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Ali b. Mu ham med b. Feyrûzân el-Kummî 

ve Fazl b. Şâzân en-Nîsâbûrî gi bi isim ler 

sa yıl mak ta dır. IV. (X.) yüz yı lın baş la rın da 

Mâ ve râ ün ne hir böl ge sin de İmâmiy ye’nin 

ön cü le rin den ve bu mez he bi ya yan lar dan 

bi ri sa yı lan Ay yâ şî’ nin (EI° [İng.], IV, 711) 
önem li ta le be le ri için de ki tap la rı nı ri va yet 

eden oğ lu Ca‘fer’den baş ka Keş şî, Ebü’n-

Nasr Ah med b. Yahyâ ve Hay dar b. Mu-

ham med b. Nu aym es-Se mer kandî gi bi 

şah si yet ler bu lu nur. Ay yâ şî’nin ve fat ta ri hi 

kla sik kay nak lar da zik re dil me mek le bir lik-

te son dö nem araş tır ma cı la rı na gö re 320 

(932) yı lı ci va rı dır (Sez gin, I, 42).

Şiî kay nak la rın da Ay yâ şî gü ve ni lir bir ki şi 

ola rak ni te len di ril miş, mez he bin ile ri ge-

len le rin den, ge niş bil gi sa hi bi, ri va yet le re 

mut ta li, ilim, fa zi let ve edep sa hi bi ol du-

ğu, bu nun la bir lik te za yıf râvi ler den çok ça 

ri va yet te bu lun du ğu kay de dil miştir (Ah-
med b. Ali en-Necâşî, II, 247; Ebû Ca‘fer 
et-Tûsî, İÅtiyâru Ma£ri fe ti’r-ricâl, s. 497; 
Hân sârî, VI, 129). Keş şî gi bi Ay yâ şî’nin de 

Şiî ol ma yan kim se ler den ri va yet le ri se be-

biy le İmâmiy ye âlim le rin ce eleş ti ril di ği ne 

mo dern ça lış ma lar da dik kat çe kil miş tir 

(EI° [İng.], IV, 711). Ay yâ şî’nin ba ba sın dan 

ka lan mi ra sı ve di ğer mal la rı nı eği tim için 

har ca dı ğı, evi nin mes cid ve med re se gi bi 

müs ten sih ler le, oku yan, mu ka be le eden 

ve ya zan kim se ler le dol du ğu ri va yet edil-

miş, bil has sa tef sir ala nın da son ra ki ler 

üze rin de et ki li ol muş tur. Ay rı ca Ay yâ şî, 

Keş şî’nin, Şiî çev re le rin de ricâl sa ha sı nın 

dört te mel ese rin den bi ri ka bul edi len ça-

lış ma sı nın da (Ma£ri fe tü’r-ricâl) en önem li 

kay na ğı dır. Ay yâ şî’nin ön ce le ri Sünnî ol-

du ğu ve genç yaş ta Şiîli ği seç ti ği zik re dil-

mek te (Ah med b. Ali en-Necâşî, II, 247), 
an cak ilk dö nem de te lif et ti ği eser le ri ni 

Sünnî iti ka dı na gö re yaz dı ğı gö rül mek-

te dir. Şiîli ği be nim se dik ten son ra her iki 

mez hep men sup la rı için ay rı ay rı ilim mec-

lis le ri kur muş, ço ğun lu ğu fı kıh, di ğer le ri 

tef sir, ahlâk, ta rih ve si ye re da ir 200’den 

faz la eser te lif et miş tir.

Eser le ri. Mü el li fin en önem li ese ri olan 

Tef sî rü’l-£Ay yâ şî bir ri va yet tef si ri dir ve 

gü nü mü ze ula şan nüs ha la rı ese rin Fâti-

ha’ dan Kehf sûre si ne ka dar olan kıs mı nı 

ih ti va et mek te dir. VI ve VII. yüz yıl lar da 

ki ta ba ya pı lan ba zı atıf la rın Kehf sûre sin-

den son ra ki bö lüm le re ait ol du ğu dik ka te 

alın dı ğın da (me selâ Ta bersî 19, 24, 66, 76 
ve 114. sûre ler de ki ri va yet le re atıf ya par; 
İbn Şehrâşûb ve İbn Tâvûs’ta da ese rin el-
de bu lun ma yan kı sım la rı na atıf lar var dır, 
bk. Bar-As her, s. 60-61) ese rin bir kıs mı nın 

son ra dan kay bol du ğu an la şı lır. Tef si rin 

Ebâ bil Kuş la rı (2010) (Sa mi ha Ay verdi’-
nin ki tap ve ma ka le ola rak bü tün ya yım-
la rıy la hak kın da ya pıl mış ça lış ma ların 
açık la ma lı bib li yog raf ya sı için bk. İs met 
Bi nark, Sâ mi ha Ay ver di Bib li yog raf ya sı, 
İs tan bul 1999).
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Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
fakih ve müfessir.˜ ™

De de si Ayyâş’a nis bet le anı lan Mu ham-

med b. Mes‘ûd’un Benî Temîm’e men sup 

ol du ğu yo lun da gö rüş ler var dır (Hânsârî, 
VI, 129), nis be sin den de Se mer kant lı ol du-

ğu an la şıl mak ta dır. Kûfe, Bağ dat ve Kum 

âlim le rin den ders al ma sı nın bu böl ge le re 

ilmî se ya hat ler yap tı ğı nı gös ter me ye yet-

me ye ce ği, ken di si nin bu ho ca la rı ken di 

böl ge si ni zi ya ret le ri es na sın da din le miş 

ola bi le ce ği di le ge ti ril miş se de (Bar-As her, 
s. 71-72) ak si ni te yit eden ve ri ler bu lun-

mak ta dır. Ni te kim öğ ren ci si Keş şî onun 

ho ca la rın dan Ali b. Ha san b. Faddâl el-

Kûfî hak kın da ken di si ne, Irak ve Ho ra san 

böl ge sin de kar şı laş tı ğı kim se ler ara sın da 

fı kıh il mi ve fa zi let açı sın dan Kûfe’de ki bu 

ho ca sın dan da ha üs tü nü nü gör me di ği-

ni söy le di ği ni, yi ne bir di ğer ho ca sı Ebû 

Ya‘k†b İs hak b. Mu ham med el-Basrî’den 

ha dis al mak için Bağ dat’a git ti ği ni ha ber 

ver di ği ni ak tar mak ta dır (Ebû Ca‘fer et-
Tûsî, İÅtiyâru Ma£ri fe ti’r-ricâl, s. 530-531). 
Ay yâ şî’ nin ho ca la rı ara sın da bu iki si dı şın-

da Ab dul lah b. Mu ham med b. Hâlid et-

Ta yâ lisî, Mu ham med b. Ah med en-Nehdî 

el-Kûfî, İbrâhim b. Mu ham med b. Fâris, 

ken di dün ya gö rü şü nü tel kin et ti ği gö rü-

lür. Bu ba kım dan tez li ro man ka te go ri si ne 

gi ren he men bü tün ro man la rın da ta sav-

vu fa açı lan pla to nik bir aşkı ve kah ra man-

la rın iç dün ya sı nı ay dın la tan ir şad edi ci bir 

dost bu lu nur. Hâtı ra tü rü eserlerinde de 

Os man lı lar’ın son dö nem sos yal ha ya tı nı, 

zen gin sı nı fın asa le ti ni, za ra fe ti ni, dost-

lu ğa ve soh be te açık mi zacı nı, çev re le rin-

de ki in san la ra kar şı sev gi ve mer ha met 

duy gu la rı nı, bu ara da İs tan bul’un gü zel-

lik le ri ni di le ge ti rir. Bu nun la be ra ber ro-

man ve hâtı ra tü rü eser le ri açık şe kil de 

bir bi rin den ay rıl maz. Ro man ve hikâye le-

ri ne ken di ha yat tec rü be le ri ve göz lem le ri 

gir di ği gi bi hâtı ra la rın da da edebî üslûp 

ve kur gu dik ka ti çe ker. Fi kir ya zı la rın da 

İslâm an la yı şı nın ta as sup la dar ve ka tı ka-

lıp la ra hap se dil me si ne kar şı çı kan Sami-

ha Ay ver di bu ko nu da ta sav vufî ha ya tın 

öne mi ni vur gu lar. Os man lı Dev le ti’nin 

var olu şu nun ve me de ni ye ti nin sır rı nı da 

İslâmi yet’in ve Türk lü ğün mü kem mel bir 

ter ki bi ola rak gö rür.

Eser le ri. Ro man ve Hikâye: Aşk Bu dur 

(1938), Bat ma yan Gün (1939), Mâ bet-

te Bir Ge ce (1940), Ateş Ağa cı (1941), 
Ya şa yan Ölü (1942), İn san ve Şey-

ta n (1942), Son Men zil (1943), Yol cu 

Nere ye Gi di yor sun? (1944), Me sih pa-

şa İma mı (1948). Hâtı ra: İs tan bul Ge-

ce le ri (1952), İb ra him Efen di Ko na ğı 

(1964), Bir Dünyâdan Bir Dünyâya 

(1974), Hâtı ra lar la Baş ba şa (1977), Yer-

yü zün de Bir kaç Adım (1984), Rah met 

Ka pı sı (1985), Ne İdik Ne Ol duk (1986), 
Bağ Bo zu mu (1987), Hey Gi di Gün ler 

Hey (1988), Küp lü ce’de ki Köşk (1989), 
Râti be (2002), İki Âşinâ (2003). Ne sir ler, 
Ta rihî ve Fikrî Eser ler: Yu suf cuk (1946), 
Ken’an Rifâi ve Yir min ci As rın Işı ğın-

da Müs lü man lık (1951, Sa fi ye Erol, So fi 
Hu ri, Ne zi he Araz’la bir lik te), Edebî ve 

Mânevî Dünyâsı İçin de Fâtih (1953), 
Bo ğa zi çi’nde Târih (1966), Mis yo ner-

lik Kar şı sın da Tür ki ye (1969), Türk-

Rus Münâse bet le ri ve Muhâre be le ri

(1970), Türk Ta ri hin de Os man lı Asırla rı 

(1975), Millî Kül tür Me se le le ri ve Ma â-

rif Dâvâmız (1976), Âbi de Şah si yet ler 

(1976), Kö le lik ten Efen di li ğe (1978), 
Dost (1980), Mek tup lar dan Gelen Ses 

(1985), Han cı (1986), Ah Tu na Vah Tu-

na (1990), Tür ki ye’de Er me ni Mese le si 

(Ne şi de Ke rem De mir im za sıyla, 1976), 
Dile Ge len Taş (1999), Ezelî Dost lar 

(2004), Mü lâ kat lar (2005), Dün den Bu-

gü ne Ne Kal mış tır? (2006), Ar kamızda 

Dö nen Do lap lar (2007), Kaybo lan 

Anah tar (2008), Paşa Hanım (2009), 
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Şeyh Ab dül gaffâr b. Ab dul lah’tan Arap di li 

ve ede bi ya tı, belâgat, man tık ve fı kıh oku-

du. 1918’de Benâres’ten ay rıl dı. Med re se 

me zun la rı üni ver si te me zu nu sa yıl dı ğı için 

1919’da İlâhâbâd Üni ver si te si’nde gir di ği 

sı nav da ba şa rı gös te rip ede bi yat dip lo ma-

sı al dı. Ay nı yıl Diyûbend’e gi de rek Dârü-

lulûm’a gir di, an cak has ta lı ğı yü zün den 

bu ra dan ay rıl mak zo run da kal dı. 1920’de 

ge ri dö nüp med re se nin son sı nıf ha dis 

ki tap la rı nın (Kü tüb-i Sit te) oku tul du ğu 

prog ra ma ka tıl dı. Bu sı ra da Sey yid As gar 

Hü se yin, Müftî Azîzür rah man Diyûbendî 

ve Şebbîr Ah med Osmânî gi bi âlim ler den 

gör dü ğü ders ler ya nın da dö ne min meş-

hur mu had di si En ver Şah Keşmîrî’den 

Sü nen-i Tir mi×î ders le ri al dı. Tek rar 

has ta lan ma sı üze ri ne Me uv’a dön dü. 

İyi leş tik ten son ra bu ra da pek çok ha dis 

ki ta bı nı Kerîm Bahş Sem behlî’ye oku du, 

ay rı ca ken di sin den aklî ilim ler yanın da fı-

kıh usu lü ders le ri al dı.

1921’de Me uv Dârü lulûm Med re se-

si’nde Arap ede bi ya tı ve fı kıh okut ma ya 

baş la dı. Er te si yıl med re se nin son sı nıfın-

da ha dis okut tu, 1924’te Benâres’te-

ki Maz ha rü’l-ulûm Med re se si’nde baş-

müder ris ol du. 1930’da Me uv’da kur du ğu 

Miftâhü’l-ulûm Med re se si’nde baş mü-

der ris ve şey hü’l-hadîs ola rak ders ver di; 

med re se nin bir İslâmî ilim ler üni ver si te si 

ha li ne gel me si ni sağ la dı. Bu ra da ders ver-

me yi bı rak tı ğı 1950 yı lı na ka dar Øa¼î¼-i 

BuÅârî ile Sü nen-i Tir mi×î okut tu. Bu 

ta rih ten iti ba ren ki tap te li fi ne ve ha dis 

ki tap la rı nın tah kik ve neş ri ne ağır lık ver-

di. 1952’de Hin dis tan Kon gre Par ti si’nin 

tek li fiy le aday gös te ril di ği se çim ler de Ut-

tar Pra deş eya le ti nin mec li si ne üye se çil di. 

Beş yıl sü ren bu gö re vi sı ra sın da Ebü’l-Ha-

san Nedvî’nin ıs ra rıy la Lek nev’de ki Ned ve-

tü’l-ulemâ Üni ver si te si’nde bir yıl Øa¼î¼-i 

BuÅârî okut tu. Bu ara da il ki 1950, ikin ci si 

1952’de ol mak üze re al tı de fa hac ca git ti. 

1969’da Bey rut, Dı maşk, Say da, Ba‘le bek, 

Ha lep ve Laz ki ye gi bi şe hir ler ile Kü veyt 

ve Bah reyn gi bi ül ke le re zi ya ret ler ger-

çek leş tir di. 1970’li yıl lar da Kü veyt Va kıf lar 

ve Din İş le ri Ba kan lı ğı’nca yü rü tü len el-

Mevsû£atü’l-fıšhiy ye pro je si ne kat kı da 

bu lun mak için da vet edil di. An cak ora da 

kı sa bir sü re ka la rak sa de ce “Kitâbü’l-

Cenâßiz”in ha zır lan ma sın da da nış man lık 

yap tı. 1985’te Ka hi re’de IV. Sîret ve Sün-

net Kon gre si’ne ka tıl dı. A‘zamî bu zi ya ret-

le rin de, tah ki kiy le meş gul ol du ğu baş ta 

Ab dür rezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½an-

nef’i gi bi eser le rin bas kı iş le riy le il gi len di ği 

gi bi dö ne min ön de ge len ilim adam la rıy-

la gö rü şe rek fi kir alış ve ri şin de bu lun du; 

son ra dan yaz dı ğı Ki tâ bü ¥ad di’l-ša×f, 

Ki tâ bü ¥ad di’ş-şârib, Ki tâ bü’l-ƒums, 

Ki tâ bü’r-Rüßye, Ki tâ bü’r-Rec£a, Kitâ-

bü’t-Tašıy ye, Ki tâbü’l-Müt£a, Kitâ-

bü’n-Nücûm ve’l-fâl ve’l-šıyâfe ve’z-

zecr, e¹-ªıb gi bi eser le ri var dır. Bun lar-

dan özel lik le fı kıh la il gi li olan la rın ha cim li 

ba zı eser le ri nin bab baş lık la rı na ait ol ma sı 

muh te mel dir (İb nü’n-Nedîm, s. 244-246).
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Hin dis tan’ın ku ze yin de Ut tar Pra deş 

eya le ti A‘zam garh şeh ri ne bağ lı Me uv 

bel de sin de doğ du. Bu ra ya nis bet le Me uvî 

ola rak da anı lır. İlim ge le ne ği ne sa hip bir 

ai le için de ye tiş ti. Kur’an oku ma yı öğ ren-

dik ten son ra Fars ça, Arap ça, ede bi yat ve 

tec vid le il gi li te mel bil gi le ri baş ta ba ba-

sı ol mak üze re bel de sin de ki ho ca lar dan 

al dı. Ar dın dan Go rahpûr ve Benâres’te, 

Diyûbend oku lu nun ku ru cu la rın dan Mev-

lânâ Reşîd Ah med Gengûhî’nin öğ ren ci si 

ba şın da se kiz bab dan olu şan bir mu kad-

di me mev cut tur. İmâmiy ye’nin za ma nı-

mı za in ti kal eden en es ki tef sir le ri ara sın-

da yer alan eser -ay nı dö nem ler de ya zı lan 

Fu rât el-Kûfî, Ali b. İbrâhim el-Kummî ve 

Mu ham med b. İbrâhim en-Nu‘mânî’nin 

tef sir le riy le bir lik te- özel lik le ken di le ri ne 

nis bet edi len tef sir le ri gü nü mü ze ulaş ma-

yan, be şin ci ve al tın cı imam lar dan ri va yet 

edi len, Şiî tef si ri nin ana kay nak la rın dan 

olan Ehl-i beyt ri va yet le ri nin mu ha fa za sı 

açı sın dan önem li gö rül mek te dir (Ayo ub, 
s. 184). Eser de baş ta Hz. Pey gam ber, Mu-

ham med el-Bâkır ve Ca‘fer es-Sâdık ol mak 

üze re Ehl-i beyt imam la rın dan gele n ri-

va yet ler nak le dil mek le bir lik te az da ol sa 

sa hâ be ve tâbiîn gö rüş le ri ne de yer ve-

ril miş tir. Ay yâ şî, Kur’an tef si rin de re’ye 

baş vu rul ma sı nı doğ ru bul ma dı ğın dan 

ken di si ne ula şan ri va yet le ri ak tar mak la 

ye tin miş, ki şi sel de ğer len dir me le re ve 

ter cih le re yer ver mek ten ka çın mış tır. Bu 

çer çe ve de tef sir de Kur’an’ın tah ri fiy le il gi-

li ba zı ri va yet ler nak le dil mek te (Tef sî rü’l-
£Ay yâ şî, I, 25, 192-193), an cak bun lar için 

de her han gi bir yo rum ya pıl ma mak ta dır. 

Bu tür ri va yet le rin eser de yer al ma sı ba zı 

Şiî âlim le ri nin eleş ti ri le ri ne yol aç mış tır. 

Me se lâ Ali Penâh el-İş tihârdî, Ay yâ şî’yi 

sika ola rak gör mek le bir lik te tef si rin de ki 

ri va yet le rin ço ğun lu ğu mür sel ka bul edil-

di ğin den bun la ra iti bar edi le me ye ce ği ni, 

bir kıs mı nın ise ta ma men uy dur ma ol du-

ğu nu be lir tir (Tašrîrât, s. 257-258). Ese rin 

as lın da mev cut bu lu nan se ned ler kim li ği 

meç hul bir müs ten sih ta ra fın dan çı ka rıl-

mış tır. Müs ten sih mu kad di me de tef si ri 

se ned le riy le in ce le yip be ğen di ği ni, an cak 

mem le ke tin de onu semâ ya da icâzet yo-

luy la alan bi ri ne rast la ma dı ğın dan bun-

la rı çı kar dı ğı nı, ar dın dan böy le kim se le re 

rast la yın ca da se ned le ri ilâve et ti ği ni be-

lir tir se de (Tef sî rü’l-£Ay yâ şî, I, 13) bunla-

rın sa yı sı çok az dır. Do la yı sıy la eser de yer 

alan riva yet le rin gü ve ni lir li ği tar tış ma lı dır. 

Tef sî rü’l-£Ay yâ şî, Sey yid Hâşim er-Resûlî 

el-Ma hallâtî’nin tas hi hiy le neş re dil miş (I-
II, Kum 1380-1381/1961-1962), bu neşir, 

da ha son ra her sûre ye ait ri va yet le rin 

ken di için de nu ma ra lan dı rıl ma sıy la tekrar 

edil miş tir (Bey rut 1411/1991). Re cep Emin 

Gül, Şia Tef sir le rin de Ha dis Kul la nı mı 

-el-Ay yâ şî Tef si ri Ör ne ği- adıyla yük sek 

li sans te zi ha zır la mış tır (2014, Yü zün cü 
Yıl Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü-
sü). Ay yâ şî’nin ay rı ca Ki tâ bü Sîre ti Ebî 

Bekr, Ki tâ bü Sîre ti £Ömer, Ki tâ bü Sîre-

ti £O¦mân, Ki tâ bü Sîre ti Mu£âviye, Ki-

tâ bü Mi£yâri’l-aÅbâr gi bi eser le ri dı şın da 
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