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Ebü Abdiilah (Ebü Hayyan) 
İsmail b. Hammad 

b. Ebi Hanife Nu'man ei-Küfi 
(ö. 212/827) 

Hanefi fakihi ve kadı. 
L _j 

Abbasi Halifesi Musa el-Hadi zamanın
da (785-786) görev yapan Şerik b. Abdul
lahen-Nehai'nin Kufe kadılığı sırasında 
bir alacağından dolayı dava açtığına dair 
rivayetten hareketle (Hüseyin b. Ali es
SaymerT, s. 140) bu sırada ergenlikyaşın
da olduğu ve dedesi Ebu Hanife'ye de ( ö. 

150/767) yetişemediği dikkate alınırsa 
1 SO -1 SS (767 -772) yılları arasında doğ
duğu söylenebilir. Babası Hammad'dan 
ve Ebu Hanife'nin öğrencileri Ebu Yusuf 
ile Hasan b. Ziyad'dan fıkıh , yine babası 
başta olmak üzere Malik b. Miğvel, ömer 
b. Zer. Kasım b. Ma'n ve İbn Ebu Zi'b gibi 
alimlerden hadis tahsil etti. Gassan b. 
Mufaddal. Ömer b. İbrahim en-Nesefi. 
Sehl b . Osman el-Askeri. Abdülmü'min 
b. Ali er-Razi kendisinden hadis rivayet 
ettiler. Ebu Said ei-Berdai de ondan ders 
aldı. 

Başta Bağdat'ın bazı semtleri olmak 
üzere çeşitli şehirlerde kadılık yapan İs
mail b. Hammad, 194 (81 O) yılında Bağ
dat'ın doğu yakası (Rusafe) kadılığına ta
yin edildi. Bir süre bu görevde kaldıktan 
sonra Hasan b. Ziyad'ın yerine Kufe ka
dılığına getirildi. Zilkade 201'de (Haziran 
817) görevinden alındı. Me'mun zama
nında Bağdat'ın Şarkiye ve Medinetül
mansur semtleri kadılığında bulundu. 
21 O (825) yılında Basra kadısı oldu. Bir yıl 
sonra felç olunca görevinden ayrıldı. Ka
dılı k görevinde başarılı olan İsmail b . 
Hammad ayrıca Hakka ve Vasıt kadılığı 
da yapmıştır. 

Bazı kaynaklarda isınail b. Hammad'ın 
Mürcie'den olduğu kaydedilirse de bu ri
vayet arneli imandan bir cüz saymama
sından kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim 
dedesi Ebu Hanife de bu görüşünden do
layı Mürcie'den olmakla itharn edilmiştir 
(DİA, X, 142-14 3) Ancak çeşitli alimlerle 
yaptığı tartışmalardan (ibn Adi, ı. 308) 
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Mürcie'nin dille ikrarın iman için yeterli 
olacağı, amel etmemenin kişiye zarar ver
meyeceği şeklindeki aşırı görüşünü be
nimsemediği anlaşılmaktadır. İsmail b. 
Hammad'ın Kur'an'ın mahiQk olduğunu 
savunduğu. babası ve dedesinin de bu 
görüşte olduğunu söylediği (a.g .e., ı. 308; 

Hatlb, VI, 245; ibn Hacer, ı. 399). Mihne 
olayında Me'mun'un dailiğini yaptığı (i b n 
Hacer, I, 399) zikredilir. İbn Hacer, bu bil
giyi naklettikten sonra babası ve dedesi
nin de aynı görüşü paylaştığı iddiasının 
doğru olmadığını söyler. Eserleri zamanı
mıza ulaşmayan İsmail b. Hammad'ın iti
kadi görüşlerini tam olarak belirlemek 
zordur. Bununla birlikte bazı rivayetler
den onun, Selef akldesini savunanlarca 
"ehlü'l-ehva" diye nitelendirilen Cehmiy
ye, Mu'tezile. Mürcie gibi fırkalara peşin 
hükümle yaklaşmadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim bid'at çıkardıkları için ehlü'l-eh
vanın şahitliğini kabul etmemesi teklif 
edildiğinde. "Sen herhalde Cemel Yak'a
sı'na katılanların birbirlerini öldürdükle
rini görseydin onların şahitliğini kabul et
mezdin?" diyerek karşı çıktığı bilinmek
tedir (VekT', ll, 170). 

Bazı hadis münekk.itleri İsmail b. Ham
mad'ın Cehmiyye'den olduğunu ve güve
nilir sayılmadığını belirtirken (Zehebl, ı. 

226: ibn Hacer, I, 399) İbn Adi, İsmail ile 
babası Hammad ve dedesi Ebu Hanife'
nin hadis ehli olmadıklarını ve rivayette 
zayıf bulunduklarını söyler (el-Kamil, ı, 

308 ). Buna karşılık Sı bt İbnü'I-Cevzi. is
mail'in güvenilir (si ka ve sadOk) bir kişi ol
duğunu. Hatib ei-Bağdadi'den başka kim
senin onu kötülemediğini belirtir ve Ha
tib'in halku'I-Kur'an meselesinde İsma
il'den naklettiği söz hakkında, "Eğer bu
nu söylediği doğru ise bu bir takıyyedir; 
zira Me'mun bu sözü söylemesi için biz
den (Hanefller) zor kullanmadığı kimse 
bırakmamıştır" der (Safedl, IX, ll ı; ibn 
Hace r. 1, 399). Ancakaynı bilgiyi Hatib ei
Bağdadi'den önce İbn Adi'nin de naklet
tiği, İsmail'in bu sözü görev aldığı günle
rin daha başında. halku'I-Kur'an mesele
sinin gündeme gelmediği bir dönemde 
söylediği anlaşılmaktadır (ibn Hacer, 1, 
399). ı 

Kaynaklarda İsmail b. Hammad'ın şu 
eserleri zikredilmektedir : el-Cami' fi'l
tı)fh (EbG Hanife'den naklettiği fıkhl gö
rüşleri derleyen bir eser olup Bişr b. Gı
yas tarafından rivayet edilmiştir). er-Red 
'ale'l-Kaderiyye, Risô.le ile'l-Büsti, Ki
tô.bü'l-İrcô. ' (Ebu Said el-Berdal son ese
ri tenkit eden bir kitap yazmıştır). 
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İSMAİL b. İSHAK 

(bk. CEHDAMJ). 

İSMAİL MA'ŞÜKİ 
(ı..J~ ~ı-.!) 

(ö. 935/1529) 

Bayrami-Melami tarikatına 
mensup sufi. 
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Aksaray'da doğdu . Bayrami- Melami 
kutbu Pir Ali Aksarayi'nin oğludur. Tari
kat mensupları arasında aşkyolunda ha
yatını verdiği için Ma'şuki, babası şeyh 
olduğu için Çelebi Şeyh, halk arasında ise 
genç ve güzel olduğundan Oğlan Şeyh 
diye tanınır. 

Atai'nin ifadesine göre İsmail Ma'şGki 
çok genç yaşta istanbul'a giderek irşad 
faaliyetine başlamış. camilerdeki vaazları 
ilgiyle karşılanmış, halkın yanı sıra askeri 
kesimden de birçok kişi kendisine intisap 
etmiştir. Şathiyyat türü sözleri halk ara
sında yayılan İsmail Ma'şuki'ye gösterilen 
bu ilgi bazı kimseleri rahatsız etmiş. bu 
kişiler genç şeyhin fitneye sebep olduğu
nu söyleyerek Sahn müderrisi Çivizade 
Muhyiddin Mehmed Efendi'ye başvur
muşlar ve kendisinden onun katlinin sağ
lanmasını rica etmişler, neticede İsmail 
Ma'şukl, İstanbul'a geldikten bir yıl son
ra 935'te ( 1529) Şeyh ülislam Kemalpa
şazade'nin fetvasıyla idam edilmiştir. Do
ğum tarihinin kaydedildiği tek kaynak 
olan Atai onun 914'te (1508-1509) doğ
duğunu söyler. Bu durumda öldüğünde 
on dokuz-yirmi yaşlarında olduğu anla
şılmaktadır. Sarı Abdullah Efendi. La'li
zade ve M üstakimzade de 935 yılında on 
dokuz yaşında iken öldürüldüğünü kay
detmişlerdir. 

Sarı Abdullah Efendi. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın lrakeyn Seferi'nden dönerken 
Aksaray'a uğrayıp Pir Ali'yi ziyaret ettiği 
sırada kendisine birçok mülk ve mezra 


