
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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iYiMSERLiK 

sefeye has bir iyilik-kötülük ayırımı ya
pılmıştır. Ancak kötümser bir dünya gö
rüşünü benimseyen bu dinlerde yine de 
iyiliğin kötülüğe üstün olduğu veya olma
sı gerektiği şeklinde özetlenebilecek bir 
iyimser varlık ve ahlak öğretisi geliştiril
m i ştir. Zerdüştllik'te Ahura Mazda 'nın 

başarısı. Budizm ve Hinduizm'de karma 
yasası bu iyimser felsefeye dayanır. 

Teolojik ve felsefi açıdan iyi ve kötü n ün 
varlığı ve bunların birbiriyle ilişkisi, iyim
serlik düşüncesinin teolojik dayanağı olan 
Tanrı'nın adil oluşu (teodise) fikrinin ahla
ki' ve içtimal hayat üzerindeki rolü gibi 
problemler Yahudilik'te ağırlıklı bir yere 
sahiptir. Hemen bütün yahudi literatü
ründe ilke olarak Tanrı'nın iyi olduğu ve 
iyi olanı yarattığı. dolayısıyla evrende ve 
insan hayatında iyiliğin kötülüğe hakim 
bulunduğu fikri benimsenmiştir. Buna 
göre iyilik asli. kötülük arızldir; kötülüğün 
var olmasının sebebi Tanrı'nın insanları 
sınamak istemesidir. Aynı iyimser düşün
celer. Ahd-i Atlk'i kutsal kitap olarak be
nimseyen Hıristiyanlık'ta da mevcuttur. 
Ayrıca Ahd-i Cedld'de iyi ve kötü kavram
ları Tanrı'nın izzeti ve rahmeti doktriniy
le birleştirilmiş. RQhulkudüs'ün iniiyetiy
le iyilikyapan herkesinbuizzet ve rahme
te nail olacağı müjdelenmiştir (Matta, 5/ 
3, 12; 6/4). Hıristiyanlık'ta Adem'in işledi
ği asli günah yüzünden bütün insanlığın 
kirlendiği ileri sürülmüşse de bu kötüm
ser anlayış mesih inan c ıyla aşılmak is
tenmiş. sonuçta hetorodoks ve gnostik 
akımlar dışındaki Hıristiyanlık'ta açık bir 
hayır- şer düalizmi gelişmemiştir. 

İ lke olarak Tanrı'nın iyi olduğu, yarattık
ları içinde kötü gibi görünenierin de as
lında bir iyinin gerçekleşmesine araç kı
lındığı, dolayısıyla varlık ve olgularda iyi
liğin kötülüğe, faydalının zararlıya baskın 

bulunduğu, Tanrı'nın adaletinin kusur
suzluğu gibi kitabi dinlerdeki hakim iyim
ser anlayış İslam'da da varlığını sürdür
müştür. Kur'an'a göre ay, güneş ve umu
miyetle kozmik varlıklar, yeryüzü varlık
larının da yararlandığı iyiliklere vesile ola
cak şekilde kusursuz bir düzen ve uyum 
içinde yaratılmıştır (ei-En'am 6/96; Yunus 
ı 0/5-6; el-Mülk 67/3-5). Göklerde ve yer
deki her şeyin Allah'ı hamd ve tesbih et
tiğini belirten ayetler (mesela bk. el-isra 
17/44; et-Tegabün 64/1) dalaylı biçimde 
hiçbir şeyin anlamsız ve amaçsız yaratıl
madığına, bunların Allah'ın ilke olarak iyi 
olan yasalarını ve iradesini gerçekleştir
me yönünde işlediğine işaret eder. Koz
mik varlıkların mahiyet. oluşum ve işlev
lerine dair çok sayıdaki ayette bu varlık-

soo 

ların hayatın oluşması, gelişmesi ve de
vamı gibi yüksek amaçlara hizmet et
mesi için yaratıldığı, dolayısıyla yaratılışın 

temelinde amaçlılık (fınalite) ve yararlılık 
ilkesinin bulunduğu bildirilir; bu varlık
lardaki insana yönelik faydalar "Allah'ın 
nimeti" diye anılarak bunların sayılama
yacak kadar çok olduğu belirtilir (mesela 
bk. er-Ra'd 13/2-3; İbrahim 14/32-34; en
Nahl 16/10-18, 72). Kur'an, varlık ve oluş 
düzeninde kötülüğün mevcudiyetini ka
bul etmekle birlikte bunu da iyimser bir 
yaklaşımla değerlendirir. Buna göre ilke 
olarak iyilik de kötülük de insanın inanç 
ve ahlak bakımından yetkinleşmesine im
kan veren bir sınama ve uyarı (fitne. ibtl
la) vesilesidir ( ei-Bakara 2/155 ; ei-Enfal 
8/1 7; ei-Kehf 18/7; el-Enbiya 21/35). Kur
'an'ın insana bakışında da iyimser bir yak
laşım hakimdir. Allah'ın, insanı anılmaya 

değer bir şey değilken , bir hiç iken varlık 
sahnesine çıkardığı, basit bir spermadan 
yaratıp görme, işitme gibi duyularla, bil
gi imkanlarıyla donattığı ve nihayet ona 
izlemesi gereken yolu gösterdiği belirti
lerek insanın var olmasına ve gelişmesine 
iyimser birnazarla bakildığı görülür (ei
Kıyame 75/38-39; el-insan 76/1-3; ei-Alak 
9611-5) Her doğan çocuğun fıtrat üzere 
doğduğunu belirten hadisle bu fıtratın 
İslam olduğuna işaret eden hadisler de 
(Buharl. "Cena'iz", 80, "!\ader", 3; Müslim, 
"~ader", 22-24; Darimi, "isti'zan", 54) in
sanın aslı hakkındaki aynı iyimser bakışı 
dile getirir. Ayrıca Kur' an. beşeri ihtiras
ları kamçılayan dünyayı yererse de asli 
tabiatı itibariyle en güzel oluşuma sahip 
olan (et-Ti'n 95/4), değerli ve üstün bir 
varlık olarak yaratılan (el-isra 17/70) in
sanın kötü arzularını dizginlemesi halin
de hayatı sade. yaşanmaya değer. mutlu 
ve başarılı kılabileceğini. kendi kendisiyle 
ve başkalarıyla barış içinde bir dünya ve 
toplum düzeni gerçekleştirebileceğini. bu 
dünyanın ötesinde de mutlu bir t:ıayatı 
hak edebileceğini bildirir ve bunun yolla
rını gösterir (en-Nahll6/96-97; el-Mü'mi
nün 23/1-11; el-Ankebüt 29/69; el-Hucu
rat49/ l l-13) . 

Teodise ilkesi iyilerin ödüllendirilme
sini. kötülerin de cezalandırılmasını ge
rektirir. Ancak Kur'an'ın bu konuda Al
lah'ın rahmetine özel bir vurgu yaptığı 
görülmektedir. Buna göre Allah kendisi 
üzerinerahmetiyazmış (el-En'am 6/12. 
54). rahmeti ve bilgisiyle her şeyi kuşat
mıştır (ei-Mü'min 40/7; krş. el-A'raf 7/156); 
O'nun rahmetinden inkarcılar ve sapkın
lardan başkası ümit kesmemelidir (Yu
suf 12/87; el-Hicr 15/56). Allah hakkında-

ki bu iyimser yaklaşımın sonucu olarak 
Kur'an kötülüklerin ya aynıyla cezalandı
rılacağını veya bağışlanacağını, iyiliklerin 
karşılığının ise kat kat fazlasıyla verilece
ğini bildirir (bk HASENE). Aynı iyimser 
anlayıştan yola çıkarak Hz. Ömer, Ali ve 
İbn Abbas gibi bazı sat:ıabllerle İbn Tey
miyye'nin de dahil olduğu bir kısım alim
lerce cehennemin sonlu luğu dahi savu
nulmuştur (bk. AZAP; CEHENNEM). 

İslam düşunürleri Kur'an'ın Tanrı, ev
ren ve insan hakkındaki iyimser yaklaşı

mı yanında aynı yöndeki Grek kaynaklı 
felsefi kültürden de yararlanarak antola
jik ve ahlaki' planda iyimserliği esas alan 
bir felsefe geliştirmişlerdiL Bu felsefe, 
başta kelamcılar ve mutasawıflar olmak 
üzere diğer müslüman düşün ür ve alim
ler arasında da geniş bir kabul görmüş
tür. Buna göre her şey, ilahi bilgideki 
en mükemmel şekliyle bir nizarn ve ha
yır olarak varlık alanına çıkar (feyz, su
dür). Varlık Tanrı'nın in ayet ve cömert
liğinin sonucu olup mutlak ve zorun
lu olarak iyidir (İbn Sina, s. 415). Gazza
II. Allah'ın cömertliğini O'nun adil olu
şuyla izah eder. Gazzall'ye göre eğer Al
lah, muktedir olmasına rağmen verilmesi 
mümkün olanı vermeyerek lutfunu esir
geseydi bu O'nun cömertlik ve adaletine 
aykırı düşerdi. Şu halde Allah'ın bütün ya
rattı klarında kusursuz bir adalet vardır; 

halen mevcut olandan daha güzel, daha 
tam ve daha mükemmel bir alemin bu
lunması mümkün değildir (İf:ıya', IV, 258; 
el-İmla' fi işkalati'l-İf:ıya' , V, 35-36). Gaz
zall'nin bu iyimser düşüncesi sonraları 
ona isnat edilen. "Leyse fi'l-imkan ebdeu 
mimma kan" (Var olandan daha mükem
mel! mümkün değildir) şeklindeki özde
yişle ifade edilmiş , iyimserlik felsefesinin 
en güzel ifadesi sayılan bu düşünce İslam 
dünyasında hakim bir anlayış halini al-

. mıştır. 

Mutlak kötü l üğün yokluktan (adem) 
ibaret olduğunu ve bunun fiilen mevcut 
olmadığını belirten islam düşünürleri nis
bi ve izafi de olsa kötülüğün varlığını da 
kabul etmişlerdir. Ancak dünyada hayrın 
şerden daha çok bulunduğunu. ayrıca şer 
kavramının pozitif bir içeriğe sahip olma
yıp sadece bir varlığın zatındaki veya ni
teliklerindeki bir eksiklikten ibaret bu
lunduğunu savunmuşlardır. Onlar, ahlaki 
da varlıkla ilgili bu iyimser felsefeleri çer
çevesinde ele alarak kötü fiilierin ve bun
ların kaynağı olan kötü huyların bazı ruhi 
yetkinliklerde ortaya çıkan kusurlardan 
kaynaklandığını belirtirler. Yine yüzeysel 
bakıldığında insana kötü gibi görünen 



durumlara, genel varlık düzenindeki bi
rinci amacı doğru kavrayarak bakıldığın
da bunların da temelde iyi olduğu anlaşı
lır. Mesela öfke ve şehvet duygularının 
yaratılışındaki birinci amaç insanın sa
vunma, üreme. beslenme gibi temel ih
tiyaçlarını karşılamasıdır; ancak bunlar 
aklın kontrolünden çıkarsa kötülüklere 
sebep olur. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sabır. 
tevekkül, dua gibi kavramlarla müslü
manlara hayatın zorlukları ve acıları kar
şısında dayanma gücü aşılayan , her şeye 
rağmen geleceğe ümit ve iyimserlikle 
bakmayı telkin eden genel ifadeler yanın

da (mesela bk. el-Bakara 2/153-157; el
Hadld 57/20-23). bazı sıkıntı ve musibet
lerden söz ederek bunları aşma iradesini 
geliştirmeyi amaçlayan açıklamalar da 
bulunmaktadır. Mesela Duha ve inşirah 
sürelerinde Hz. Peygamber'in imkansız

lıkların içinden gelerek çeşitli lutuflara 
mazhar kılındığı hatıriatıldıktan sonra 
her güçlüğün yanında mutlaka bir kolay
lığın da bulunduğu belirtilmekte (el-in
ş irah 94/5-6). böylece insanların karam
sarlık ve çaresizlikten korunması amaç
lanmaktadır. Nitekim bütün tefsirlerde 
yer alan bir hadise göre Resul-i Ekrem, 
müslümanlara müjde olarak okuduğu bu 
ayetleri bir zorluğa karşı iki kolaylık bu
lunduğu, dolayısıyla bir zorluğun iki ko
laylığı yenerneyeceği şeklinde yorumla
mıştır (Ta beri, XXX, 235-236; Fahreddin 
er-Razi, XXXJI , 7) Başka ayetlerde de in
sanların gelecekle ilgili kaygılarını yatış
tırmak, en zor durumlarda bile ümitleri
ni kaybetmemelerini sağlamak üzere Al
lah'ın günahtan sakınan kişi için güçlük
lerden çıkış yolu yaratacağı, işini kolay 
kılacağı, ona hiç beklemediği yerlerden 
rızıklar vereceği ve Allah' ın , kendisine da
yanıp güvenenlerden yardımını esirge
meyeceği bildirilmektedir (et-Talak 65/ ı-
4). Allah hakkında hüsnüzanda bulunma
yı öğütleyen hadislerin asıl amacı da in
sanı ümitsizlik ve kötümserlik buhranın
dan korumaktır (mesela bk. Müsned, Il, 
297,304, 359; Buhar!, "Tevl:ıld", 15, 35; 
Müslim, "Tevbe", I, "Zikir", 3, 19). Niha
yet müslümanlar arasında kardeşlik, da
yanışma ve paylaşma gibi ilişkilerin güç
lendirilmesini emreden ayet ve hadisle
rin en önemli hedeflerinden biri de yok
luk ve acı çeken kişiyi intihara kadar gö
tür m esi ihtimali bulunan yalnızlık , ça
resizlik ve tükenmişlik psikolojisine düş
mekten korumaktır. 

ibnü'r-Ravendl. Ebü'l-Ala el-Maarrl, 
Ebu Bekir er-Razi gibi zaman zaman mül-

hidlikle suçlanan bazı kötümser düşün ür 
ve şairlere rastlanırsa da başta mutasav
vıflar olmak üzere müslüman alim ve dü
şünürlerin büyük çoğunluğu, islam'ın be
lirtilen genel dünya görüşü ve hayat an
layışının yanında ontoloji, teoloji ve ahlak 
konularındaki iyimser felsefelerin de so
nucu olarak doğal afet. hastalık, ölüm gi
bi olguları. evrensel planda hüküm süren 
ilahi iradenin insana yansıması olarak 
değerlendirmek ve bu çerçevede hayata 
iyimser bakmak, sıkıntıları sabır ve me
tanetle karşılamak, toplumda dayanışma 
ve paylaşma ruhunu da harekete geçire
rek bunların üstesinden gelmek için ça
ba harcamak gerektiğini düşünmüşler
dir. Ayrıca bilhassa tasawuf ve ahlak ala
nında üzüntüden kurtuluşu ve hayata 
iyimser bakışı telkin eden geniş bir lite
ratür oluşmuştur (ayrıca bk. HAYlR; HÜ

ZÜN; ŞER). 
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İYİSAN, İhsan 
(1873- ı 946) 

Şeyh, 

dini eserler bestekan ve icracısı. 
_j 

istanbul Üsküdar'da Şabaniyye'den 
Nalçacı Halil Efendi Dergahı'nda doğdu 
ve orada yetişti. Aynı dergahın şeyhlerin
den Mustafa Enver! Efendi'nin küçük oğ
ludur. Kaynaklarda hayatı hakkında bil
gi bulunmamaktadır. Tarikat bilgilerini 
büyük ölçüde, babasının vefatıyla (I 872) 

şeyhliğe getirilen ağabeyi Mehmed Tay
yar Efendi'den almış olmalıdır. Kendisin
den hilafet aldığı ağabeyinin 191 o yılın
da ölümü üzerine bu dergahın şeyhliğine 
getirildi ve tekkeler kapatılıncaya kadar 
(ı 925) vazifesini sürdürdü. Ayrıca bir sü
re defter-i hakanlde görev yaptı . 

iZ, Abdullah Mahir 

Güzel sesinin yanında dini mOsikiye vu
kufuyla ve bu sahadaki bestekarlığıyla ta
nınan ihsan Efendi özellikle durak oku
makta şöhret bulmuştur. İlk mOsiki bilgi
lerini Selilmi Ali Efendi Tekkesi şeyhi Ah
med Muhtar Efendi'den aldıktan sonra 
Sandırmalı Tekkesi zakirbaşısı Paşa Meh
med Efendi. Atik Valide Sultan Dergahı 
şeyhi $erefeddin Efendi'nin kardeşi Agah 
Bey ve Sünbül Efendi Dergahı zElkirbaşı
sı Sinan Efendi'den de faydalandı; ilahi 
ve durak meşketti. Öğrendiği durakların 
büyük kısmını dayısı müsikişinas BehlQI 
Efendi'den meşkettiği söylenir. Sadece 
üç ilahisinin notası günümüze ulaşabil
miştir. 
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İYNE 

(bk. INE). 

İZ, Abdullah Mahir 
(1895-1974) 

Öğretmenliği 
ve faaliyetleriyle tanınan yazar. 

_j 

_j 

28 Ocak 1895'te İstanbul'da doğdu. Ba
bası Külahlzadeler diye anılan bir ilmiye 
ailesinden, Medine ve Ankara kadılıkların
da bulunmuş Seyyid İsmail Abdülhalim 
Efendi, annesi de kadı ve şeyhülislamlar 
yetiştirmiş bir aileden gelen Raife Hanım'
dır. Tahsiline babasının kadılıkla görevli 
bulunduğu Midilli'de başladı; Balıkesir 
İdadlsi'nin ilk kısmında okudu. Burada, 

Abdullah 
Mahirlz 
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