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İSMAİL RÜMi 
(ö. 1041/1631) 

Kadiriyye tarikatının 
Rumiyye kolunun kurucusu. 

_j 

Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Baba
sı Çoban Ali, oğlunun daha iyi yetişmesi 
için Tosya'ya taşındı. Medrese ilimlerini 
tahsil ederken Halvetiyye tarikatı şeyh
lerinden Ahmed Efendi'nin sohbetlerine 
devam etmeye başlayan İsmail Rumi, bir 
gece rüyasında Abdülkadir-i Geylani'yi gö
rerek onun manevi işareti üzerine Bağ
dat'a gitmek üzere yola çıktı. Bağdat'a 
ulaşınca Kadiriyye'nin merkez dergahına 
gidip dergahın postnişini Bağdat naki
büleşrafı Seyyid Feyzullah Efendi'ye ken
dini tanıttı. Bir müddet sonra erbain çı
karmak üzere halvete girdi. Seyrü sülü
künü tamamlayınca mürşidinin tavsiye
si üzerine Bağdat'tan ayrıldı. Anadolu'ya 
gelmeden Mısır'a uğrayarak sohbetleri
ne katıldığı Ahmed-i Mısri'den de icazet
name aldı. Bundan dolayı· bazı silsilena
melerde mürşidinin Feyzullah Efendi, ba
zılarında ise Ahmed Efendi olarak kayde
dildiği görülmektedir. 

1020 (1611) yılında İstanbul'a gelen İs
mail Rumi bir süre Sofular Camii'nde kal
dı , daha sonra Tophane'de Hacı Piri adlı 
bir kişiye ait arsa üzerinde bir tekke inşa 
ettirdi. Onun Anadolu ve Rumeli'nin de
ğişik şehirlerinde kırk kadar tekke yap
tırdığı kaydedilmektedir (Seyyid Sırrı Ali, 
s. 52). Kadiriyye tarikatı, Kadirihane diye 
anılan bu dergahın kurulmasından sonra 
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Rümi'nin 
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kabri
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istanbul 

istanbul'da yayılmaya başlamış, XV. yüz
yılda Bursa'da kurulan Eşrefiyye kolu ile 
birlikte bu tarikatın Osmanlı toprakla
rında yaygınlık kazanmasında önemli rol 
oynamıştır. Bu tesir sebebiyle "pir-i sani" 
unvanıyla anılan ve kendisine Kactiriyye'
nin Rümiyye kolu nisbet edilen İsmail Ru
mi vefatında kurduğu tekkenin haziresi
ne defnedildi. Tekkenin meşihatı halife
lerinden Seyyid Halil tarafından sürdü
rülmüştür. Usturumcalı Ahmed Efendi 
adlı halifesi 1038'de (1628) Bursa'da is
mail Rumi Dergahı'nı (Hamam Tekke) kur
muştur. 

İsmail Rumi, Sultan Ahmed Camii'nin 
açılışında dervişleriyle birlikte Kadiri usu
lü zikir yapmış, daha sonra bu camide cu
ma günleri namazdan sonra K ad iri evra
dının okunınası bir gelenek halini almış
tır. Bu gelenek günümüzde de sürmekte, 
Kadirihane şeyhinin görevlendirdiği bir 
derviş cuma namazından sonra camide 
Kadiri evradını okumaktadı r. Kadirihane 
Kadiriyye tarikatının merkez tekkesi ol
muş, Anadolu ve Rumeli'de Kadiri şeyh
lerinin verdiği icazetnameler Kadirihane 
şeyhi tarafından tasdik edilmiştir (ayrıca 
bk. RÜMİYYE) . 
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İSMAİL RUSÜHi 

(bk. ANKARAVI, İsmail Rusuhi). 

İSMAİL SABRİ PAŞA 
(ı.;,~ ~r J;:c!A..ı! ) 

(1854-ı 923) 

Mısırlı şair. 
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Kahire'de doğdu. Mübtediyan Mekte
bi'nde başladığı öğrenimini Techiziyye ve 
İdare (Hukuk) mekteplerinde sürdürdü. 
1871 'de Ravtatü 'i-medaris dergisinde 
yayımladığı şiirlerle tanınmaya başlanan 

İsmail Sabri. hakkında övgü şiirleri yazdı
ğı Hidiv İsmail Paşa tarafından hukuk öğ
renimi yapması için Fransa'ya gönderildi 

( 1874). 1878'de Aix Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi' nden mezun olup Kahire'ye dön
dü. Bir süre Mansüre'de hakimlik yaptı. 
1896'da İskenderiye'ye vali olarak tayin 
edildi. üç yıl sonra Adalet Bakanlığı bakan 
yardımcılığı görevine getirildi. Bu görev
den 1907yılında kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı. 21 Mart 1923'te Kahire'de vefat 
etti. 

Mahmud Sami el-Barüdi, Aişe İsmet 
Teymür, Ahmed Şevki ve Hafız İbrahim'in 
de içinde yer aldığı "el-muhafızü'l-beya
nl" diye adlandırılan eski şairleri taklit 
akımının öncülerinden kabul edilen is
mail Sabri. Fransa'dan döndükten sonra 
eski şairleri taklitten uzaklaşmaya, şiirin 
şairin yaşantısını ve düşüncelerini yansıt- · 
ması gerektiğini savunmaya başladı. Ona 
göre şair bir anın ı, bir gözlemini veya bir 
düşüncesini ifade için birkaç beyitle de 
yetinebilmeli. şiiri gereksiz yere uzatmak
tan kaçınmalıdır. Bundan dolayı İsmail 
Sabri'nin şiirleri genellikle iki üç beyitten 
oluşur, altı beyti geçen şiiri çok azdır. Uzun 
kasideleri de olmakla birlikte bunlar diva
nında az yer tutar. 

İsmail Sabri özellikle Buhtüri'nin tesi
rinde kalmış ve onutaklide çalışmıştır. Bu 
sebeple çağdaşları ona "Mısır'ın Buhtü
ri'si" lakabını vermişlerdir. Ayrıca Baha 
Züheyr ile İbnü'l-Farız'dan da hayli etki
lenmiştir. Şiirlerinde günlük hayatta kul
lanılan ifade ve kalipiara yer vermesi ve 
aşırı duygusal oluşu bakımından Baha Zü
heyr'e benzetilir. Aşk. güzellik, dostluk. 
ölüm, vatan sevgisi şiirlerinde ele aldığ ı 

başlıca konulardır. MOsikiye çok düşkün 
olan İsmail Sabri, şiirlerinin bestelenebi
lir nitelikte olması için kulağa hoş gelen 
kelimelerden oluşmasına özen göster
miştir. 

· İngiltere'nin kontrolü altındaki Mısır 
hükümetinin bir memuru olması dolayı
sıyla İsmail Sabri, çağdaşları Hafız İbrahim 
ve Ahmed Şevki gibi şiirlerinde milliyet-
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