iDRIS-i MUHTEFI
hammed ei-Ya'lavl

İDRİS iMADÜDDİN
( l,)o!..l.lf.:ıl..o.: ~).:ı!)
İdrls b. ei-Hasen b. Abdiilah ei-Kureşl
(ö. 872/1468)
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Tayyibi- İ sınaili daisi
ve tarihçi.

_j

794 (1392) yılında Yemen 'de. Harih
dağlarının zirvesindeki İsmailller'e ait Şi
bam Kalesi'nde doğdu. Burada İsmaili kültür çevresi içinde yetişti. 832'de (1429)
amcası Ali b. Abdullah'a halef olarak on
dokuzuncu "dal-i mutlak" unvanını aldı
ve vefatma kadar kırk yıl süreyle Yemen
Tayyibl- İsmailiter'in liderliğini yaptı. Gaib
imam Tayyib b. Amir- Biahkamillah adına
hareket ettiğine inanılan ve cemaat üzerinde en yüksek otoriteyi temsil eden dal-i
mutlak sıfatı ile Yemen'de büyük bir mücadele yürüten İdrls İmadüddin. Resüll
Hükümdan Zahir'in de yardımıyla Zeydller'in hakim olduğu pekçokkaleyi zaptetti. 858'de (1454) Resülller'in elinde bulunan Aden ve Zebld'i işgal ederek Güney
Yemen'in hakimi olan Tahirller'den Ali ve
Amir'in dostluklarını kazanan İdrls. bu
bölgelerde ele geçirdiği yerleri muhafaza
etmeyi başardı. Bunun dışında Hindistan'a yöneldi. Hindistan'da Tayyibi-İsma
iliyye'nin gelişmesi için propaganda merkezleri kurdu. Mezhep. özellikle Gucerat'ta onun faaliyetleri sonucunda büyük bir
gelişme gösterdi. İdrls. 19 Zilkade 872'de (10 Haziran 1468) merkez edindiği Şi
bam'da vefat etti. Onun ölümünden sonra dal-i mutlak makamına sırası ile oğul
Iarı Hasan ve Hüseyin ile torunları Ali ve
Muhammed geçti.

Eserleri. 1. 'Uyunü'l-al)bar ve fünuResGl-i Ekrem'in siretiyle Hz.
Ali'den itibaren İsmailiyye imamlarının
biyografilerini, İsmaliyye davetinin baş
l angıcından Ta4'Yibl- İsmailller'in yirmi
birinci imam kabul ettikleri Ebü'I-Kasım
et-Tayyib'in gaybeti ve Müsta'IIler'in Yemen'de ortaya çıkışına kadar olan dönemini anlatan yedi ciltlik bir eserdir. Eserin cilt sayısıyla İsmailller'ce mukaddes
kabul edilen yedi rakamı arasındaki paralellik dikkati çekmektedir. Büyük bir kıs
mı günümüze kadar gelerneyen erken Fatım! devri müelliflerinin eserlerinden naki ller ihtiva eden 'Uyunü'l-al)bar, İsma
ill daveti ve Fatımi Devleti tarihi hakkın
da önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Eserin IV. V ve VI. ciltleri Mustafa Galib tarafından yayımianmış (Beyrut 1973-1978), V. ile VI. cildin bir kısmı
Mustafa Galib'in neşrini eleştiren Munü'l-aşar.

tarafından

Taril)u'lbi'l-Magrib adıyla
tekrar neşredilmiştir (Beyrut I 985) . Ferhat ed-Deşravl de V. ciltten seçtiği bölümleri Taril)u'd-devleti'l-Fatımiyye bi'lMagrib adı altında yayımiarnıştır (Tunus
I 979). z. Zehrü'l-me'ani. Allah'ın varlı
ğı. birliği. isimleri. sıfatiarın nefyi. yaratma, Ievh. heyüla. süret. maden. nebat ve
canlılar. Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin ve özellikle ResGl-i Ekrem'in makamı. onun vasisi ve halifesi olarak Hz. Ali,
Fatıma, Hasan ve Hüseyin, imametin Hüseyin nesiine aidiyeti. imam ve imarnet
kavramı gibi konuları ele alan eser İsma
iliyye kelam ve felsefesinin en önemli kaynaklarındandır. Eserin başlıca kaynakları
İhvan-ı Safa risaleleriyle Ebu Hatim erRazi. Ahmed b. Hamdan. Ebu Ya'küb esSicistanl. Hamldüddin ei-Kirmanl ve Yemenli daller İbrahim b. Hüseyin Hamidi
ile Ali b. Muhammed el-Velid gibi batıni
İsmaill kelamcılarının kitap larıdır. Kitabın
on yedinci bölümünün bir kısmının metni
ve İngilizce tercümesi Wiladimir ıvanow
(The Rise o{Fatimids, s. 47-80 [metin!. s.
232-274 [tercümesi[). tamamı ise Mustafa Oali b (Beyrut 199 I) tarafından neşre
dilmiştir. 3. Nüzhetü '1-efkô.r ii men ]fame bi'l-Yemen mine 'l-mülCıki'l-kibar
ve'd-du'ati'l-al)yar. Yemen'in. Suleyhller'in yıktidığı 492'den (1099) 853 (1449)
yılına kadarki dönemini anlatan eser. Yemen İsmaill davetine dair en önemli kaynak olarak kabul edilir (Tarif] u 'l-l] ulefti'i '1Fatımiyyin, neşredenin girişi, s. I 6). Hindistan'daki Tayyibl davetine dair bilgilere
de yer verilen eserin bir nüshası İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (AY, m 352 I) . 4. Ravzatü'l-al)bdr
ii J:ıavadişi'l- Yemeni'l-kibdr. Bir önceki
eserin devamı mahiyetinde olup 853-870
(1449-1465) yılları arasındaki olayları ihtiva etmektedi r. s. Divanü Seyyidina
İdris b. el-Ifasan. Hz. Peygamber ile Hz.
Ali ve diğer İsmaill imamlar. babası. amcazadesi Esedüddin ve çağdaş daller için
yazdığı methiyelerden meydana gelir.
l)ulefa'i'l-Fatımiyyin

Müellifin diğer eserleri de şunlardır:
Ziya'ü '1-beşa'ir ve zübde tü 's-sera'ir,
Risaletü izaJ:ıi'I-i'lam ii kemali 'idd eti'ş-şıyam, Risaletü müdJ:ıu;fati'l-büh
tan ve muçlıJ:ıati'l-J:ıa]f ii şavmi şehri ramazan, er-Risale tü'l-mevsume bi-muçlıJ:ıati't-telbis ve dahidati't-tedlis fi'rreddi 'ala ba'zı'l-mu'attılin, Risaletü
'aşımeti nütUsi'l-mühtedin, Risaletü'lbeyan lima vecebe ii te'vili şehri receb, Risaletü hidayeti't-talibin ve iM-

meti'l-J:ıücceti

ve izaJ:ıi'l-J:ıa]f]fı'l-mübin
min ehli'l-Hind,
Risaletü ziyfı'i'l-ebşfır ve cilfı'i'l-efkfır,
Te'vilü emşali'l-Kur'an (bu eserlerin
bulunduğu kütüphaneler ve muhtevaları
hakkında bk. Poonawala, Biobibliography,
S. I69- I 75) .
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L

Me1ami-Hamzavi kutbu.

_j

Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Tırhala ' da d oğd u. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bir kayıt bulunmamaktadır ; ancak seksen üç yaşında öldüğü bilindiğine göre (Sarı Abdu llah Efendi,
s. 260) 941 (1534) yılında doğmuş olmalıdır. Nev"lzade Ata! adını Ali İdris olarak
kaydeder. Fakir bir ailenin çocuğu olduğundan Vezlriazam Rüstem Paşa' nın terzisi olan amcası onu himayesine alarak
terzilik mesleğini öğretti. 955'te ( 1548)
Nahcıvan seferine giderken, Ankara civarındaki Kutluhan köyünde i karnet eden
Bayrami-Melaml kutbu Hüsameddin Ankaravl'yi ziyaret ettikleri sırada müridliğe
kabul edildi. Hüsameddin Ankaravl, terzilik mesleğinden dolayı İdrls peygambe-
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iDRlS-i MUHTEF[
ri telmihen ona İdris lakabını verdi. Daha
sonra istanbul'a giderek başlangıçta bir
süre ticaretle uğraştığını, bu amaçla Rumeli şehirlerine gidip geldiğini, birkaç kere hacca gittiğini, çok zengin olduğunu.
altmış sene irşad faaliyetinde bulunduğu
nu kaydeden Nev'lzade Ata!, devrin tanınmış şeyhlerinden Abdülmecld Sivas!
ile Tercüman Şeyhi Ömer Efendi'nin vaazlarında uzun süre onu mülhid ve zındık
olmakla suçladıklarını , bu suçlamaların
bütün şehre yayıldığını , bunun üzerine
yakalanıp " hakkından gelinmesi" için ferman çıktığını, ancak uzun süre aranmasına rağmen izinin bulunamadığını söyler (Zeyl-i Şekaik, s. 603-604 ). Bu bilgiler
Atarden naklen Katib Çelebi'nin Fezleke'sinde (ll , 373-374),ayrıca Sergüzeştve
Risale-i Melamiyye-i Şüttariyye gibi
eserlerde de tekrarlanmaktadır.
Bayrami Melamlliğine mensup olan İd
rls-i Muhtefi, benzer iddialar öne sürülerek Ebüssuüd Efendi'nin fetvasıyla idam
edilen Hamza Bali ile aynı mürşide mensuptur. Tarikat silsilesi Hüsameddin Ankaravl, Pir Ali Aksaray!, Bünyamin Ayaşl.
Ömer Sikklnl vasıtasıyla Hacı Bayram-ı Vell'ye ulaşır. Diğer tarikatlar gibi tekke ve
tarikata has şekli unsurları kabul etme- ·
yen Bayrami Melamlleri, devletin Sünni
ideolojisine aykırı görüşleri sebebiyle Osmanlı merkeziyönetimi tarafından sürekli takibat altında tutulmuşlardır. Hamza
Bali'nin idamıyla (980/1572-73) sonuçlanan olayları yaşayan idrls-i Muhtefi'nin bu
dönemdeki ve Hasan Kabadüz (ö. ı oı Ol
ı6o ı ) devrindeki hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1icaretle meşgul olmasının bu dönemlerde kendisini gizlerneyi
kolaylaştırdığı söylenebilir. O, kutbiyyet
makamına geçtikten sonra kendisini ve
mensuplarını devletin takibatından kurtarmak için faaliyetlerini son derece gizli
olarak sürdürmesi sebebiyle "Muhtefi"
lakabıyla tanınmış, hakkında zındık ve
müıhid olduğu şeklinde söylentilerin çık
masında bu gizliliğin de etkisi olmuştur.
Ata! onun komşuları tarafından Hacı Ali
Bey diye tanındığını, kendisine büyük
saygı gösterildiğini belirttikten sonra bir
komşusunun ona İdris adlı bir zındık ve
mülhidin binlerce müslümanı sapıklığa
düşürdüğünü, bu fitnenin nasıl önleneceğini sorduğunu, kendisinin de komşu
suna bu zındığı görüp görmediğini, zın
dıklığını itiraf edip etmediğini sorduğu
nu, "hayır" cevabını alınca, "O İdris benim,
beni nasıl bilirsiniz?" dediğini, bunun üzerine komşusunun özür dileyerek kendiSine intisap ettiğini anlatır. Mensupları dı-
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şında kim olduğu bilinmeden ölümüne
kadar irşad faaliyetini sürdüren idrls-i
Muhtefi 1024 Reblülevvelinde (Nisan
1615) vefat etti. Kabri Kasımpaşa'da Kulaksız Mezarlığı'ndadır.

Atal'nin, kassam katibi olarak terekesini tesbitle görevlendirilen Sahn müderrisi
Mustafa Efendi'den dinlediğini kaydederek aniattıklarından muazzam bir Servete
sahip bulunduğu, birçok alim ve devlet
adamının ona müntesip olduğu anlaşıl
maktadır. Ata! onun hakkında, "Bu mertebe zuhürla bu güne ihtifa muazzam
bir keramettir, ahvalini tecessüs ettim,
salah ü sedaddan gayri nesne zahir olmadı" der.
Öte yandan Mehmed Nazmi Efendi'nin
rivayetine göre idrls-i Muhtefi, "Hamzavller'in ve İdrlsller'in cümlesinin kafir olduğunu" söyleyen Abdülmecid Sivasl'nin
( Dürer-i Akaid, vr. 68b) Sultan Ahmed Camii'nde cemaat huzurunda bedduası üzerine evinde ölü bulunmuştur (Hediyyetü 'l-ihvan, vr. 69a). Ancak Abdülmecid
Siviisi'nin tarikatına mensup olan Nazmi
Efendi'nin çağdaş kaynaklara muhalif
olan bu rivayeti tarikat gayretiyle söy-

lediği açıktır. Nitekim Rüznamçeci Süleyman Faik Efendi, Hediyyetü'l-ihvan'ın
bu rivayetle ilgili sayfasının (vr. 69a) kenarına düştüğü notta bu rivayetin doğru olmadığını vurgulamıştır. Abdülmecid Sivas!' nin "İdrls-i İblis" diye andığı idrls-i Muhtefi hakkındaki suçlamalarının esasen bir
bilgiye değil dedikodularadayandığı Nazmi Efendi'nin ifadelerinden anlaşılmakta
dır. Ayrıca Sivasl'nin idrls-i Muhtefi aleyhine vaazlarını sürdürdüğü için idrls-i
Muhtefi'nin mensuplarından vezir Kayserili Halil Paşa tarafından Bursa'ya sürgün
edildiği bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin
idrls-i Muhtefi'nin Eyüp'te bir tekke inşa
ettirdiğini, IV. Murad'ın burayı yıktırarak
mesire yeri yaptığını (Seyahatname, ı,
399) ve İdris'in "şeriattan taş kopardı"
diye boğularak şehid edildiğini söylemesi
de (a.g.e., ı, 425) doğru değildir.

Abdülbaki Gölpınarlı, Hamza Bali'nin
Demirhan adlı oğlundan İbrahim adlı bir
torun u olduğunu, onun Muhrikatü'l-kuJCıb adlı bir eserinin bulunduğunu Katib
Çelebi'den naklen kaydetmiş, ancak bu
konu üzerinde fazla durmamıştır. Daha
sonra Muhammed Tayyib Okiç. Muhibbl'-

Idris-i Muhtefi'nin Şat/:ıiye'sine Ali Şe rm i Efendi tarafından yazılan şerhin yer aldığı yaz manın ilk iki sayfası (Süleymaniye
Ktp., Naliz Paşa, nr. 419)
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iDRfsl, Abdurrahman b. Muhammed
nin (ö . llll / 1699) Ijuldşatü'J-eşer'ini (l,
16-17) kaynak göstererek Hamza Bali'nin
İbrahim adlı bir tarunu olduğuna dikkat
çekmiştir. Muhibbi'nin verdiği bilgileri değerlendiren Ahmet Yaşar Ocak ise adı
geçen İbrahim'in idrls-i Muhtefi ile aynı
şahıs olduğunu. yani idrls-i Muhtefi'nin
Hamza Bali'nin tarunu olduğunu ileri sürmüştür. Eserini idrls-i Muhtefi'nin ölümünden yetmiş beş yıl sonra kaleme alan
Suriyeli müellif Muhibbl, konuyla ilgili bilgileri Mısırlı müellif Münavi'nin (ö. 1022/
1613) el-Kevakibü'd-dürriye(telifi: lO ll /
160 2) adlı eserinden derlediğini söyler. Bu
eserde İbrahim ' in aslen Bosnalı abid ve
zahid bir kişi olduğu. orada doğup büyüdüğü . veli ve salih kişilerle görüşmek için
çeşitli şehirleri dolaştığı, her şehirde baş
ka bir isimle (Anadolu'da Ali, Mekke'de
Ha sa n, Medine'de Muhammed, Mısır'da
İbrahim) tanındığı söylenmekte. tarikatı
nın adı Bayramiyye-Geylaniyye olarak verilmekte ve silsilesi Muhammed er-ROml. Seyyid Ca'fer, Emir Sikklnl vasıtasıyla
Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaştırılmaktadır.
Ardından Hicaz'da bir süre ikamet ettikten sonra Kahire'ye yerleştiği. Kal'atülcebel'deki dükkanında ipek dokuduğu belirtilmekte. bazı garip halleri kaydedilmekte, Muhrikatü'l-kulUb gibi çeşitli risaleler kaleme aldığı bildirilmektedir. Muhibbl, bu bilgilere sadece İbrahim'in 1026
( 1617) yılında vefat ettiğini eklemiştir.
Yaniışiiğı apaçık olan bu malumata dayanarak idrls-i Muhtefı'nin Hamza Bali'nin
tarunu olduğunu söylemek oldukça iddialı
bir yaklaşımdır. idrls-i Muhtefı'nin çağda
şı Atai'de ve Semeratü'l-tuad, Sergüzeşt
gibi Melaml kaynaklarında ve tarikat geleneğinde de böyle bir bilgi bulunmamaktadır.

Önceki dönemlerde taşrada faaliyet
gösteren Hamzaviyye. idrls-i Muhtefı ile
İstanbul'da , fütüwet ehli esnaf arasında
yayılmaya başlamıştır. Bu devirde Fatih
Kırkçeşme'de Peştamalcılar Ham'ndaki
dokumacı esnafının Hamzavl olduğu , Sarı
Abdullah Efendi'nin Hamzaviyye'ye burada intisap ettiği bilinmektedir (La 'llzade
Abdülbaki, s. 43) . idrls-i Muhtefi'nin ayrı
ca alimler. şairler ve devlet adamlarından
da birçok müridi vardı. ŞeyhOlislam Ebülmeyamin Mustafa Efendi, Sadrazam Kayserili Halil Paşa. Relsülküttab Sarı Abdullah Efendi, Şair Tıfll Ahmed Çelebi bunlar
arasında sayılabilir. Sütçü Beşir Ağa , Hacı Kabayi Efendi, Lamekani Hüseyin Efendi, Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi. Bezcizade Mehmed Muhyiddin gibi Melamllik
tarihinin önemli isimleri onun müridieri
arasında yer almaktadır.

idrls-i Muhtefi'den günümüze. menHakiki Bey'in
İrşadname'sinde yer alan "devr"e dair
bir sayfalık metinle (vr. 43•; ayrıca b k. Sarı
Abdullah Efendi, s. 16-17; La' llzadeAbdülbaki, s. 71-72; Tomar-Melamflik, s. 56)
Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin naklettiği bir sözü (Sun'ullah Gaybl. vr. 29•), hece
vezniyle yazılmış on beş kıtadan meydana
gelen şathiyesi ve iki gazeli ulaşmıştır.
Şathiye, Ali Şerml Efendi (Süleymaniye
Ktp .. Nafiz Paşa , nr. 419) ve Ahmed Remzi
Dede (Akyürek) tarafından şerhedilmiştir
(metni için b k. Hüseyin Vassaf, ll, 309 vd. ).
suplarından olduğu anlaşılan
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Ebu Sa' d Abdurrahman b. Muhammed
b. Muhammed el-İdrtst ei-Esterabadt
(ö. 405/1015)
L

Hadis

hafızı,

tarihçi.

_j

32S'ten (937) sonra muhtemelen Semerkant'ta doğdu . Büyük dedesi İdrls b.
Hasan'a nisbetle idrisi diye tanındı. Esterabadlı olan babası. EbG Nuaym Muhammed b. Hasan b. Hammuye. EbG Abdurrahman Abdullah b. es-Sirrl. EbG Ali Mu-

hammed b. Ahmed es-Sawat ve Ebu Bekir eş-Şafii gibi alimiere talebelik eden bir
muhaddisti (SehmT, s. 450) . Esterabad'da Ebu Nuaym Muhammed b. Hasan b.
HammGye gibi muhaddislerden faydalanan idrisi hadis tahsili için Horasan ve Irak
bölgelerini dolaştı. Nlşabur'da Ebü'I-Abbas Esam. Cürcan'da İbn Adi ile ismaill,
Bağdat'ta Darekutnl'den çok sayıda hadis yazdı. Hicaz'a gittiğinde bu bölgenin
alimlerinden hadis rivayet etti. Döneminde Semerkant ' ın en meşhur hadis hafızı
olan ve Bağdat'ta hadis rivayet eden İd
rlsl'den Ebu Ali eş-Şaşl. Malini. Ebu Abdullah Muhammed b. Ali el-Habbazl. Ebu
Mes'Gd Ahmed b. Muhammed ei-Becell,
Ebü ' l-Kasım Ali b. Muhassin et-TenGhl
gibi alimler rivayette bulundu. Hatlb eiBağdadl ve İbn Keslr onun sika bir hadis
hafızı olduğunu belirtmektedir. Şehir tarihleri geleneğinin bir takipçisi olan İdrl
sl. bu konudaki çalışmaları yanında hadisleri konularına göre bir araya getiren
eserler de yazmıştır. idrisi'nin adı. künyesi ve vefat tarihi hakkında kaynaklarda
bazı yanlışlıklar bulunmaktadır. İbnü'l

Eslr, onu 405 (1015) yılında vefat edenler arasında zikrederken adını yanlış olarak EbG Said Abdullah b. Muhammed elEsterabl diye kaydetmiş. Zirikil ile Kehhale de verdikleri bilgiler aynı olmakla
birlikte onu iki ayrı kişi olarak göstermiş
tir (bk. bibl) 30 Zilhicce 40S'te (21 Haziran 1O15) Semerkant'ta vefat eden idrisi
Çakerdlze Kabristanı'na defnedildi.
Eserleri. 1. Tari}]u Semer]fand (el-Kemal fi ma'ri{eti'r-rical bi-Semerkand). Sem erkant'ta yetişen şahsiyetlerin, özellikle Semerkantlı muhaddislerin ele alındığı
bir eserdir. idrisi'nin bu çalışmasını Darekutnl'ye sunduğu ve onun takdirini kazandığı belirtilmektedir. Semerkant tarihi yazan Müstağfirl ile el-Kand ii ~ikri
'ulema'i Semer]fand adlı eserinde Necmeddin en-Nesefı'n in bu çalışmadan çokça faydalandığı anlaşılmaktadır. Hatlb eiBağdadl'nin Tari}]u Bagdad'da seksen
yerde nakilde bulunduğu (Necmeddin enNesefT, s. 13). Sem'ani(SehavT. s. 247). Yaküt ( Mu'cemü '1-büldan, I. 289; ı I. 41 5) ve
İbn Hacer el-Askalanl ( Tefı?ibü 't-Teh?lb, ll.
68, 136) gibi alimierin iktibaslar yaptığı
eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. z. Tari]]u Esterabôd . Esterabad'da yetişen alimiere ve tanınmış
şahsiyetlere dair bu çalışma sahasında ilk
kaynak olup (Necmeddin en-NesefT, s. 12)
İbn Hacer ei-Askalanl ondan taydalanmış
(Teh?ibü 't-Teh?ib, Xll, 411). Sehml de (ö .
427/1036) esere bir tekmile yazmıştır (i b n
Hacer, Lisanü 'l-Mfzan,l, 346).
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