
İSMAiL b. CA'FER es-SADlK 

dukça sınırlıdır. Öğrenim çağında babası 
dışında kimlerden faydalandığı bilinme
mektedir. Yetişkinlik döneminde. ŞYa bün
yesinde imam ı ilah kabul eden Hattabiyye 
fırkasının kurucusu Ebü'I-Hattab ei-Ese
di ile, bazı gnostik öğretileri ve devri ta
rihi ŞYa'ya taşıyan Mufaddal b. ömer ei
Cu'fi gibi aşırılarla irtibat kurduğunu be
lirten Keşşl'nin nakilleri dikkate alındığın
da (Ebu Ca'fer et-Tusi, İi].tiyaru Ma'rifeti'r
rical, s. 217-218. 32!, 325-326, 354-356, 
390) onun radikal ŞYa arasında itibarlı bir 
kimse olduğu anlaşılır. Ca'fer es-Sadık' ın, 

oğlunun bu durumundan hoşnut olma
dığı ve aşırı unsurların onu doğru yoldan 
uzaklaştıracağı endişesi taşıdığı da kay
naklarda belirtilmektedir. İsmail. baba
sının aşırı mensuplarından olan Mualla b. 
Huneys'in Medine valisi Davud b. Ali tara
fından öldürülmesini babası adına pro
testo etmiş (Ahmed b. Ali en-NecaşT, s. 
296; EbO Ca'fer et-TusT, er-Rica/, ı. ı !7). 
ayrıca Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer MansOr 
zamanında KCife'de tefecilikle uğraşan 
Bessam b. Abdullah es-Sayrafi'nin malen 
desteklediği bir kısım aşırı Şiiler'le birlikte 
devlete karşı yürütülen asker! harekete 
de katılmıştır. 138 (755-56) yılında cere
yan eden bu hadiseyi Ca'fer es-Sadık'ın 
tasvip etmediği, halifenin İsmail'i ve ba
basını KCife yakınında idari başşehir olan 
Hire'ye çağırdığı ve olaya karışanların 
idam edilmesine rağmen kendilerinin 
serbest bırakıldığı nakledilmektedir (Ah
med b. Ali en-NecaşT , s. 8 ı -82; Eb Ci Ca'fer 
et-TusT. İl].tiyaru Ma'rifeti'r-rical, s. 244-
245; Lewis, s. 39). Sözü edilen olaylar. 
imamlarının muhafazakar ve tedbirli tav
rından memnun olmayan aşırı unsurlarla 
İsmail arasında sıkı bir yakınlığın bulun
duğunu ortaya koymaktadır. 

Kaynakların ekseriyetle belirttiğine gö
re İsmail babasının sağlığında vefat et
miş , oğlunun gömülmesinden önce Ca'
fer es-Sadık onun yüzünü açarak hazır 
bulunanlara göstermiş ve onları ileride 
ortaya çıkması muhtemel iddialara karşı 
şahit tutmuş. cenazesi de Cennetü'l-ba
ki'de defnedilmiştir. Buna rağmen İsma
il'in sonraları Basra'da görüldüğü, kör ve 
yatalak iki hastayı dua ederek iyileştirdi

ği şeklinde rivayetler ortaya çıkmıştır. An
cak İsmail'in ne zaman öldüğü kesin ola
rak belli değildir. Bazı kaynaklar onun 133 
(750-51). bazıları 138 (755-56). bir kısmı 
da 145 (762) yılında vefat ettiğini belirt
mektedir. İsmail'in. babası Ca'fer es-Sa
dık (ö. !48/765) henüz hayatta iken öldü
ğünün bilinmesi ve defnedilmesiyle ilgili 
rivayetlerde 136 (754) yılında halife olan 
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Mansur'un zikredilmesi dikkate alındığın
da son iki tarihin doğruya daha yakın ol
duğu anlaşılır. Bütün bunların yanında İs
mail'in babasının sağlığında ölmediği. 
ölümünün ilan edilmesinden sonra Ab
basi yönetiminden ve halktan gizlenerek 
faaliyetlerini sürdürdüğü ve 158 (775) 
yılında vefat ettiği de ileri sürülmüştür 
(ArifTamir, ı . !!7) 

İsmail b. Ca'fer babası sağken öldüğü 
için Şiiler imametin kime geçeceği husu
sunda ihtililf etmiştir. İmamiyye grupla
rı. Ca'fer es-Sadık'ın imamete kendisin
den sonra diğer oğlu Musa el-Kazım'ı va
siyet ettiğini söylerken İsmaililer bu gö
revin nassa bağlı olduğunu. Ca'fer'in ima
mete önce büyük oğlu İsmail'i vasiyet et
tiğini. nassın geri alınamayacağını. dola
yısıyla imametin. hakkında nas bulunan 
müstakbel imarnın nesiine intikal edece
ğini iddia etmiştir. Bazı İsmaililer ise İ s
mail'in babasından önce ölmediğini ve 
Ca'fer es-Sadık'tan sonra onun imam ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. İsnaaşeri kay
naklarının bir kısmına göre Ca'fer ilk önce 
İsmail'i kendisinden sonra imam olarak 
belirlemiş. ancak şarap içmesi üzerine 
onu aziedip yerine küçük kardeşi Musa ei
Kazım'ı tayin etmiştir (Syed Abi d Ali Abi d. 
s. 738) . Ca'fer es-Sadık'ın İsmail'i imam 
olarak belirledikten sonra onun kendi 
sağlığında ölmesi üzerine. "AIIah'ın, oğlu 
hakkında izhar ettiği durumu hiçbir şey
de izhar etmediği" şeklindeki sözlerinin 
İmamiyye Şiası'nda beda inancının ortaya 
çıkmasına sebep teşkil ettiği kabul edil
miştir. İsmail'in babasından önce öldüğü 
rivayetini benimseyen İsmailiyye' nin ek
seriyetine göre imarnet görevi Muham
med b. İsmail'e intikal etmiştir. 
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İSMAİL DEDE EFENDi, Deli 

XIX. yüzyılda yaşamış 
sazende ve bestekar. 

_j 

İstanbul'da doğdu ve bu şehirde yaşa
dı. Ailesi ve öğrenimi hakkında kaynaklar
da bilgi yoktur. Genç yaşta Mevlevl tari
katına intisap etti. Galata Mevlevihanesi 
şeyhi Kudretullah Dede ( ö. !8 7!) zama
nında çilesini tamamladı. Bu arada mCi
siki bilgisini geliştiren İsmail Dede'ye bir 
müddet sonra dergahın neyzenbaşılığı 
görevi verildi. 1848'de Mısır'a vali tayin 
edilen ı. Abbas Hilmi Paşa, İsmail Dede'
yi beraberinde götürüp maaş bağladı ve 
kendisine bir çiftlik tahsis etti. Mısır sara
yı çevrelerinde büyük ilgi gören sanatkar. 
Mustafa Nakşi Dede'nin (ö. !854) meşi
hatı esnasında bir müddet Kahire Mev
levihanesi'nin neyzenbaşılığı vazifesinde 
de bulundu. Kendisine gösterilen büyük 
ilgiye rağmen bir süre sonra İstanbul'a 
döndü ve orada vefat etti. Sadettin Nüz
het Ergun onun 1858 -1863 yılları arasın
da ölmüş olabileceğini ifade eder. 

Devrinin musikişinasları arasında önem
li bir yeri bulunan İsmail Dede bestelediği 
saz eserleri yanında özellikle neyzenliğiy
le tanınmış. daha çok Kudretullah Dede'
nin şeyhliği sırasında şöhret kazanmıştır. 
Konya'dan İstanbul'a geldiğinde onun ney 
üfleyişini dinleyen Mehmed Said Hem
dem Çelebi , sanatkarın ustalığını takdir 
ederek İsmail Dede'nin bulunduğu der
gahta neyzenbaşılığın mutlaka onun ta
rafından yapılmasına dair bir imtiyaz ver
miştir. Birçok neyzen yetiştiren İsmail De
de'nin talebeleri arasında Kozyatağı'n
daki Rifili Tekkesi şeyhi Halim Efendi en 
meşhurlarındandır. Ayrıca bir müddet 1. 
Abdülhamid'in kızı Esma Sultan'ın sara
yında ney meşketmiştir. 



Kimseden çekinmeyen, aklına geleni 
hemen söyleyiveren serbest mizacı ile ta
nınan İsmail Dede bundan dolayı müsiki 
çevrelerinde Deli İsmail diye anılmıştır. 
Ancak onun Neyzen İsmail, İsmail Dede 
olarak da anılması Hamamizade İsmail 
Dede Efendi ile karıştınlmasına yol açmış, 
bazı eserleri muhtemelen Dede Efendi'
ninkilerle karıştırılmıştır. Öztuna, onun 
yirmi peşrev ve on iki saz semaisinden 
oluşan otuz iki saz eserinin listesini ver
miştir (BTMA, I, 393-394) . 
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İSMAİL DEDE EFENDi, 
Hamamizade 
(1778-1846) 

Türk mfısikisi bestekarı 
ve hanende. 

_j 

1 O Zilhicce 1191 'de (9 Ocak 1778) is
tanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Babası, 
uzun süre Cezzar Ahmed Paşa'nın mü
hürdarlığını yapan Süleyman Ağa, annesi 
Rukiye Hanım'dır. Doğumu kurban bay
ramının ilk gününe rastladığı için kendi
sine İsmail adı verilmiş . Mevleviyye tari
katına mensup olduğundan "İsmail De
de", "Dede Efendi", babasının hamam iş
letmeciliğiyle meşgul olmasından dolayı 

"Hamamlzade" (HammamTzade) diye ta
nınmıştır. Şehzadebaşı'ndaki Acemoğlu 

Hamarnı'nı işleten babası, İsmail üç dört 
yaşlarında iken bu hamarnı satıp Altımer
mer Kurusebil mahallesindeki Çavuş Ha
mamı ile yanındaki evi satın alarak ora
ya yerleşti. İsmail. öğrenimini Hekimoğ
lu Ali Paşa Camii'nin bitişiğİndeki Çama
şırcı Mektebi'nde tamamladıktan sonra 
defterdarlıkta Başmuhasebe Kalemi'nde 
katip muavini olarak çalışmaya başladı. 

Öğrenciliği sırasında sesinin güzelliğin
den dolayı ilahicibaşı olan İsmail. ilk mü
siki derslerini sesini bir merasirnde dinle
yip beğenen Anadolu Kesedan Uncuzade 
Mehmed Emin Efendi'den aldı. Düzenli 
olarak devam ettiği Yenikapı Mevlevlha
nesi'nde Ali Nutkl Dede ile kardeşi Abdül
baki N asır Dede ve devrinileri gelen diğer 
müsikişinaslarından faydalanarak kendi
ni yetiştirdi. Ney üflemeyi de Abdülbaki 
Nasır Dede'den öğrendiği söylenir. Ali 

Nutkl Dede'ye intisap ederek 18 Zilhicce 
1212 (3 Haziran 1798) tarihinde çileye so
yundu. Kısa bir süre sonra babasını kay
betti. Bu arada babasının işlettiği hama
rnı sattı. Çilesinin ikinci yılında iken bes
telediği, "Zülfündedir benim baht-ı siya
hım" mısraıyla başlayan büselik şarkısı 
müsiki çevrelerinde büyükyankı uyandır
dı. Üslüp ve melodik yapı itibariyle çok 
farklı olduğu için eserin bestekarını me
rak eden lll. Selim. İsmail Dede'yi saraya 
çağırarak şarkıyı kendisinden dinledik
ten sonra takdirlerini bildirdi. 20 Şewal 
1215 'te (6 Mart 1801) çilesini tamamlaya
rak "dede" unvanını aldı. Onunla ilgili ya
yınlarda çilesini 20 Şewal 1213'te (27 
Mart 1799) tamamladığı söylenmekteyse 
de şeyhi Ali Nutkl Dede'nin Defter-i Der
vişan'daki kaydından (vr. ı Qb) bu tarihin 
6 Mart 1801 olduğu anlaşılmaktadır. Bir 
müddet sonra bestelediği. "Ey çeşm-i 
ahü hicr ile tenhalarasaldın beni" mısra
ıyla başlayan hicaz nakış bestesi de mü
siki çevrelerinde aynı ilgiyi gördü. Bu mü
nasebetle şöhreti iyice yayılmaya başla
yan İsmail Dede. tekrar saraya çağrılıp 
padişahın takdirlerine mazhar olduğu gi-

İSMAiL DEDE EFENDi, Hamamizade 

bi haftada iki defa sarayda düzenlenen 
küme fasıliarına hanende olarak katılması 
istendi. 1802 yılının ilk aylarında saraylı 
Nazlıfer Hanım'la evlenmesinden sonra 
dergahtan ayrılarak Akbıyık mahallesin
de kiraladığı bir eve taşındı. Ayin günleri 
mevlevlhaneye gidip kendi odasında mü
siki dersleriyle meşgul olan İsmail Dede 
1804'te şeyh i Ali Nutkl Dede'yi, bir yıl son
ra ilk çocuğu Salih'i kaybetti. Oğlunun ve
fatı üzerine duygularını. "Bir gonca -fe
min yaresi vardır ciğerimde" mısraıyla 
başlayan bayati murabba bestesiyle dile 
getirdi. 1808'de annesiyle hamisi lll. Se
lim vefat etti; 181 O'da ikinci çocuğu Mus
tafa'yı da kaybetti. 

İsmail Dede'nin Il. Mahmud devrin
de sarayla münasebetleri gelişerek de
vam etti. 1812'de "musahib-i şehriyarl"
Ier arasına alındı. bir müddet sonra da 
müezzinbaşılığa getirildi. Ayrıca bizzat 
padişah tarafından Murassa' İmtiyaz ni
şanı ile mükafatlandırıldı. Sultan Abdül
mecid döneminde müezzinbaşılık görevi 
devam etmesine rağmen sarayda eski 
samimi havayı bulamadığı kaydedilmek
tedir. 1842'de isteği üzerine Sultan Ab-

Hamamizade ismail Dede Efendi'nin kaleme aldığı avi n mecmuasından kendi bestesi olan neva avin-i şerifinin metni (Baki 
Baykara arşivi) 
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