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ye ri ne Bağ dat’ta muh te sip lik gö rev le rin-

de bu lu nan İs tahrî, Si cis tan ve Bağ dat’ta ki 

gö rev le ri ne Ha li fe Muk te dir-Billâh ta ra-

fın dan ta yin edil di. Si cis tan ka dı lı ğı es na-

sın da ve li nin rı za sı aran mak sı zın ya pı lan 

bir çok ev li li ği ip tal et ti. Sâbiîler hak kın da 

fet va is te yen Ha li fe Kåhir-Billâh’a on la rın 

yıl dız la ra tap tı ğı nı ve Ehl-i ki tap sa yıl ma-

dık la rı nı söy le ye rek ken di le rin den ciz ye 

alı na ma ya ca ğı ve öl dü rül me le ri ge rek ti ği 

şek lin de ce vap ver di. Ha li fe fa kih ler ara-

sın da tar tı şı lan, ba zı la rı nın kar şı çık tı ğı bu 

fet va nın ge re ği ni ye ri ne ge tir mek is te diy-

se de Sâbiîler’in top la dık la rı yük sek meb-

lağ da bir pa ra yı tak dim et me le ri üze ri ne 

bun dan vaz geç ti. Böy le ce Sâbiîler’den da-

ha ön ce alın mak ta olan ciz ye de kal dı rıl-

mış ol du. İs tahrî, Kum ka dı lı ğı sı ra sın da 

ar dın da mi ras çı ola rak bir kız ve am ca 

bı ra kan bir kim se nin te re ke si nin ya rı sı-

nı kı za, ya rı sı nı am ca ya ver me si üze ri ne 

Hz. Fâtı ma do la yı sıy la bü tün mi ra sın kı zın 

hak kı ol du ğu nu ile ri sü ren Şiîler’in ken-

di si ni teh dit et me si yü zün den bu gö re vi 

bı rak tı. Bağ dat’ta ki muh te sip lik gö re vi 

es na sın da bi ne ğiy le so kak la rı do laş tı ğı, 

nebîz sa tı lan Sûkuddâdî’yi ka pat tır dı ğı, 

eğ len ce mekânla rı nı yak tır dı ğı kay de di lir. 

Sert ta bi at lı, zâhid ve ka na atkâr bir âlim 

olup sa de bir ha yat sür dü ğü ifa de edi lir. 

İs tahrî 14 Cemâzi yelâhir 328’de (27 Mart 
940) Bağ dat’ta ve fat et ti ve Bâbü harb’de 

def ne dil di. Ve fa tı için şâban ve rebîülâhir 

gi bi ay lar da ve ril mek te dir.

Şâfiî mez he bin de ki fu ka ha sı ra la ma sın-

da İs tahrî, “ashâbü’l-vücûh” mer tebe sin-

de ki fa kih le rin ön de ge len le rin den ka bul 

edi lir. Ho ca sı Enmâtî ile usu le iliş kin tar-

tış ma la ra gi re bi le cek bir se vi ye de olan 

İs tahrî’nin (Sübkî, II, 302) usul ve fürû-i 

fık ha da ir gö rüş le ri mez hep kay nak la rın-

da nak le dil mek te dir. Ken di si III. (IX.) yüz-

yı lın son la rıy la IV. (X.) yüz yı lın baş la rın da 

yo ğun la şan usul tar tış ma la rı sı ra sın da 

bir çok me se le hak kın da gö rüş be yan et-

miş tir. Nas la rın celî kı yas la tah sis edi le bi-

le ce ği, be ya nın hi tap anın dan ih ti yaç anı-

na ka dar te hir edi le bi le ce ği, bir ha be rin 

te vâtür de re ce si ne ula şa bil me si için on 

ki şi ta ra fın dan ri va yet edil me si ge rek ti ği, 

Hz. Pey gam ber’in hük mü bi lin me yen fi il-

le ri nin -iba det kas tıy la ya pıl dı ğı an la şıl sın 

ve ya an la şıl ma sın- mü kel lef ler hak kın da 

vücûb ifa de et ti ği, tah sis edi ci de lil tes bit 

edi lin ce ye ka dar âm laf zın hük mü hak kın-

da te vak kuf edi le ce ği, mefhûm-i sı fat ile 

is tidlâlin câiz olu şu onun usul an la yı şı nı 

yan sı tan ba zı gö rüş le ri dir. Şâfiî’nin “is tih-

san” ke li me sin den ne kas tet ti ği ne da ir 

Mu ham med ed-Dûrî’den ha dis din le di. 

Ken di sin den İb nü’l-Mu zaf fer, Dâre kutnî, 

İbn Şâhîn, Yûsuf b. Ömer el-Kavvâs, Ebü’l-

Kåsım Ab düs sa med b. Ömer ed-Dîne verî, 

Ebü’l-Kåsım İb nü’s-Sellâc ve Ebü’l-Ha san 

İb nü’l-Cündî gi bi mu had dis ler ri va yet te 

bu lun du. es-Sü nen’in de ken di sin den ri-

va yet te bu lu nan Dâre kutnî si ka bir râvi 

ol du ğu nu be lir tir (Mevsû£atü ašvâli’d-
Dâ re šu¹ nî, I, 196). Şâfiî fık hı nı Mü zenî ve 

Rebî‘ b. Sü ley man el-Murâdî’nin ta le be le-

rin den tah sil et ti ği ifa de edil mek le bir lik te 

(Ze hebî, A£lâmü’n-nü belâß, XV, 252) is mi 

açık ça zik re di len tek ho ca sı Ebü’l-Kåsım 

el-Enmâtî’dir. Enmâtî’nin ön de ge len ta-

le be le rin den ve üçün cü ne sil Şâfiîle ri’nin 

önem li âlim le rin den olan İs tahrî, mez hep 

çev re sin de ge liş mek te olan fıkhî bi ri ki mi 

ken di kat kı la rıy la bir lik te çok sa yı da ta le-

be si ne ak tar dı. On dan fı kıh tah sil eden ler 

ara sın da Dâre kutnî, Ebû İs hak el-Mer-

vezî, Ubeyd el-Fak¢h di ye ta nı nan ve Kur-

tu ba’ya (Cor do ba) yer le şen Ebü’l-Kåsım 

el-Bağdâdî ve Ebü’t-Tay yib el-Bağdâdî 

yer alır. Şâfiî’nin fı kıh mi ra sı ko nu sun da 

uz man ola rak gö rü len İs tahrî ya şa dı ğı dö-

nem de Irak böl ge sin de ki Şâfiî ulemâsı nın 

re isi ka bul edi lir di. Bu riyâset ken di si ne 

muh te me len İbn Sü reyc’den (ö. 306/918) 
son ra in ti kal et miş tir. Ebû İs hak el-Mer-

vezî, Bağ dat’a gel di ğin de İs tahrî ve İbn 

Sü reyc dı şın da ders le ri ne ka tı la bi le ce ği 

baş ka bir ho ca bu la ma dı ğı nı söy ler.

İs tahrî, Irak mu hi tin de İbn Sü reyc’in 

baş lat tı ğı Şâfiî mer kez li fı kıh an la yı şı nı 

ta ma men be nim se me di ve nis be ten ken-

di sin den ön ce ki Şâfiî fa kih le ri nin tav rı nı 

sür dür me eği li min de ol du. Ko ca sı ve fat 

eden ha mi le ka dı na te re ke den na fa ka ve-

ri lip ve ril me ye ce ği tar tış ma sın da na fa ka 

ve ri le ce ği ni sa vu nan İs tahrî’ye Şâfiî’ye mu-

ha le fet et ti ği söy len miş ve bu bil gi yi doğ ru 

bul ma ma sı üze ri ne ken di si ne Şâfiî’nin ki-

tap la rın dan il gi li hü küm gös te ril miş se de 

fik rin den vaz geç me miş, Şâfiî’nin gö rü şü-

ne mu ha lif ol sa da Hz. Ali ile İbn Ab bas’ın 

gö rü şü ne mu va fık ol du ğu nu söy le ye rek 

sa hâ bî kav li ile amel et miş tir (Sübkî, III, 
231). Bu du rum, Şâfiî fı kıh çev re sin de İbn 

Sü reyc ve ta le be le ri nin fa ali yet le riy le mez-

hep ima mı nın fi kir le ri nin mer kezî ha le 

ge ti ril me ça ba la rı na kar şı or ta ya kon muş 

bir ta vır ola rak de ğer len di ri le bi lir. Ni te-

kim İbn Sü reyc ile gir di ği mü na za ra lar ve 

ara la rın da ya şa nan sert tar tış ma lar fark lı 

ta vır la rı be nim se dik le ri ni gös ter mek te dir 

(Hatîb el-Bağdâdî, VI II, 206).

Kum ve Si cis tan’da ka dı lık ve ar dın dan 

320’de (932) az le di len İb nü’l-Haccâc’ın 

Rum lar, Fran sız Dev ri mi, İn gi liz ce’ nin 

Fran sız ca’ya üs tün ge li şi ve bu di lin dün-

ya da ki ege men li ği, XVI II. yüz yıl dan iti ba-

ren Ba tı’nın Do ğu al gı sın da ki de ği şim gi bi 

ko nu lar ele alı nır. Mü el li fin Is sa wi’s Laws 

of So ci al Mo ti on ad lı ki ta bı (New York 
1973) gün de lik ya şa ma, in san do ğa sı na 

da ir afo riz ma la rı nı pay laş tı ğı, aka de mik 

uz man lı ğı nı ge liş tir di ği ko nu la ra da ir fi-

kir le ri ni iro niy le ka rı şık for mül leş tir di ği, 

Da vid Pas cal’ın çi zim le riy le des tek len miş 

bir eser dir. Is sa wi ay rı ca Ge or ge S. Wi se ile 

bir lik te Midd le East Pers pec ti ves: The 

Next Twenty Ye ars (Prin ce ton 1981), Di-

mit ri Gon di cas ile bir lik te Ot to man Gre-

eks in the Age of Na ti ona lism (Prin-
ce ton 1999) ad lı ki tap la rın edi tör lü ğüy le 

Raîf Hû rî’ nin (Ra if Khu ri) mo dern Arap 

dü şün ce si üze ri ne Arap ça ese ri nin İh san 

Ab bas ta ra fın dan ger çek leş ti ri len İn gi liz-

ce çe vi ri si nin edi tör lü ğü nü üst len miş tir 

(Mo dern Arab Tho ught: Chan nels of the 
French Re vo lu ti on to the Arab East, Prin-
ce ton 1984). Ölü mün den bir yıl ön ce de 

Gro wing up Dif fe rent: Me mo irs of a 

Midd le East Scho lar baş lı ğıy la anı la rı nı 

ya yım la mış tır (Prin ce ton 1999).
BİB Lİ YOG RAF YA :

The Eco no mic Di men si ons of Midd le Eas-
tern His tory: Es says in Ho nor of Char les Is sa wi 
(ed. Ha leh Es fan di ari – A. L. Udo vitch), Prin ce ton 
1990; Ap pro ac hes to the His tory of the Midd le 
East: In ter vi ews with Lea ding Midd le East His-
to ri ans (ed. N. E. Gal lag her), Rea ding 1994, s. 47; 
Yahyâ Murâd, Mu£ce mü esmâßi’l-müs teş riš¢n, 
Bey rut 1425/2004, s. 491-492; W. Behn, “Is sa wi, 
Char les Phi lip”, Con ci se Bi og rap hi cal Com pa ni-
on to In dex Is la mi cus: An In ter na ti onal Who’s 
Who in Is la mic Stu di es from its Be gin nings 
Down to the Twen ti eth Cen tury, Lei den 2006, II, 
156; Şev ket Pa muk, “In Me mo ri am: Char les Is sa-
wi (1916-2000)”, ME SA Bul le tin, XXXV/1 (2001), 
s. 148-149; “Prin ce ton Uni ver sity Pro fes sor Char-
les P. Is sa wi, Midd le East Scho lar, di es”, http://
www.prin ce ton.edu/pr/news/00/q4/1210-is sa wi.
htm (25.01.2013).

ÿSe lim Ka ra ha sa noğ lu

– —ÝSTAHRÎ, Ebû Saîd
ي ) ( أ  ا

Ebû Saîd Hasen b. Ahmed
b. Yezîd b. Îsâ el-Ýstahrî

(ö. 328/940)

Þâfiî fakihi.˜ ™

244 (858) yı lın da doğ du. İran’ın Fars 

böl ge sin de ki İs tahr şeh rin den dir. Bağ-

dat’ta Sa‘dân b. Nasr, Ah med b. Mansûr 

er-Remâdî, Îsâ b. Ca‘fer el-Verrâk, Ah-

med b. Sa‘d ez-Zührî, Ah med b. Hâzim 

İbn Ebû Ga re ze el-Gıfârî ve Ab bas b. 
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mis yo ner lik fa ali yet le ri so nu cun da ger çek-

leş miş tir (301). Eri van ya kı nın da Eç mi ya-

zin’de ilk Er me ni ki li se si ni ku ran Aziz Gre-

gory ay nı za man da ki li se nin ilk ru hanî li de-

ri ka bul edi lir. Fa kat dö ne min Er meni kay-

nak la rın da (P’avs dos, Akatanke ğos v.dğr.) 
Gre gory için ru hanî li der (ga toğigos) un va nı 

kul la nıl maz; Er me ni ki li se sin de ki en yük-

sek dinî ma ka mı (bir ne vi baş pat rik) ifa de 

eden bu un van Sa hag dö ne minde (387-
439) kul la nıl ma ya baş lan mış tır.

İlk üç ekü me nik kon si lin ka rar la rı na ve 

mo no fi zit dok tri ne bağ lı olan Er me ni ki li-

se sin de pat rik lik ma ka mı, 638’ de Ku düs’ü 

fet he den Ha li fe Ömer’in Er me ni Pis ko po-

su Ab ra ham’ı mo no fi zit hi ye rar şi ye pat rik 

ta yin et me siy le or ta ya çık tı. Bi zans İm pa-

ra to ru I. Ius ti ni anos dö ne min de (527-565) 
“tek dev let-tek ki li se” si ya se tin den do la yı 

Ku düs’te ki mo no fi zit le rin bü yük kıs mı şe-

hir dı şı na sü rül dü, ka lan lar sa ken di ba-

ğım sız hi ye rar şi le ri ni oluş tur du. Ha li fe 

Ömer Ku düs’ü fet het ti ğin de di yo fi zit-mo-

no fi zit şek lin de ki iki li hi ye rar şi yi ko ru ya rak 

Rum pat ri ği ni di yo fi zit le rin, Er me ni pat ri-

ği ni eşit şart lar la mo no fi zit le rin (Süryânî, 
Kıptî ve Ha beş) li de ri yap tı, bu şe kil de 

Ku düs, Eç mi ya zin’den son ra Er me ni ler’in 

ikin ci dinî mer ke zi ha li ne gel di. Er me ni 

pat ri ği ne ta nı nan bu hak lar, Ya vuz Sul tan 

Se lim’in dö ne min Ku düs Er me ni Pat ri ği 

III. Sar kis’e ver di ği fer man da da (1517) 
ko run du (Er can, s. 15-17). Di ğer ta raf tan 

ru hanî li der le rin si yasî ka rı şık lık se be biy-

le fark lı yer ler de ika met et me le ri ne ti ce-

sin de ön ce Ah ta mar (1113) ve ar dın dan 

ma ka mın tek rar Eç mi ya zin’e ta şın ma sı na 

rağ men (1441) Sis (Ko zan) (1446) Eç mi-

ya zin’e al ter na tif ola rak ba ğım sız ru hanî 

li der lik id di asın da bu lun du.

VI II, 206; İmâmü’l-Ha re meyn el-Cü veynî, Nihâye-
tü’l-ma¹lab fî dirâye ti’l-me×heb (nşr. Ab dü lazîm 
Mah mûd ed-Dîb), Bey rut-Cid de 1428/2007, V, 
210; VI II, 207; ay rı ca bk. tür.yer.; Yahyâ b. Ebü’l-

Hayr el-İmrânî, el-Beyân fî me×he bi’l-İmâm eş-
Şâfi£î (nşr. Kåsım Mu ham med en-Nûrî), Bey rut 
1421/2000, tür.yer.; İb nü’s-Salâh, ªabašåtü’l-
fu ša hâßi’ş-Şâfi£iy ye (nşr. Muh yid din Ali Necîb), 
Bey rut 1413/1992, I, 503, 508; II, 618; Ne vevî, 
Teh ×îb, II, 237-239; İb nü’l-Fu vatî, el-¥avâdi¦ü’l-
câ mi£a (nşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf – İmâd Ab düs-
se lâm Raûf), Bey rut 1997, s. 97; Ze he bî, A£lâ-
mü’n-nü belâß, XV, 250-252; a.mlf., Tâ rî hu’l-İs-
lâm: se ne 321-330, s. 226-227; se ne 351-380, s. 
210, 546; se ne 381-400, s. 102; Sübkî, ªa ba šåt 
(Ta nâ hî), II, 301, 302; III, 230-253, 329, 332, 
343, 448, 464; İs nevî, ªabašåtü’ş-Şâfi£iy ye, I, 
46-47, 56-57; Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, ªabašåtü’l-
fu ša hâßi’ş-Şâ fi£iy yîn (nşr. M. Zey nü hüm M. 
Azeb – Ah med Ömer Hâşim), Ka hi re 1413/1993, 
I, 247-248, 285; Bed red din ez-Zer keşî, el-Ba¼rü’l-
mu ¼î¹, Ka hi re 1414/1994, IV, 47, 492; V, 108, 
156; VI, 31, 507; VII, 349; VI II, 74, 106-107; İbn 

Kådî Şüh be, ªabašåtü’ş-Şâfi£iy ye, I, 109-110; Ali 

b. Sü ley man el-Merdâvî, et-Ta¼bîr şer¼u’t-Ta¼rîr 
fî u½û li’l-fıšh (nşr. Ab dur rah man el-Cibrîn v.dğr.), 
Ri yad 1421/2000, III, 1471, 1476; IV, 1788; VI, 
2686; Keş fü’¾-¾unûn, II, 1395, 1674; Şevkânî, İr-
şâ dü’l-fu¼ûl (nşr. Ebû Mus‘ab M. Saîd el-Bedrî), 
Bey rut 1412/1992, s. 74, 91, 270, 294; He diy ye-
tü’l-£ârifîn, I, 269; Mevsû£atü ašvâli’d-Dârešu¹nî 
fî ri câ li’l-¼adî¦ ve £ile lih, Bey rut 2001, I, 196; 
Ab dul lah Mu ham med el-Ha beşî, Câmi£u’ş-şürû¼ 
ve’l-¼avâşî, Ebûzabî 1425/2004, III, 1671.

ÿNa il Oku yu cu

– —ÝSTANBUL ERMENÝ
PATRÝKHÂNESÝ

Türkiye ve Girit Ermenileri’nin
ruhanî merkezi.˜ ™

Hı ris ti yan lı ğın Er me ni ler ara sın da ya-

yıl ma sı ve dev let di ni ha li ne gel me si, 

Aziz Gre gory’nin (Surp Kri kor Lu sa vo riç) 

açık la ma la rı ve kı yas tür le ri hak kın da ki 

ta nım la ma la rı da Şâfiî usu lü ne kat kı la rı 

ola rak de ğer len di ri le bi lir. İs tahrî’nin ba zı 

fürû-i fı kıh me se le le ri hak kın da ki gö rüş le ri 

mez hep âlim le rin ce eleş ti ril miş tir. Sübkî, 

onun ka dı iken mez he bin gö rüş le ri ne ay kı-

rı ola rak ver di ği ka rar lar dan ör nek ler zik-

re der (a.g.e., III, 232). İmâmü’l-Ha re meyn 

el-Cü veynî, mez he bin gö rü şü ne mu ha lif 

bir gö rü şü nü zik re der ken onun, ku ral la rın 

uy gu lan ma sın da sık sık ha ta ya düş tü ğü-

nü söy ler (Nihâye tü’l-ma¹lab, V, 210; VI II, 
207). İs tahrî’nin, Şâfiî’nin ba zı ifa de le ri ni 

zâhirî mâna la rı nı esas ala rak yo rum la dı ğı 

ve bu yüz den ha ta et ti ği be lir ti lir. Mu kim 

kim se nin bi nek üze rin de nâfi le na maz kı-

lar ken kıb le ye dön me si nin şart ol ma dı ğı, 

kü çü ğün mal la rın da ki ta sar ruf yet ki si nin 

de de den son ra va sî ye de ğil an ne ye in ti kal 

et ti ği gi bi tek kal dı ğı gö rüş le ri mez hep 

kay nak la rın da tar tı şıl mış tır. Ken di sin den 

ri va yet edi len gö rüş ler ara sın da yar gı la ma 

usu lü ne da ir olan lar dik ka ti çe ker. Me selâ 

müc te hid ol ma yan bir hâki min ver di ği 

isa bet li hük mün in faz edi le ce ği ne da ir 

gö rü şüy le Şâfiî imam la rın dan ay rıl mış tır 

(İb nü’s-Salâh, I, 508; Sübkî, III, 234). İbn 

Sü reyc gi bi onun da ni met ve re ne şük rün 

ak len vâcip ol du ğu nu söy le me si, kelâm 

il min de uz man laş ma mış ve bu gö rü şü 

sa vun ma nın do ğu ra ca ğı kelâmî ne ti ce le ri 

kav ra ya ma mış ol ma sı na bağ la nır.

Eser le ri. 1. Kitâbü’l-ÆaŠâ. Ba zı kay-

nak lar da Ede bü’l-šaŠâ di ye anılan eser 

yar gı la ma usu lü ne da ir dir. İbn Kådî Şüh be 

ese rin tek cilt lik ha cim li bir ki tap ol du ğu nu 

kay de der ken İs nevî gördüğü nüsha nın çok 

kü çük ol du ğu nu söyler. Hatîb el-Bağdâdî 

ve İb nü’l-Cevzî gi bi müelliflerin ala nın da 

eş siz di ye ni te le di ği eserin bazı kay nak-

lar da Kitâbü’l-AšŠıye olarak zik re di len 

eser le ay nı olup ol ma dı ğı bilinme mek te-

dir. 2. el-Ferâßi²ü’l-kebîr. 3. eş-Şürû¹ 

ve’l-ve¦âßiš ve’l-me¼âŠır ve’s-si cillât 

(İb nü’n-Nedîm, s. 267). Bağdat lı İsmâil 

Pa şa’nın ken di si ne nis bet et ti ği el-Câmi£ 

fi’l-¼isâb ve Şer¼u’l-cebr ve’l-mušåbe-

le ad lı eser ler ma te ma tik çi Mu ham med 

b. Lür re’ye ait tir (a.g.e., s. 340). Mansûr 

b. İsmâil et-Temîmî’nin fıkha da ir el-

Müs ta£mel ad lı ki ta bı na şerh yaz dı ğı ba-

zı kay nak lar da zik re di li yor sa da (Ha beşî, 
III, 1671) bu eser Ebû Muhammed el-İs-

tahrî’ye ait tir (ö. 384/994; bk. İs nevî, s. 56).
BİB Lİ YOG RAF YA :

İb nü’n-Nedîm, el-Fih rist (Te ced düd), s. 267, 
340; Mâverdî, el-¥âvi’l-kebîr (nşr. Ali M. Mu av-
vaz – Âdil Ah med Ab dül mevcûd), Bey rut 1419/ 
1999, tür.yer.; Hatîb el-Bağdâdî, TârîÅu Ba³dâd 
(nşr. Beş şâr Avvâd Ma‘rûf), Bey rut 1422/2002, 
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