğünün söylenınesi amcasıyla karıştı

rılmasından kaynaklanmış olmalıdır. 



İ yaz'ın ailesinin Amid'de kaldığı , bu şe
hirdeki Ebu Eyyub ai lesinin onun so
yundan geldiği belirti lmektedir. İyaz b. 
Ganm'ın kendisinden devlet memuriyet i 
isteyen akrabalarını reddetmesi , gani
metierden payına düşen her şeyi dağıt
tığı için geriye iki at ve bir deveden baş
ka bir şey bırakmaması onun dürüst ve 
cömert bir kişiliğe sahip olduğunu gös
termektedir. İyaz b. Ganm'ın rivayet etti
ği bir hadis Ahmed b. Hanbel'in el-M üs
ned'inde yer almıştır (lll. 403-404). 
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ııaııJ AsRi ÇUBUKÇU 

ı iYAz b. MÜSA 
ı 

L 
(bk. KAoiiYA.z). 

_j 

ı 
İY Azi, Ebu Nasr 

ı 

(..s"'~' ya; ~i) 

EbCı Nasr Ahmed b. el-Abbas 
b . el-Hüseyn es-Semerkandi 

(ö . III./IX. yüzyılın son çeyreği[?]) 

L 
Hanefi alimi. 

_j 

Ebü'I-Muin en-Nesefi'nin, Ebu Mansur 
ei-Matüridi'nin hem hocası hem ders ar
kadaşı olduğu yolundaki kayıtları dikkate 
alınırsa Semerkant'ta lll. (IX.) yüzyılın ilk 
yarısında doğduğu söylenebilir. Tabakat 
kitapları Sa'd b. Ubade'nin soyundan gel
diği hususunda görüş birliği içindedir. 
Nesefi'nin verdiği soy zincirine göre İyazi 
onuncu göbekte Sa'd b. Ubade'ye ulaş
maktadır. Kaynaklar. İyazi'nin Matüridi ile 
birlikte Ebu Bekir ei-Cuzcani'den ders al
dığını kaydeder; İyazi. ancak o devri n di
ğer alimlerinden temel islami ilimleri tah-

sil etmiş olmalıdır. Henüz yirmi yaşlarında 
iken ders vermeye başlamış. kelam ve 
fıkıh sahasında hepsi de Matüridi'nin ak
ranı olan kırk kadar öğrenci yetiştirmiş
tir. Bunun yanında bölgede İslam'ın yer
leşmesi için büyük çabalar gösteren İya
zi bu amaçla sık sık savaşlara katılmış ve 
bunların birinde şehid olmuştur. Kefevi '
nin naklettiğine göre İyazi. yanında oğ lu 
Ebu Ahmed bulunduğu halde bir savaşa 
katılmış ve esir düşmüş. diğer esirlerle 
birlikte bölgenin yöneticisine götürül
müştür. Yönetici eline bir yay alarak, "Bu
nu kim gerebil ir?" diye sormuş. İyazi ken
disinin gerebileceğin i, fakat bunun için 
oka ihtiyacı olduğunu söylemiş . bunun 
üzerine kendisine ok verilmiş, o da oku 
yaya taktıktan sonra yöneticiyi öldürmüş . 

kendisi de hemen öldürülmüştür (Keta'i
bü a'lami 'l-al]yar, vr. ı 27b-J28•). 

İtikadi ve fıkhi açıdan Hanefi gelene
ğine bağlı olan İyazi, başta Mu'tezile ve 
Neccariyye olmak üzere bölgede faaliyet 
gösteren Ehl-i sünnet dışı fırkalarla mü
cadele etmiş . Matüridi düşüncesinin oluş
masına öncülük yapmıştır. Yaşça kendi
sinden daha küçük olmasına ve araların
da hocalık-öğrencilik ilişkisi bulunması
na rağmen Ebu Mansur ei-Matüridi'ye 
büyük saygı göstermiştir. Nesefi onun 
Matüridi'nin ilmi ve fikri seviyesini çok 
takdir ettiğini, hatta bu t alebesi gelme
den derse başlamadığı nı kaydetmektedir 
( Tebşıratü '1-edille, 1. 359) İnanç konuların
da bir taraftan naklin çizdiği sın ırları aş

mazken diğer taraftan akla da önem ver
miş. Ebu Hanife'nin yolundan yürüyerek 
hem Mu'tezile 'yi hem bid'at fırkalarını 
reddetmiştir. Kaynaklarda onun Ehl-i 
sünnet dışı fırkalara mensup kimselerle 
tartışmalar yaptığı . hasımlarının kendi 
görüşlerini temellendirmek için istidlal
de bulundukları ayetleri tam tersine on
ların fikirlerini çürütecek şekilde yorum
ladığ ı ve onları yenilgiye uğrattığı ifade 
edilmektedir. İyazi'nin Allah 'ın sıfatları 
hakkında Mes'eletü'ş-şıfdt adlı bir ese
rinin bulunduğu zikredilmektedir. 

İyazi'nin Ebu Ahmed ve Ebu Bekir adlı 
oğulları Maveraünnehir bölgesinde Ehl-i 
sünnet akaidi ve Hanefi fı khının gelişip 

yayılmasına hizmet etmişlerdir. Bunlar
dan büyük oğlu Ebu Ahmed kendini daha 
çok fıkıh sahasında yetiştirmiştir. Hocası 
Hakim es-Semerkandi, Horasan ve Mave
raünnehir'in son yüzyıldan beri ilim, an
layış. ifade kabiliyeti, nezaket, iffet ve 
takva bakımından onun gibi birini yetiş
tirernediğini söylemiştir. Ebu Hafs ei-Ke
bi r ' in torunu Ebu Hafs ei- İc li de, "Ebu 

iYiMSERLiK 

Hanife'nin mezhebinin isabetli olduğunu 
kanıtlayan deli l Ebfı Ahmed'in onu be
nimsemesidir; çünkü böyle bir kişi hak ol
mayan bir mezhebe asla itibar etmez" 
demiştir. Ebu Bekir Muhammed ise bil
hassa kelam ilminde yetişmiştir. Onun, 
Ehl-i sünnet'le Mu'tezile arasındaki temel 
farkları on madde halinde ortaya koyan 
el-M esd'ilü'l-'aşr el-'İydziyye adıyla 
bir eser telif ettiği nakledilmektedir. 
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(bk. HAYlR). 
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ı 
iYiMSERLİK 

ı 

Varlığın aslının tamamen iyi olduğunu, 
kötülüğün anzi olarak 

varlığa katıldığını savunan 
felsefi anlayış; 

hayatın iyi yanlannı görmeyi 
telkin eden dünya görüşü için kullanılan 

L 
felsefe ve ahlak terimi. 

_j 

Tanrı , evren, insan ve hayata olumlu bir 
bakışı ifade etmek üzere kullanılan iyim
serlik terimi Tanrı 'nın iyi ve adil olduğu , 

dolayısıyla iyi olanı yarattığı , bunun sonu
cu olarak halen var olan alemin daha iyisi 
ve daha güzeli düşünülemeyecek kadar 
mükemmel olduğu fikrini içerir. iyimser
liğin karşılığı olarak Osmanlı Türkçesi'n
de nikbinlik, modern Arapça'da tefaül. 
Batı dillerinde ise Latince optimus keli
mesinden gelen terimler kullanılır. Varlı
ğın aslının tamamen kötü olduğunu veya 
kötülüğün iyilikten daha çok bulunduğu
nu savunan görüşlere ise kötümserlik 
(bedbinlik, teşaüm, pessimism) denmek
tedir. 

İptidai dinlerde açık şekilde bir iyilik
kötülük ayırımı yapıimamakla bir likte bu 
dinler in kozmos telakki lerinde varlık ve 
olguların iyi bir öze sahip olduğu kanaati 
hakimdir. Buna karşılık Zerdüştilik ve 
onun etkisinde gelişen Maniheizm, Mez
dekiyye gibi dinlerde hayır-şer düalizmi
nin açıkça hakim olduğu görülmektedir. 
Yine Budizm ve Hinduizm'de gnostik fel-
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