
tasdik eden bir menşur gönderdi. Emir 
İsmail, aynı yıl Talas'a Karluklar üzerine 
başarıyla sonuçlanan bir sefer düzenledi. 
Talas ' ın Türk emiriyle dihkanların çoğu 
bu sefer sırasında müslüman oldu. Bü
yük bir kilise camiye çevrildi ve hutbe Ha
life Mu'tazıd-Billah adına okundu. Yine 
aynı yıl üşrusene Samanı topraklarına ka
tıldı. 

Bu arada Mu'tazıd-Billah, iran'da ha
kimiyetini genişleten Saffari Emiri Amr 
b. Leys'in baskısıyla Emir ismail'i Mavera
ünnehir valiliğinden aziedip yerine ken
disini tayin ettiğine dair bir menşur gön
dermek zorunda kaldı. Bunun üzerine 
Amr b. Leys İsmail'i itaate davet etti. is
mail bu daveti savaş sebebi sayarak tepki 
gösterince Amr Maveraünnehir'i ona bı
rakmaya razı oldu. Fakat İsmail , Amr'ın 
elçilerini kabul etmeyip geri gönderdi. Bu 
duruma sinirlenen Amr Ceyhun kıyısına 
iki ordu sevketti. Emir İsmail de 20.000 
askerle birlikte Ceyhun'u geçti. Yapılan 
savaşı İsmail kazandı. Bir yıl sonra iki or
du tekrar karşı karşıya geldi. Ceyhun'u 
geçip Belh şehrini kuşatan Emir İsmail 
Amr'ı esir aldı ( 15 RebTülahir 2871 19 N i
san 900). Onun bu zaferi halifeyi rahatlat
tı ve kendisini Horasan emiri olarak ta
nıdı. İsmail halifenin isteği üzerine Amr'ı 
Bağdat'a gönderdi. İsmail'in son yılları. 
Cürcan ve Taberistan'da Zeydi imamlar
la mücadele ile geçti. Bu yıllarda gücünü 
Kuzey İran'dan batıya doğru genişletme
ye çalıştı. Maveraünnehir'e bozkırlardan 
ulaşan büyük bir Türk topluluğunu İslam 
ülkelerinden gelen gönüllüterin de yardı
mıyla geri püskürttü (291/904) 

iran'ın bütün kuzey vilayetlerini haki
miyetine alan Emir İsma i l ömrünün so
nuna kadar Abbasiler'e bağlı kaldı. Onun 
devrinden itibaren Buhara büyük bir ida
ri ve kültürel merkez haline geldi. Buha
ra'da bir saray inşa edildi. 178 (794-95) 
yılında Vali Fazi b. Yahya ei-Bermekl ta
rafından yaptırılan cuma camisini tamir 
ettirdi ve genişletti (290/903). 280 (893) 
yılından itibaren çoğunluğu bakır olmak 
üzere Şaş . Semerkant. Enderab ve Nişa
bur'da sikke darbettirdi. 

Samani Devleti'nin gerçek kurucusu ve 
hanedanın en önde gelen şahsiyeti olarak 
kabul edilen Emir İsmail14 Saf er 295 (24 
Kasım 907) tarihinde vefat etti. Ölümün
den sonra kendisine "emir-i mazi" ve 
"emir-i adil" takapiarı verildi. Yerine oğlu 
Ahmed geçti. Buhara'da ona izafe edilen 
türbenin Samaniter'in daha sonraki bir 
dönemine ait olduğu tahmin edilmekte
dir. 
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EbCı Utbe İsmail b. Ayyaş 
b. Süleym ei-Hımsl 

(ö. 181/797) 

Hadis hafızı_ 

_j 

ı 

_j 

1 08'de (726-27) dünyaya geldi. 102 
(720). 1 OS (723) ve 1 06'da doğduğu da 
zikredilmiştir. Beni Ans'in mevlası oldu
ğu için Ansi nisbesiyle de anılır. Babasın

dan miras kalan 4000 dinarın tamamını 
hadis öğrenmek için harcadı. Dımaşk'ta 
Muhammed b. Ziyad ei-Eihani. Zübeydi, 
Hicaz'da Medine Kadısı EbQ Tuvale, Zeyd 
b. Eslem, Musa b. Ukbe ve Yahya b. Said 
ei-Ensari gibi alimlerden hadis öğrendi. 
Dımaşklı alimierin rivayetlerini en iyi bi
len birkaç muhaddisten biri oldu. Hz. Ali 
hakkında iyi duygular beslemeyen Dı
maşklı hemşehrilerine onun faziletlerine 
dair hadisler rivayet ederek bu kanaat
lerini değiştirdi. Çok hadis rivayet ettiği 
için Bağdat'ta Halife Mansur tarafından 
Hizanetü'l-kisve'nin başına getirildi (Ha
tlb, VI, 221 ). Kendisinden hocaları A'meş . 

İbn İshak ve Süfyan es-Sevri ile Hayve b. 
Şüreyh. Leys b. Sa'd, Abdullah b. Müba
rek, Yahya b. Main ve diğerleri rivayette 
bulundular. Davud b. Amr onun 30.000 
rivayeti ezbere bildiğini. bunları bir kita
ba bakmadan naklettiğini belirtmiş. Ali 
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b. Medini ve Ahmed b. Hanbel gibi mu
haddisler. Velid b_ Müslim ve İbn Lehia ile 
İbn Ayyaş'ın Dımaşklılar tarafından riva
yet edilen hadislerde otorite olduklarını 
ifade etmişlerdir. Buhari ve Ebu Bişr ed
DGiabi de onun hemşehrilerinden rivayet 
ettiği hadisleri sahih, diğer rivayetlerini 
güvenilmez kabul etmişlerdir. Yahya b. 
Main ile Fesevi, İbn Ayyaş'ın sika, Nesai 
ise zayıf olduğunu . İbn Hibban da rivayet
lerinde hata ettiğini belirtmiştir. EbQ İs
hak ei-Fezari onun hadislerinin yazılma
masını tavsiye ederken Ebu Hatim er
Razi bu görüşü paylaşan bir başka alimin 
bulunmadığını söylemiştir. Zehebi ise İs
mail b. Ayyaş'ın Hicazlılar'la Iraklılar'dan 
rivayet ettiği hadislerle ihticac edileme
yeceğini. ancak Dımaşklılar'dan yaptığı 
rivayetlerin hasen sayılabileceğini. bunları 
nakzeden daha kuwetli bir rivayet mev
cut olmadığında onların delil olarak kul
lanılabileceğini kaydetmiştir. 

İsmail b. Ayyaş hakkında farklı kanaat
Ierin ileri sürülmesinin sebebi. Hicazlı ve 
Iraklı muhaddislerden hadis yazdığı kitap
larını kaybettikten sonra onlardan yaptığı 
rivayetlerde yanılmasıdır. Rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'ye dahil dört sünen ile Buha
ri'nin Ret'u '1-yedeyn ti'ş-şaJQt'ında yer 
alır. Sünnete bağlı, cömert, vakur bir kim
se olduğu belirtilen İsmail b. Ayyaş 8 Re
biülewel 181 'de ( 1 O Mayıs 797) vefat et
ti. Onun aynı yıl cemaziyelewelde (tem
muz) veya bir yıl sonra öldüğü de zikredil
miştir. 
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İSMAİL BEY, Gutgaşınlı 
(1806-1861) 

Azerbaycanlı Türk yazarı_ 

ı 

_j 

Eski adı Gutgaşın olan Oğuz şehrinde 
doğdu . Babası Nasrullah Sultan ve dede
leri. o dönemde Azerbaycan'ın Şeki Han
lığı'na bağlı olan Gutgaşın'ın beyleri idiler. 
İlk tahsiline özel hocalardan aldığı ders
lerle başladı. Farsça ve Arapça'yı öğrene

rek Şark edebiyatını tanıdı. Bey ailesinden 
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olması sebebiyle askerliğe ilgi duydu ve 
1822'den itibaren Kafkasya'daki Rus or
dusuna yazıldı. Daha sonra Petersburg'
daki askeri okulu bitiren İsmail Bey 1826-
1828 Rus-İran, 1827-1828 Rus-Türksa
vaşlarıyla Dağıstan'daki çatışmalara 

(1831, 1832, 1838)veTürkmençaybarış 
görüşmelerine katıldı. Polanya'da görev 
aldı (ı 834- ı 836), birçok askerinişana la
yık görüldü. Topçu generalliğine kadar 
yükseldi. Rus askeri hizmetinden ayrıldı- · 
ğında Rus Çarı 1. Nikola'nın özel emriyle 
kendisine ömür boyu maaş bağlandı. 

Kafkasya'nın ilk genel valisi olan Ge
neral Vorontsov'un emri üzerine kurulan 
müslüman hanlıkların ve beylerin mülki
yet hakları ve beyler le köylüler arasında
ki feodal ilişkilerin yeniden düzenlenme
si çalışmalarını yürüten komisyonda gö
rev alan İsmail Bey, aynı zamanda Rusya 
imparatorluk Coğrafya Cemiyeti'ne bağ
lı Kafkasya bölümüyle Kafkasya Köy Eko
nomisi Teşkilatı'nın üyesi olarak çalıştı. 
18S2'de karısı Bike Hanım'la birlikte hac
ca gitti. Ölümünde Oğuz şehrinde defne
dildi. 

Eserleri. 1. Reched-bey et Sadete 
Chanime (Varşova 1835). İsmail Bey'in 
Varşova'da askeri hizmette iken kaleme 
aldığı eser türü, muhtevası, üs!Gbu ve ko
nusu bakımından yeni ve çağdaştır. Ki
tapta müellif doğduğu toprağa ve tabia
ta bağlılığı ana motif olarak kullanmıştır. 
Azerbaycan edebiyatında realizme bağlı 
bir milli şuurun uyanmasında ilk rolü oy
nayan bu eserden Mirza Feth Ali Ah und
zade belirli ölçüde etkilenmiştir. 2. Yol 
Geydleri (Bakü ı 966). XIX. yüzyıl Azeri 
Türkçesi'nin dikkate değer örneklerinden 
olan kitap, hac yolundaki yerler hakkında 
tarihi ve sosyolojik bilgiler yanında yer 
yer birtakım içtimal ve felsefi yorumları 
da ihtiva etmektedir. 
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İSMAİL BEY HAMAMI 

İznik'te 
XIV- XV. yüzyıllara ait 

bir konak hamamı. 
_j 

İznik'te Beyler mahallesi Sultan soka
ğında bulunmaktadır. Esasında özel bir 
hamam olarak yapılan ve türünde başka 
benzeri olmayan bu küçük esere hangi 
sebeple bu adın verildiği bilinmemekte
dir. Bazı yayınlarda rastlanan Selçuk Ha
mamı adı ise ilmi esastan yoksun bir ya
kıştırmadır. Türk özel hamam mimarisin
de önemli bir yeri olan yapı, yakın tarih
lere gelinceye kadar ilçenin fazla yerleş
ıneye sahip olmayan bir bölgesinde bu
lunuyordu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş 
döneminde ve yükselişinin ilk safhasında 
önemli bir yeri olan Çandarlılar ailesinin 
merkezi İznik olduğuna göre burada ge
niş bir konakları veya büyük ihtimalle bir 
sarayları vardı. Nitekim Çandarlılar'dan 
İbrahim Paşa'nın İznik'teki sarayı , ll. Mu
rad'ın kaçan şehzadesi Mustafa Çelebi'
nin 1422'de sığınağı olmuştu. İsmail Bey 
Hamarnı'nın da bugün hiçbir izi kalmadı
ğına göre herhalde ahşaptan olan bu sa
rayın hamarnı olmasına ihtimal verilir. Bu 
duruma göre XIV veya XV. yüzyıla ait ol-

ismail Bey 
Hamamı

ızn ik 

ismail Bey Hamarnı'nın p l anı 

d uğu kabul edilen yapının taş ve tuğladan 
karma duvar örgüsü de böyle bir tahmi
ni destekler. 

Günümüze harabe halinde gelen yapı
nın sanat bakımından değeri ilk defa K. 
Klinghardt tarafından farkedilerek rölö
veleri 1927'de basılan eserinde yayımlan
mıştır. Daha sonra Ali Saim Ülgen ve Kat
harina Otto-Dorn, İznik hakkındaki ma
kale ve kitaplarında esere geniş yer ayı
rarak resim ve rölövelerini neşretmişler
dir. Ayrıca İznik' e ve Türk sanatına dair ki
taplarda bu hamam ihmal edilmemiştir. 

Kurtuluş Savaşı'nda birkaç defa el de
ğiştiren. bütün eski eserleri tahrip edilen 
ve halkı uzaklaşan İznik, 1 9SO'li yıllardan 
itibaren yeniden canlandığında ewelce 
etrafı boş ve tarla halinde olan hamam 
da yerleşme bölgesinin içinde kalmış, bu 
arada ilgilenilmediği için büyük ölçüde 
hava şartlarından olduğu kadar insan 
eliyle de zarar görmüştür. Ancak 1995 yı
lında Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü tarafından yok olmasını önlemek 
için bazı tedbirler alınmıştır. Fakat bun
ların yeterli olduğu söylenemez. Hama
mın harabesi bir koruyucu sundurma al
tına alınmış, ayrıca dış tarafında bir kazı 
yapılarak su yolu tesbit edilmiştir. 

Hamamın herhalde ahşap olan soyun
ma yeri mevcut değildir. Batı cephesi 
önünde duvarların devamına işaret eden 
kalıntılar bulunmaktadır. Burada ince 
uzun, koridor şeklinde bir mekanın yer al
dığı ve girişinin de kuzeyden olduğu tah
min edilmektedir. Klinghardt güney cep
hed.eki dikdörtgen, üstü beşik tonozla ör
tülü mekanın giriş holü olduğunu san
mıştır. Halbuki hiçbir süslemesi olmayan 
bu mekanın kazan (su haznesi) ve külhan 
olduğu Ülgen ve Otto- Dorn tarafından 
belirtilmiştir. Bu bölüm ün dış duvarında 


