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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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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. 

_j 
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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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çilik fikrine pekyer vermemiştir. Bunun
la birlikte Mısır milli hareketinin öncüle
rinden Mustafa Kamil Paşa ile dostluğu
nu sürdürmüş. İskenderiye valisi olduğu 
sıralarda onun işgal güçlerine karşı halkı 
bilinçlendirmek amacıyla düzenlemek is
tediği mitinge hükümetin olumsuz görü
şüne rağmen izin vermiştir. Adalet baka
nı yardımcısı iken ingilizler'in Mısır bölge 
müfettişi Cromer'i ziyaret ettiği takdir
de bakanlık görevine getirileceğine dair 
söz verildiği halde onunla görüşmeye ya
naşmamıştır. 

İsmail Sabri. "Mısır Mısırlılar'ındır" gö
rüşüyle Hidiv İsmail Tevfik, Abbas Hilmi 
ve Hüseyin Kamil Paşa gibi Mısırlı yöneti
ciler için övgüler kaleme alırken Babtali'ye 
ilgisiz kalmıştır. Osmanlı Devleti ile İtalya 
arasında çıkan Trablusgarp Savaşı mü
nasebetiyle yazdığı şiiri, çağdaşı Ahmed 
Şevkl gibi dini duygularla değil olayın insa
ni boyutundan hareketle kaleme almış
tır. Sultan Abdülhamid'in tahttan indiril
mesini konu edinen şiirinde olaya yakla
şım tarzı onun Babtali'ye uzak durduğunu 
ve tarafsız kalmayı tercih ettiğini göster
mektedir. 

Yaklaşık 2000 beyitten oluşan divanı 
ölümünden on beş yıl sonraTaha Hüse
yin 'in önsözüyle Ahmed ez-Zeyn tarafın
dan yayımianmış (Kah i re 1938). eseri Ah
med Kemal Zeki ve Amir Bu hayri de neş
retmiştir (Kahire 1963). Muhammed Mu
hammed Abdülmecld İsmail Sabri için bir 
çalışma yapmış. ayrıca Muhammed Kan
dur'un onun hakkında verdiği konferans
lar yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
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İSMAİL SAFA 
(1867- ı 901) 

Şair ve yazar. 
.J 

21 Mart 1867'de Mekke'de doğdu. Ba
bası Trabzon! u şair Mehmed Behçet Efen
di. annesi. soyu Akşemseddin'e dayandı

ğı ileri sürülen (Peyami Safa. s. 165) Ayşe 

Samiye Hanım'dır. Çocukluk yıllarını ba
basının Hicaz vilayeti mektupçusu olarak 
görevli bulunduğu Mekke'de geçirdi. 
1873'te annesini kaybetti; 1879'da ba
basının ölümü üzerine istanbul'a geldi. 
Kardeşleri Ahmed Vefa ve Ali Kami (Ak
yüz) ile beraber Darüşşafaka'nın ll. sınıfı
na kaydoldu ( 1880). Mezun olunca ( 1886) 

bir süre Evkaf Nezareti Mesarifat Kale
mi'nde çalıştı. Ardından istanbul Telgraf
hanesi muhabere memurluğuna tayin 
edildi (ı 887). Mekteb-i İdadi-i Mülki'de 
ve Vefa İdadlsi'nde edebiyat öğretmenli
ği yaptı. 1890 yılında Meclis Kalemi'nde 
müsewid olarakçalışmaya başladı. 1895'
te verem hastalığına yakalanan şair ha
va değişimi için Midilli'ye gitti ve bir süre 
orada kaldı. 

Şiirlerinde siyaset konularına ilgi gös
termeyen İsmail Safa'nın adı zaman za
man siyasi olaylara karıştı. Jön Türkler'le 
ilişkisi yüzünden gizli toplantılar yapıldı
ğı gerekçesiyle evi birkaç defa arandı. ll. 
Abdülhamid'e karşı İngiltere'nin desteği
ni sağlamak amacıyla. Transval Savaşı'n
da ingilizler'in Boerler'e galip gelmesini 
temenni eden siyasi bir metin hazırladı 
(ı 899). Devrin ünlü yazarlarıyla bir kısım 
ulema. devlet memuru ve askeri ricalin 
de imzaladığı bu metni ingiliz Sefiri Sir 
Nicolas O'Conor'a sunan Jön Türk grubu
na katıldı (Hanioğlu. ı . 573-575) . Bu siyasi 
hareket üzerine Dahiliye Nezareti'nin 29 
Nisan 1900 tarihli yazısı ile Sivas'a tayin 
edildi ve 24 Mart 190 1'de burada öldü . 
önce Sivas Garipler Mezarlığı'na defnedi
len naaşının daha sonra Sivas Ali Ağa Ca
mii haziresine nakledildiği bilinmektedir; 
ancak bugün caminin haziresinde İsmail 
Sara adına bir mezar bulunmamaktadır. 

İsmail Safa edebiyatla yakından ilgili 
bir aileye mensuptur. Babası Mehmed 
Behçet Efendi. çoğu kaybolmuş olmakla 
birlikte bir divan teşkil edecek kadar şiir 
yazmıştır. is mail Safa'nın zihnl bir hasta-
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lığa tutularak genç yaşta ölen kardeşi Ah
med Vefa da şairdi. Küçük kardeşi Ali Ka
mi ise şairliğinin yanı sıra eğitimciliği ve 
tercümeleriyle tanınmış bir yazard ır. Ga
zeteci ve yazar İl hami Safa ile romancı ve 
fikir adamı Peyami Safa İsmail Safa'nın 
oğullarıdır. 

Huz Ma-Safa adlı eserinin mukaddi
mesinde edebiyat zevkini babasından al
dığını belirten İsmail Safa şiir yazmaya 
Darüşşafaka'da öğrenci iken başladı. İlk 
şiirlerini Safa imzasıyla Tercüman-ı Ha
kikat'te yayımladı. 1886-1892 yıllarında 
Saadet, Mürüvvet, Mecmua-i Mual
lim, İmdadü'l-Midad ve Mirsad'da çı
kan manzumeleriyle tan ındı. Şiirlerini be
ğenen Muallim Naci kendisine "şair-i ma
der-zad" unvanını verdi. 1889'da ilk man
zum eseri Sünuhat basıldı. Mirsad der
gisinin başyazarlığını yaptı (9 Nisan- ı O 
Eylül ı 89 ı . nr. 3-25) Tevfik Fikret'i bu gö
revi sırasında keşfetmiş, Ali Ekrem Bola
yır'a göre Servet-i FünGn edebiyatının 
esaslarını o koymuştur. Çeşitli şiirlerini, 
Mevlid-i Pederi Ziyaret adlı manzum 
seyahatnamesinin bir kısmını ve Fransız 
yazarı Emmanuel Gonzales'ten kardeşi 
Ahmed Vefa ile Türkçe'ye çevirdiği Vehô
metli Sevdalar adlı romanı Mirsad'da 
yayımiayan şair, derginin kapatılmasın
dan sonra H uz Ma -S ata ve Mağdure-i 
Sevda adlı manzum eserlerini bastırdı 
(istanbul ı 308). 

İsmail Safa. 1884-1892 yıllarında yaz
dığı şiirlerde Muallim Naci'nin etkisinde 
kaldı. 1892-1895 yılları arasındaki dö
nemde bu etkiden kurtularak şiirde yeni 
arayışlara yöneldi. Şiirlerini ve edebi ma
kaleleri ni Resimli Gazete, Hazine-i Fü
nCın, Mekteb, Ma'ICımat ve Maarif'te 
yayımladı. Bir ara Maarif dergisinin baş
yazarlığını yürüttü (9 May ı s ı 895-3 Hazi
ran 1896) . Bu dergide şiirl~rinin yanı sı
ra "Mülahazat-ı Edebiyye" başlıklı bir dizi 
makalesi de çıktı. 

Yenilik taraftarı edebiyatçtiarın Ser
vet-i Fünun dergisi çevresinde toplan
malarından sonra İsmail Safa şiir ve ma
kalelerini bu dergiye göndermeye başla
dı. 1896-1901 yıllarında yazdıklarını baş
ta Servet-i FünCın olmak üzere Ma arif, 
Mekteb, Pul Mecmuası, İrtiki'i, Müta
laa, Fevaid, Musavver Terakki, Gül
şen-i Edeb ve Mecmua-i Edebiyye'de 
yayımladı. Servet-i Fünun şair ve yazar
larıyla, özellikle Tevfik Fikret'le derin bir 
dostluk münasebeti vardı. Nitekim Fikret 
"Seza" adlı şiirinde İsmail Safa'yı anlat
mıştır . 
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