
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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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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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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