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Kutbüddîn (Bahâüddîn) Muhammed
b. Þeyh Alî b. Abdilvehhâb

b. Pîle Fak¢h
Þerîf-i Ýþkeverî-i Lâhîcî-yi Deylemî

(ö. 1095/1684’ten önce)

Ýranlý Ýþrâk¢ filozof
ve Þiî âlim.˜ ™

Şerîf-i Lâhîcî di ye de anı lır. İş ke ve rî nis-

be si İran’ın ku ze yin de Ha zar de ni ziy le Kaz-

vin ara sın da ki Dey lem böl ge sin de Lâ hî-

cân’a yak la şık 7 fer sah me sa fe de bu lu nan 

İş ke ver kö yüy le il gi li olup bü yük de de si-

nin mem le ke ti dir. Cor bin, Nasr ve Rız vî 

bu nis be yi Eş ki verî (Ash ke varî, Ash ki warî) 

şek lin de ya zar ken Fars ça an sik lo pe di ler-

de İş ke ve rî ola rak kay de di lir. Ma¼ bû bü’l-

šu lûb’ün neş rin de de bu te laf fuz esas 

alın mış tır. İş ke ve rî’nin bu ese rin so nun da 

ai le si hak kın da ver di ği sı nır lı bil giy le baş ta 

çağ daş la rı Hür el-Âmi lî ve Mir za Ab dul lah 

Efen di İs fahânî ol mak üze re bi yog ra fi ya-

zar la rı nın kay det ti ği bir kaç sa tır lık bil gi 

dı şın da ha ya tı na da ir faz la bir şey bi lin me-

mek te dir. Fı kıh, tef sir ve ede bi yat âli mi 

olan bü yük de de si Pîle Fak¢h (bü yük fa kih) 

Şah Tah masb za ma nın da İş ke ver’den 

Sa fe vî baş şeh ri Kaz vin’e gel miş, da ha 

son ra Lâ hî cân’a yer leş miş tir. Fa kih olan 

oğ lu Ab dül vehhâb, Ana do lu’dan Kaz vin’e 

gi den Mu ham med el-Ye menî ad lı sey yid 

bir âli min Kaz vin’de ve fa tın dan son ra Lâ-

hî cân’a yer le şen oğ lu Ali’nin kı zı Fâtı ma 

ile ev len miş tir. Ab dül vehhâb öl dü ğün de 

kü çük yaş ta olan oğ lu Ali ilim tah sil etmiş, 

ta sav vuf eh lin den Şeyh Rızâ Kiyâ’nın Lâ-

hî cân ya kın la rın da ki tür be si nin mü te vel li si 

Şeyh İs mâil’in kı zıy la ev len miş, Lâ hî cân’da 

ka dı lık ve şey hü lis lâm lık ma ka mı na geç-

miş tir. Ali’nin ve fa tı nın ar dın dan oğ lu 

Celâled din, üç yıl son ra o da ve fat edin ce 

kar de şi Kut büd din bu gö re vi üst len miş tir 

(Ma¼ bû bü’l-šu lûb, I, 69-75). İş ke ve rî’nin 

Ter cü me u Şer¼-i Øa ¼î fe-i Seccâdiy-

ye ad lı ese ri nin mu kad di me sin de ki isim 

zin ci rin de Lâ hî cânî nis be si do ğum ye-

riy le iliş ki len di ril miş olup ai le si hak kın da 

ver di ği bil gi de bu nu te yit et mek te dir. 

Do la yı sıy la Rızvî’nin, do ğum ye ri ola rak 

Kaz vin’i kay det me si ha ta lı ol ma lı dır. XX. 

yüz yıl Şiî bi yog ra fi ya zar la rın dan Şeyh Ab-

bas Kummî ve Âgå Bü zürg-i Tah râ nî’nin 

meş hur fa kih ve fi lo zof Mîr Dâ mâd’a (ö. 
1041/1631) ta le be lik yap tı ğı nı kay det-

me sin den İş ke ve rî’nin XI. (XVII.) yüz yı lın 

baş la rın da doğ du ğu so nu cu çı ka rı la bi lir. 

Mîr Dâmâd’ın ta le be si ol du ğu na da ir açık 

212; Şî râ zî, el-Mü he× ×eb, I, 48; Mu vaf fa kud din 

İbn Kudâme, el-Mu³ nî (nşr. Ab dul lah b. Ab-
dül muh sin et-Türkî – Ab dül fettâh M. el-Hulv), 
Ri yad 1417/1997, I, 97; Ta kıy yüd din İbn Tey-

miy ye, Mecmû£atü’l-fe tâ vâ (nşr. Âmir el-Cezzâr 
– En ver el-Bâz), Ka hi re 1426/2005, XXI, 41-42, 
271-276; Os man b. Ali ez-Zey laî, Tebyînü’l-
¼ašåßiš, Bu lak 1313, I, 76; İbn Kay yim el-Cev-

ziy ye, İ £lâmü’l-mu vaššı£în, I, 394; İb nü’l-Mur-

tazâ, el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr (nşr. Ab dul lah b. Ab-
dül kerîm el-Cürâfî), San‘a 1409/1988, I, 23; 
İb nü’l-Hümâm, Fet¼u’l-šadîr (nşr. Ab dür rez zâk 
Gålib Mehdî), Bey rut 1424/2003, I, 202; Hat tâb, 
Me vâ hi bü’l-celîl (nşr. Ze ke riyyâ Umeyrât), Bey-
rut 1416/1995, I, 138; İbn Nü ceym, el-Ba¼rü’r-
râßiš, I, 239; Hatîb eş-Şirbînî, Mu³ni’l-mu¼tâc 
(nşr. M. Halîl Aytânî), Bey rut 1418/1997, I, 134; 
el-Fetâva’l-Hin diy ye, I, 44-45; Mu ham med b. 

Ah med ed-Desûk¢, ¥âşi ye £ale’ş-Şer¼i’l-kebîr, 
Ka hi re, ts. (Dâru ihyâi’l-kü tü bi’l-Ara biy ye), I, 52, 
56, 57; İbn Âbidîn, Red dü’l-mu¼târ (nşr. Ali M. 
Mu av vaz – Âdil Ah med Ab dül mevcûd), Ri yad 
1423/2003, I, 519-520, 534; El ma lı lı, Hak Di ni, 
III, 1563-1564; Veh be ez-Zü haylî, el-Fıšhü’l-İs lâ-
mî ve edil le tüh, Dı maşk 1404-17/1984-96, III, 
541-543; IX, 664; Kâmil Mûsâ, A¼kâmü’l-e¹ £ime 
fi’l-İs lâm, Bey rut 1408/1986, s. 227-235; Ha lil 

Gü nenç, Gü nü müz Me se le le ri ne Fet va lar, İs-
tan bul 1987, III, 45-46; M. Cevâd Mağ niy ye, 
Fıšhü’l-İmâm Ca£fer e½-Øâdıš, Kum 1379/1421, 
I, 53; Yûsuf el-Kar dâ vî, Fetâvâ mu£â½ıra, Bey rut 
1424/2003, III, 678; Mus ta fa Ah med ez-Zerkå, 
Fetâvâ, Dı maşk 1425/2004, s. 233-234; Ali 

Muh yid din el-Ka radâğî – Ali Yûsuf Mu ham medî, 
Fıšhü’l-ša²âya’¹-¹ıb biy ye ti’l-mu£â½ıra, Bey rut 
1427/2006, s. 203-218; Ah mad Sakr, Je la tin 
(trc. Mus ta fa Has bah çe ci v.dğr.), İs tan bul 2008, 
s. 47; Ka şif Ham di Okur, “İs lâm Hu ku ku Açı sın-
dan Helâl ve Ha ram Olan Gı da lar ve Ba zı Gün cel 
Me se le ler”, VI. İs lâm Hu ku ku Ana bi lim Da lı Ko-
or di nas yon Top lan tı sı ve İs lâm Fık hı Açı sın dan 
Helâl Gı da -Gı da lar da ki Kat kı Mad de le ri- Sem-
poz yu mu: Bil di ri ler (haz. Ali Ka ya v.dğr.), Bur sa 
2009, s. 52-57; Ham di Dön dü ren, “Kur’an ve 
Sün ne te Gö re Helâl-Ha ram Gı da lar ve Kim ya sal 
De ği şim (İs ti hâ le ve Te gay yür)”, a.e., s. 67-71; H. 

Hüs nü Gün düz, “Gı da Kat kı Mad de le ri ve Risk-
le ri”, a.e., s. 80-81; Or han Çe ker, “İs ti hâ le”, 1. 
Ulu sal Helâl ve Sağ lık lı Gı da Kon gre si (Gı da 
Kat kı Mad de le ri: So run lar ve Çö züm Öne ri le-
ri): Kon gre Ki ta bı (haz. Fa tih Gül te kin), An ka ra 
2011, s. 18-21; a.mlf. v.dğr., “İs ti ha le Ör nek le-
ri nin Kat kı Mad de le ri ne Yö ne lik De ğer len di ril-
me si”, a.e., s. 102-110; Ha san Ye tim, “Je la tin 
Üre ti mi Özel lik le ri ve Kul la nı mı”, a.e., s. 86-93; 
Yük sel Ça yı roğ lu, İs lâm Hu ku ku na Gö re He lâl 
Gı da So ru nu (dok to ra te zi, 2013), MÜ Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 211-326; Mu rat Şim şek, 

“İs lâm Hu ku ku Açı sın dan Ka rı şım lar da İs tih lâk 
(Yo ğal tım)”, 2. Ulus la ra ra sı Helâl ve Sağ lık lı 
Gı da Kon gre si: Bil di ri Ki tap çı ğı, Kon ya 2013, s. 
401-414; Yâsîn b. Nâsır el-Hatîb, “el-İs ti ¼â le ve 
a¼ kâ mü hâ fi’l-fıšhi’l-İs lâmî”, Me cel le tü’l-Mec-
ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmî, XIV/16, Mek ke 1424/2003, 
s. 183-233; Hay red din Ka ra man, “Helâl Gı da 
Ser ti fi ka sı ile İl gi li Prob lem ler”, Kur’ânî Ha yat, 
II/7, İs tan bul 2009, s. 95-96; “İs ti¼âle”, Mv.Fİ, VI, 
7-19; “İs ti¼âle”, Mv.F, III, 213-214; “Te¼av vül”, 
a.e., X, 278-281; “Ta¼lîl”, a.e., XI, 55; “ªahâret”, 
a.e., XXIX, 107-108; İs ma il Yal çın, “Yi ye cek”, 
DİA, XLI II, 556.

ÿKâşif Ham di Okur

de ğiş me si dir. An cak bu iş lem yu mur ta-

yı fark lı bir mad de ha li ne ge tir me miş tir. 

Do la yı sıy la ko la je nin je la ti ne dö nü şü mün-

de sa de ce fi zik sel ve kim ya sal özel lik ler de 

fark lı laş ma mey da na gel mek te dir. So nuç 

ola rak ko la je nin kay na ğı olan hay van helâl 

de ğil se je la tin de helâl de ğil dir (Ah med 
Sakr, s. 47; Ye tim, s. 86-93).

Gü nü müz fı kıh âlim le ri ara sın da gö rü-

len, özel lik le do muz kö ken li ürün ler de dö-

nü şü mün ne öl çü de ger çek leş ti ği ne, bun-

la rın kul la nım ha ram lı ğı nın de vam edip 

et me di ği ne da ir fi kir ay rı lı ğı, esa sen kla sik 

dö nem fa kih le ri nin ya pı ve ni te lik de ği şi mi 

ayı rı mı nın et ki sin de ce re yan et mek te dir. 

Bu du rum da, bir dö nü şüm den söz ede-

bil mek için ilk mad de nin ni te lik le ri nin ta-

ma men de ğiş me si ge re kir, zi ra ne cis bir 

mad de yi te miz ha le ge ti ren is ti hâ le de tam 

bir ya pı sal dö nü şüm aran mak ta dır. Bu açı-

dan ba zı çağ daş mü el lif ler, şa ra bın sir ke ye 

dö nüş me si ör ne ği ni is ti hâ le ye olum lu so-

nuç bağ la ma ko nu sun da isa bet li gö rür ken 

do muz kö ken li ürün ler de is ti hâ le ku ral la-

rı nı iş let me ye olum lu yak laş maz. Çün kü 

şa ra bın ana mad de si olan üzüm su yu as-

lın da helâldir, sar hoş luk ver me özel li ği ka-

za nıp şa ra ba dö nü şün ce ha ram ol muş tur. 

Sir ke ye dö nüş me si ne ti ce sin de bu özel lik 

or ta dan kal kın ca tek rar helâl bir mad de 

ha li ne ge lir. Ay rı ca “ay nı (ya pı sı) iti ba riy le 

ne cis” ka bul edi len do muz ve do muz kö-

ken li mad de le rin çe şit li kim ya sal iş lem ler le 

kul la nı la bi lir du ru ma ge le bi le ce ği ni is ti hâ le 

kav ra mıy la açık la mak isa bet li gö rün me-

mek te dir. İs ti hâ le nin ger çek le şip ger çek-

leş me di ğiy le il gi li ih tilâflar ve ger çek leş ti ği 

var sa yı la rak ve ri len fet va la rın tat min edi-

ci li ği bir ya na, bu kav ram umû mü’l-belvâ 

ve ko lay laş tır ma te mel li olup bir ara çö zü-

mü tem sil et mek te dir. Me se le ye bu yön-

den ba kan mü el lif le re gö re, ara çö zü mün 

is ti hâ le ye uğ ra yan do muz ya ğı nın koz me-

tik ürün ler de kul la nıl ma sı na ce vaz ve re cek 

şe kil de ge niş le til me si, ara çö züm du ru-

mun dan çı ka rak nor mal du rum sı nır la rı nı 

zor la mak ta ve do muz dan ka çın mak la il gi li 

aslî tu tum la bağ daş ma mak ta dır (Okur, s. 
56-57). İs ti hâ le nin te miz le yi ci fonk si yo nu-

nu ka bul et mek le be ra ber do muz kö ken li 

ürün le ri bu kap sa mın dı şın da tu tan ve bu-

nu, ya sak la nış ama cı bi lin me di ğin den ge-

niş le ti ci yo ru ma tâbi tu tul ma sı müm kün 

ol ma yan “ta ab büdî hü küm”ler gru bun da 

gö ren mü el lif ler de de ay nı ba kış açı sı söz 

ko nu su dur (Çe ker, s. 21).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Kåmus Ter cü me si, III, 1256; İbn Hazm, 

el-Mu ¼al lâ (nşr. Ab dül gaffâr Sü ley man el-
Bündârî), Bey rut 1408/1988, I, 162-165; VI, 
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son ra Her mes Tris me gis tus’tan baş la yıp 

John Phi lo po lus’a (Yahyâ en-Nahvî) ka-

dar Yu nan fi lo zof ve bil ge le ri ni kap sa yan 

İs lâm ön ce si dö ne me; 126 bi yog ra fi içe-

ren ikin ci bö lüm, he kim Hâris b. Ke le de 

es-Se kafî’den Sa fevî dö ne mi fi lo zof la rın-

dan Mîr Gıyâsed din Mansûr eş-Şîrâzî’ye 

(ö. 949/1542) ka dar ge len İs lâmî dö ne me 

(mü el lif bu bö lü mün so nu na ta nın mış 
otuz bir sûfîye yer ver di ği bir ze yil ek le miş-
tir); üçün cü bö lüm Hz. Pey gam ber ve Şîa 

imam la rı ile ba zı Şiî âlim ve meşâyi hi nin 

bi yog ra fi si ne ay rıl mış, hâti me de mü el lif 

ai le si ve ata la rı hak kın da kı sa mâlûma ta 

yer ver miş tir. Arap ça ka le me alın mış ol-

mak la bir lik te eser de za man za man ba zı 

Fars ça hikâye ve mü el li fe ya hut Fars şa ir-

le ri ne ait şi ir le re de yer ve ril miş tir. Gü nü-

mü ze bir çok yaz ma nüs ha sı ula şan Ma¼-

bû bü’l-šu lûb’ün ilk bö lü mü Ab dül kerîm 

Şîrâzî’nin ne sih hat tıy la taş bas kı ola rak 

ya yım lan dık tan (Şîraz 1317) son ra ilk iki 

bö lüm İb râ him ed-Dî bâ cî ve Hâmid Sıdk¢ 

ta ra fın dan edis yon kri ti ği ya pı la rak neş re-

dil miş tir (I-II, Tah ran 1378-1382 hş./1999-
2003). Ese rin bi rin ci cil di ay rı ca ih ti sar 

edi lip ye ni den dü zen le ne rek A½¼âb-ı 

Ma£ri fet: Tel Åî½ u Bâz nü vî sî-yi Kitâb-i 

Ma¼ bû bü’l-šu lûb adıy la ya yım lan mış-

tır (nşr. Ali Ev cebî, Tah ran 1382 hş.). XI II. 

(XIX.) yüz yıl ulemâsın dan Sey yid Ah med 

Er de kâ nî ese ri ba zı iba re le ri çı kar mak, ye-

ri ni de ğiş tir mek ve ilâve ler de bu lun mak 

su re tiy le ser best bir şe kil de Fars ça’ya ter-

cü me et miş tir (Ma¼ bû bü’l-šu lûb: TârîÅ-i 
¥u ke mâ-yi Pîş ez İs lâm, nşr. Ali Ev cebî, I, 
Tah ran 1380 hş./2001). Ma¼ bû bü’l-šu-

lûb’ün Arap ça met ni ve bu ter cü me de 

İbn Sî nâ ile il gi li kı sım te mel alı nıp di ğer 

kay nak lar dan da fay da la nıl mak su re tiy-

le İbn Sî nâ’ nın ha ya tı, eser le ri ve fi kir le ri 

Sey yid İb râ him ed-Dî bâ cî (İbn Sî nâ be Ri-
vâ yet-i İş ke ve rî u Er de kâ nî, Tah ran 1364 
hş.), Şehâbed din Süh re verdî el-Maktûl 

ile il gi li kıs mı da ay nı şe kil de Ali Ev cebî 

(Süh re verdî be Rivâyet-i İş ke ve rî u Er-
de kâ nî, Tah ran 1386 hş.) ta ra fın dan ay rı 

ki tap ha lin de ya yım lan mış tır. 2. Tefsîr-i 

Şe rîf-i Lâ hî cî. 24 Rebîülev vel 1086 (18 

Ha zi ran 1675) ta ri hin de Hin dis tan’ın Pat na 

şeh rin de ta mam la nan, mü el li fin fel se fe 

ve ta sav vu fu bir leş tir di ği bu Fars ça tef-

sir de âyet ler ko lay ca an la şı la bi le cek sa de 

bir dil le ve ic malî bir şe kil de açık lan mış, 

Şîa imam la rı ta ra fın dan nak le di len ri va-

yet le re yer ve ri lir ken yo rum ih tilâfla rı na 

faz la gi ril me miş tir (nşr. Mîr Ce lâ led dîn 
Hü seynî-i Ur mevî – Mu ham med İb râ him 
Âyâ tî, I-IV, Tah ran 1340 hş./1961, 1390 
hş.; nşr. Sey yid Mes‘ûd Mu al limpûr, I-VIII, 

ki bu na da fel se fe adı veri lir. Bu va sı tay la 

var lık hak kın da ki bil gi si de rin leş ti ği öl çü-

de ki şi nü büv ve te doğ ru yak laş mış olur. 

“Hik me tin son de re ce si nü büv ve tin ilk 

de re ce si dir” sö zü de bu na işa ret eder ve 

ki şi sa hip ol du ğu hik met öl çü sün de de âhi-

ret te sa ade te nâil olur (Ma¼ bû bü’l-šu lûb, 
I, 99-100). Âgå Bü zürg-i Tah râ nî İş ke ve-

rî’nin, Ma¼ bû bü’l-šu lûb ve er-Risâle-

tü’l-mi¦âliy ye gi bi ilk ki tap la rın da gnos tik 

fel se fe ye aşı rı bir me yil gös te rir ken muh-

te me len Şah Ab bas’ın 1002 (1594) yı lın-

da Kaz vin’de fel se fe ci le re yö ne lik bas kı ve 

kı yı mın dan son ra İran’da olu şan ha va ya 

uyum sağ la mak için son ra ki eser le rin de 

Şîa’nın Ahbârî an la yı şı na yak laş tı ğı nı, tef-

si ri ni neş re den le rin bir de ğer len dir me si 

ola rak da bu tav rı sebe biy le ilk eser le rin-

de Kut büd din, Ahbârî an la yı şa yö nel di ği 

tef si rin de Ba hâ ed din la ka bı nı kul lan dı ğı-

nı be lir tir (ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a, s. 698-
699). An cak İş ke verî’ nin ilk eser le ri ni de bu 

or tam da yaz dı ğı göz önü ne alı nın ca ir fanî 

yak la şı ma uy gun bir la kap olan Kut büd-

din’i ka dı lık ve şey hü lis lâm lık ma kam la rı na 

gel me den ön ce, Ba hâ ed din’i de bun dan 

son ra kul lan mış ola bi le ce ği şek lin de ki yo-

rum (Ma¼ bû bü’l-šu lûb, neş re de nin gi ri şi, 
I, 32) da ha isa bet li gö rün mek te dir.

Eser le ri. 1. Ma¼ bû bü’l-šu lûb. Mü el li-

fe şöh re ti ni sağ la yan en önem li ese ri dir. 

İş râ k¢ fi lo zof Şem sed din eş-Şeh re zû rî’nin 

Nüz he tü’l-ervâ¼ ve rav ²a tü’l-efrâ¼ ad lı 

ese ri baş ta ol mak üze re an tik Yu nan’da ki 

fel sefî gö rüş le ri der le yen di ğer ilk kay nak-

la ra da ya na rak te lif edil miş dik ka te de ğer 

bir fel se fe ta ri hi olan eser de sa de ce bi yog-

ra fik mâlûmat la ye ti nil me miş, bi yog ra fi 

sa hip le ri nin var lık, ha yat ve di ğer ko nu lar-

la il gi li fel sefî gö rüş ve ta sav vur la rı na da 

yer ve ril miş tir. Bu ara da ken di gö rüş le ri ni 

de zik re den mü el lif ahlâka, amelî hik me te 

da ir kay det ti ği bir çok bil gi ve ör nek le de 

in sa nın eği ti mi ko nu sun da ki has sa si ye ti ni 

or ta ya koy muş tur. Âgå Bü zürg-i Tah râ-

nî’ nin vah det-i vücûd an la yı şı nın hâkim 

ol du ğu bir fel se fe ta ri hi şek lin de de ğer-

len dir di ği ese rin (ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a, 
s. 698) mu kad di me sin de hik met ve fel se-

fe nin or ta ya çı kı şı, Hint ve Yu nan fi lo zof-

la rı nın var lık ve ha ya ta da ir ta sav vur la rı 

hak kın da bil gi ve ri le rek fel se fe Hz. Âdem, 

Şît ve İd rîs’ ten Her mes va sı ta sıy la Hint li-

ler’e, İran’a, Mı sır’a ve Yu nan lar’a ge çen, 

Yu nan lar’dan İs lâm nebevî ge le ne ği ne in-

ti kal eden, ras yo nalist fi lo zof lar ve sûfîler 

eliy le ge liş ti ri len ilâ hî bir mi ras ola rak de-

ğer len di ri lir. Da ha son ra me tin üç bö lü me 

(ma ka le) ay rı lır. Otuz dört bi yog ra fi içe-

ren ilk bö lüm de Hz. Âdem, Şît ve İd rîs’ten 

bil gi bu lun ma mak la bir lik te Ma¼ bû bü’l-

šu lûb’da ki son bi yog ra fi ola rak on dan 

bah se der ken ge nel lik le bir âli min ho ca sı 

hak kın da kul lan dı ğı “es-sey yid es-se ned” 

ifa de si ne yer ver me si, ay rı ca onun fel sefî 

yak la şı mı nı, me tot ve üslûbu nu be nim-

se me si bu na işa ret ka bul edil mek te dir 

(a.g.e., neş re de nin gi ri şi, I, 25-26; İb râ him 
ed-Dî bâ cî, s. 16-17).

İş ke ve rî, Câlînûs’un (Ga len) bi yog ra fi si ni 

kay de der ken 1058’de (1648) Lâ hî cân’da 

mey da na ge len bir yan gın da Nasîrüddîn-i 

Tûsî ve İb nü’l-Mu tah har el-Hillî ile di ğer 

ba zı âlim le rin mü el lif hat tı eser le ri nin, 

ay rı ca ba ba sı, kar de şi ve ken di si nin ba zı 

ya zı la rı nın, is tin sah edip asıl la rıy la kar şı-

laş tır dı ğı yaz ma nüs ha la rın bu lun du ğu kü-

tüp ha ne sin de yak la şık 600 ki ta bı nın yan dı-

ğı nı, 1088 (1677) yı lın da da İs fa han’da iken 

Lâ hî cân’da şid det li bir dep rem mey da na 

gel di ği ni öğ ren di ği ni kay de der (Ma¼ bû-
bü’l-šu lûb, I, neş re de nin gi ri şi, s. 30-31, 
66-67; me tin: 188). Tah ran Üni ver si te si 

Mer kez Kü tüp ha ne si’nde İş ke ve rî’nin kar-

de şi İmâdüd din Mahmûd’un yaz dı ğı bir 

Ma¼ bû bü’l-šu lûb nüs ha sı için mü el li fin 

oğ lu Mu ham med Ca‘fer’in 1095 (1684) 

yı lın da ha zır la dı ğı fih rist te ba ba sı na rah-

met ve mağ fi ret di le me si onun bu ta rih te 

ha yat ta ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir. Do la-

yı sıy la anı lan dep re min ta ri hi olan 1088 ile 

1095 yıl la rı ara sın da ve fat et ti ği an la şıl-

mak ta, Âgå Bü zürg-i Tah râ nî de bir yer de 

1095’ten ön ce öl dü ğü nü kay det mek te dir 

(ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a, s. 697). An cak bir 

baş ka yer de Hür el-Âmi lî’ nin, 1096-1097 

yıl la rın da te lif et ti ği Eme lü’l-âmil’de onu 

çağ daş lar dan bi ri ola rak an ma sın dan ha-

re ket le İş ke ve rî’ nin 1097’de (1686) ha yat ta 

ol du ğu so nu cu na var ma sı (e×-¬erî£a, VII, 
282) isa bet siz dir. Zi ra Âmi lî’ nin onu çağ daş 

ola rak an ma sı ese ri ni yaz dı ğı sı ra da ha-

yat ta bu lun du ğu an la mı na gel me di ği gi bi 

bir bi rin den uzak böl ge ler de ya şa dık la rın-

dan muh te me len o sı ra da ve fat et ti ğin den 

he nüz ha ber dar ol ma mış tır.

İş ke ve rî’nin fel se fe, kelâm, ta sav vuf, 

fı kıh, ha dis ve ta rih ko nu la rın da ge niş bi-

ri ki me sa hip ol du ğu eser le rin den anlaşıl-

mak ta dır. İş ke ve rî, “var lı ğın ve eş ya nın ha-

ki ka ti ni id rak yo luy la in san nef si nin ke ma le 

er di ril me si” di ye ni te len dir di ği hik me tin 

kay na ğı ola rak nü büv ve ti görü r ve fel se fe-

yi de bu nun la iliş ki len di rir. Hik me tin el de 

edil me si ya be şerî tah sil ol ma dan doğ ru-

dan ilâ hî fe yiz le olur ki bu na nü büv vet de-

nir ve bu na nâil olan nebî ay nı za man da 

in san tü rü nün ıs la hıy la gö rev len di ri lir ve-

ya hik me te be şerî öğ re nim yo luy la ula şı lır 



676

ÝÞKEVERÎ

ta ma mı için kul la nı lan bir te rim olup 

Osmanlı Devleti’nde yangın söndürme 

hizmetleri bu ad al tın da XIX. yüz yıl dan 

iti ba ren teş kilâtlan dı rıl mış tır. Yan gın-

lar la mü ca de le amacıyla dü zen li ilk teş-

kilâtın Ro ma lı lar ta ra fın dan ku rul du ğu bi-

linmek te dir. Da ha son ra çe şit li dev let ler de 

yan gın sön dür me işi için özel teşkilâtlar 

oluş tu rul muş ve fark lı yön tem ler ge liş ti ril-

miş tir. Os man lı lar’da ör güt lü it fa iye ci li ğin 

ku ru lu şu XVI II. yüz yı la ka dar uza nır. Sad-

ra zam Nev şe hir li İb râ him Paşa, tu lum-

ba nın mûci di Ger çek Dâ vud’u 1720’de 

Tu lum ba cı Oca ğı’nı kur mak la gö rev len-

dir di, ku ru lan ma aş lı bir li ğe de tu lum ba cı 

de nil di. Pat ro na Ha lil İs ya nı’nın ar dın dan I. 

Mah mud za ma nın da, Top ka pı Sa ra yı’nda 

çı ka cak yan gın la ra mü da ha le için Ya lı Köş-

kü ci va rın da bos tan cı ba şı na bağ lı özel bir 

tu lum ba cı bi ri mi teş kil edil di. XVI II. yüz-

yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren top çu, top 

ara ba cı ve ce be ci ocak la rıy la ter sa ne gi bi 

ku rum lar ken di tu lum ba cı bir lik le ri ni oluş-

tur du lar. Su sı kın tı sı nı gi der mek ama cıy la 

1794-1795’te Be ya zıt, Sü ley ma ni ye, Os-

ma ni ye, Lâle li ve Vâli de ca mi le ri av lu la rı-

na ha vuz yap tı rıl dı ğı gi bi özel lik le sa hil de 

çı kan yan gın la ra za ma nın da mü da ha le 

ede bil me dü şün ce siy le de niz ta şıt la rı da 

ay rıl dı. “Ateş ka yı ğı” de ni len araç lar la hem 

tu lum ba la rın hem nec car ve dül ger gi bi 

gö rev li le rin sev ki ya tı ya pıl ma ya baş lan dı 

(bk. TU LUM BA CI).

Vak‘a-i Hay riy ye ile tu lum ba cı la rın lağ-

vın dan son ra II. Mah mud, Asâkir-i Mansû-

re-i Mu ham me diy ye bün ye sin de ör gü tü 

ye ni den can lan dır dı. An cak geç mi şi ha-

tır lat ma ma sı için bun la ra “yan gın cı” adı 

ve ril di. 1846’da zap ti ye ve 1855’te şehre-

ma ne ti nin ku rul ma sıy la baş la yan ye ni den 

Ah med el-Hü seynî), Ne cef-Bağ dad 1385/1965, II, 
285; Ab dul lah Efen di el-İs fa hâ nî, Ri yâ ²ü’l-£ule mâß 
ve ¼i yâ ²ü’l-fu ²a lâß (nşr. Ah med el-Hü sey nî), Kum 
1401, V, 124; Sto rey, Per si an Li te ra tu re, II, 92; 
H. Cor bin, His to ire de la phi lo sop hie is la mi que, 
Pa ris 1964, s. 8, 10, 181; a.mlf., En Is lam ira ni-
en: As pects spi ri tu els et phi lo sop hi qu es, Pa ris 
1971-72, I, 215; II, 31, 360; IV, 27-28, 32, 46, 
49-50; M. Ali Mü der ris, Rey ¼â ne tü’l-edeb, Teb riz 
1347 hş., IV, 475-476; A£yâ nü’ş-Şî£a, III, 615; IX, 
431; Ab bas el-Kum mî, el-Kü nâ ve’l-el šåb, Bey rut 
1403/1983, III, 70; Âgå Bü zürg-i Tah râ nî, e×-¬erî£a 
ilâ te ½â nî fi’ş-Şî£a, Bey rut 1403-1406/1983-86, V, 
15-16; VII, 282-283; VI II, 94; XV, 206; XVI, 100; 
XVII, 173; XX, 141-142; XXVI, 191, 220; a.mlf., 
ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a: el-Ke vâ ki bü’l-mün te şi re 
fi’l-šar ni’¦-¦â nî ba£de’l-£aşe re (nşr. Ali Nak¢ Mün-
ze vî), Tah ran 1372 hş., s. 697-700; İb râ him ed-Dî-

bâ cî, İbn Sî nâ be Ri vâ yet-i İş ke ve rî u Er de kâ nî, 
Tah ran 1364 hş., s. 15-24, 26-27; a.mlf. – Hâ mid 

Sıd k¢, “Der Âs tâ ne-i Ta¼ š¢š u Neşr: Ma¼ bû bü’l-
šu lûb-i Æu¹ büd dîn-i İş ke ve rî”, Âyî ne-i Mî râ¦, I/3-
4, Tah ran 1377-78 hş., s. 80-83; Sey yid Ha san Sâ-

dât Nâ sı rî, He zâr Sâl-i Tef sîr-i Fâr sî, Tah ran 1369 
hş., s. 751-785; Ak¢ k¢ Bah şâ yi şî, ªa ba šåt-i Mü fes-
si rân-i Şî£a, Kum 1371 hş., III, 218-223; Mir za M. 

Ha san ez-Ze nû zî, Ri yâ ²ü’l-cen ne (nşr. Ali Re fîî), 
Kum 1378 hş., II, 154-155; Sey yed Hos se in Nasr, 
Is la mic Phi lo sophy from its Ori gin to the Pre sent, 
New York 2006, s. 139, 219-220; Emîr Tev hî dî, 

“Re viş-i Tef sî rî-yi Şe rîf Lâ hî cî der Beh re gî rî ez 
İÅ ti lâf-i Æı râßât”, Pe jû heş-i Dînî, sy. 19, Tah ran 
1388 hş., s. 69-88; Ali Ev ce bî, “Ma¼ bû bü’l-šu lûb: 
Câ mi£te rîn Tâ rîÅ-i Fel se fe”, Ki tâb-ı Mâh-ı Fel se fe, 
sy. 76, Tah ran 1392 hş., s. 50-52; Dih hudâ, Lu-
³at na me (Muîn), II, 2663; Ha san Yû su fî İş ke ve rî, 

“İş ke ver”, DMBİ, IX, 77-80; “İşkeve rî”, DMT, II, 
253; Saj jad H. Riz vi, “Ask hi var¢, Qutb al-D¢n”, The 
Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2011, fas. 
1, s. 39-41.
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Arap ça’da itfâ’ “sön dür me, yan gı nı bas-

tır ma” an la mı na ge lir. İt fâ iy ye ise yan gın 

sön dür me ye mah sus ekip ve teç hi za tın 

Tah ran 1391 hş.). 3. Ter ce me u Şer¼-i 

Øa ¼î fe-i Sec câ diy ye. Dör dün cü imam 

Ali Zey nelâbidîn’e nis bet edi len meş hur 

dua mec mu ası nın Fars ça ter cü me ve şer-

hi dir (nşr. Ek ber Sekåfiyân, Tah ran 1391 
hş.). 4. Risâle der Heyßet u Teşrî¼ (nşr. 
Yû suf Bîk Bâbâpûr, Tah ran 1393 hş.). 5. 

Le ¹â yi fü’l-¼isâb: Risâleßî der Bâre-i 

Ser germîhâ-yi Riyâ²î (nşr. Mu ham med 
Bâ kı rî, Tah ran 1389 hş.). 6. ƒay rü’r-ricâl. 

İbn Bâ be veyh el-Kummî’nin İmâmiy ye’nin 

dört te mel ha dis ki ta bın dan bi ri olan Men 

lâ ya¼ Šu ru hü’l-fa š¢h ad lı ese ri nin râvi le-

ri hak kın da 1075 (1664-65) yı lın da ka le me 

alı nan önem li bir eser olup anı lan ki ta bın 

bab la rı na gö re dü zen len miş, so nu na da 

râvi le rin al fa be tik fih ris ti ek len miş tir (yaz-
ma la rı için bk. Âgå Bü zürg-i Tah râ nî, e×-
¬erî£a, VII, 283). 7. ¡emerâtü’l-fußâd. İba-

det ler ve di ğer amel le rin bâtınî mâna ve 

ha ki kat le ri, dinî ahkâmın sır la rı üze ri ne bir 

eser dir; bir mu kad di me, iki bö lüm (mâide) 

ve İsnâaşe riy ye’nin fır ka-i nâci ye ol du ğu-

na da ir bir hâti me şek lin de dü zen len miş-

tir. 1075’te (1664-65) mü el li fin sağ lı ğın da 

Mîr Yûsuf ta ra fın dan is tin sah edi len nüs-

ha sı Meş hed Âsitân-ı Kuds-i Raza vî Kü-

tüphane si’nde dir (nr. 3594; di ğer nüs hala-
rı: nr. 3523, 3524; Âye tul lah Mar‘aşî Ktp., 
nr. 9699). 8. Fânûsü’l-Åa yâl fî irâ de ti 

£âle mi’l-mi¦âl (Fânûs-i ƒa yâl fî ta¼ š¢ ši 
vü cû di £âle mi’l-mi¦âl; er-Ri sâ le tü’l-mi ¦â-
liy ye). 1077 Şev va li ba şın da (Mart 1667 
sonu) Fars ça-Arap ça mü lem ma ola rak 

ka le me alı nan eser ru hanî âlem (ber zah 

âle mi), ne fis ve çe şit li mer ha le le ri, be de-

nin ruh tan ay rıl ma sın dan son ra ki du ru-

mu hak kın da mâ lû ma tı içe rir. Bi li nen tek 

nüs ha sı Tah ran Me lik Kü tüp ha ne si’nde 

ka yıt lı dır (nr. 1615). 9. el-ƒa ¹a râ tü’l-šal-

biy ye. İş ke ve rî, Ma¼ bû bü’l-šu lûb’da (I, 
220) bu ko nu da bir risâle yaz dı ğı nı kay de-

der. Bir yaz ma mec mu ada Fânûsü’l-Åa-

yâl, ¡emerâtü’l-fußâd, Mevlânâ Ce lâ led-

dîn-i Rûmî’nin bir bey ti ne yaz dı ğı şerh ve 

A£mâlü’l-šalb ad lı bir risâle nin yer al dı ğı, 

bu so nun cu su nun el-ƒa ¹a rât ola bi le ce ği 

be lir ti lir (Ma¼ bû bü’l-šu lûb, neş re de nin 
gi ri şi, I, 34, 35; Âgå Bü zürg-i Tah râ nî, e×-
¬erî£a, XVI, 100). Mü el li fin ay rı ca kelâma 

da ir Gev ger-i Murâd ad lı Fars ça ve Şe-

vâ ri šu’l-ilhâm ad lı Arap ça eser le ri ol du-

ğu kay de di lir (Ter cü me u Şer¼-i Øa ¼î fe-i 
Sec câ diy ye, neş re de nin gi ri şi, s. 32).

BİB Lİ YOG RAF YA :

İş ke ve rî, Ma¼ bû bü’l-šu lûb (nşr. İb râ him ed-Dî-
bâ cî – Hâmid Sıdk¢), Tah ran 1378 hş./1999, neş-
re de nin gi ri şi, I, 23-85, me tin: I, 99-100, 188, 220; 
a.mlf., Ter ce me u Şer¼-i Øa¼îfe-i Sec câ diy ye 
(nşr. Ek ber Se ka fi yân), Tah ran 1391 hş., neş re de-
nin gi ri şi, s. 31-34; Hür el-Âmi lî, Eme lü’l-âmil (nşr. 
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