
(istiva) düşüncesinde olduğu ifade edil
miştir. 

İsmaili'nin kendi adına bir sünen tasnif 
edebilecek geniş ilmine rağmen bütün 
mesaisini Buharl'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ine ver
mesi İbn Gulam Hasan b. Ali ez-Zühri ta
rafından eleştirilmişse de (Sehml, s. 110) 

Müsnedü 'Ömer adlı eserini inceleyen 
ve kendisinden "şeyhülislam" diye söz 
ederek güçlü hafızasına dikkat çeken Ze
hebl, İsmaili'yi savunmuş ve onun bu tu
tumunun bir eksiklik değil bir üstünlük 
sayılması gerektiğini belirtmiştir. 

Eserleri. 1. el-MüstaQ.rec (KWibü 'l-Ca
mı1'ş-şaf.ıif.ıi'l-mul]rec 'ala Şaf:ıif:ıi'l-f.ıafı+i'l

Bul]arf, eş-Şaf.ıif:ı, eş-Şaf.ıif:ı 'ala şart i '1-Bu
l]arf). Berkanl tarafından rivayet edilen, 
ancak günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
meyen dört cilt hacmindeki eserin bir cü
zü all isnadla Buharl'nin ta'liklerine ayrıl
mış ve Buharl'nin muallak rivayetlerinin 
muttasıl senedieri tesbit edilmiştir. Eser
de Buhari'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ine almadığı her
hangi bir hadise yer verilmemekle birlik
te bazı metinlere ilaveler yapılmış. bazı 
rivayetler manen ya da takdim ve tehirle 
nakledilmiştir. el-MüstaQ.rec'in tertibi 
de farklı olup İsmaili bu çalışmasıyla Bu
hari'nin 1 OO'ü aşkın muallak rivayetinin 
muttasıl senedierini belirlemiş. mevkuf 
rivayetlerin merfQiarını kaydetmiş ve ha
dislerde mana bakımından kapalı görü
nen bazı hususları açıklamıştır (el-Mu'
cem, neşredenin g iri şi, l, 170-178). İbn Ha
cer'in yaptığı nakillerden anlaşıldığına gö
re el-MüstaQ.rec'in girişinde eser ve ese
rin telif metodu hakkında bilgi verilmiş
tir (Şemseddin es-Sehilvl, ll, 57; el-Mu'
cem, neşredenin gir i ş i, I, 178-180) . 2. Ki
tabü'l-Mu'cem fi esami şüyilQ.i Ebi 
Bekr el-İsma'ili. Üçü mükerrer olmak 
üzere müellifin 41 O hocasının alfabetik 
olarak sıralanıp kendilerinden birer hadis 
nakledilen eserin üç cüz halinde Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'nde bulunan tek 
nüshası (Veliyyüddin Efendi,nr. 845) önce 
Heinrich Shützinger tarafından tahkik 
edilerek Das Kitö.b al-mu'ğam des Abü 
Bakr al-Ismö.'ili adıyla neşredilmiştir 
(Wiesbaden 1978). Daha sonra aynı nüs
ha üzerinde Ziyact Muhammed MansOr 
doktora çalışması yapmış( 1405, el-Cami
atü'l-is lamiyye JMedine J) ve bu çalışma 
kapsamlı bir indeksle yayımlanmıştır (I-ll, 
Medine 1410/ 1990). 3. el-Müsnedü'l-ke
bir. Aralarında Hz. Ömer'in de bulundu
ğu bazı sahabilerin müsnedlerini ihtiva 
eden eserin 1 00 cilt dolayında olduğu ve 
sadece Müsnedü 'Ömer'in iki cilt tuttu
ğu ifade edilmiştir (Zehebl, Te?kiretü'l-

lsmaili'nin 
Kitiibil'l
Muccem 

fi esiimi adlı 
eserinin 

ilk iki sayfası 

(Beyazıt 

Devlet K tp., 
Veliyyüddin 

Efendi, nr. 845) 

f.ıuffti?. III, 948). İsmaili'ye nisbet edilen di
ğer bazı müsnedler de muhtemelen el
Müsnedü'l-kebir'in kısımlarıdır. 4. Ri
sôle ti'l-'a)fide. İbn Teymiyye bu risaleyi 
Ebu Osman en-Nisabürl es-Sabun! vası
tasıyla nakletmiş, İbn Hacer de gerek bu 
risaleden gerekse diğer bazı eserlerinden 
hareketle İsmaill'nin itikadl konulardaki 
görüşlerini geniş biçimde iktihas etmiş
tir (diğer eserleri için bk. el-Mu'cem, neş
redenin girişi, I, 166-167). 
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i sMAiLiYE 
( ~t.ı...yı) 

Mısır'ın kuzeydoğusunda 

Süveyş Kanalı'nın ortalannda bulunan 
ve aynı adlı yönetim biriminin 

L 
merkezi olan şehir. 

_j 

Aşağı Mısır'da Timsah gölünün kuzey 
kıyısında yer alan Tilalülcisr tepelerinin 
üzerine kurulmuştur. Bugün deniz taşı
macılığı açısından büyük önem taşıyan 
şehrin kurulduğu bölge, Süveyş Kanalı'-
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nın açılmasından önce de eski Mısırlılar 
zamanından beri Kızıldeniz ile Akdeniz 
arasındaki kara ticaret yolu üzerinde bu
lunmasından ve ülkenin doğudan gelecek 
saldırılara karşı savunma hattını teşkil et
mesinden dolayı önem taşıyordu: nitekim 
Mısır- İsrail savaşlarında da en kanlı çar
pışmalara ve en ağır yıkımiara sahne ol
muştur. Süveyş Kanalı'nın yapımı sırasın

da ( 1862-1869) önce inşaatta çalışan ya
bancı mühendis ve idarecilerin oturma
ları için yukarıda adı geçen tepelerden 
birine Karyetüttimsah, sonra da onun 
yakınındakine sayıları gittikçe artan iş
çiler için Karyetülarab adı verilen birer 
köy kuruldu; arkasından da bu köylere 
içme suyu ulaştırmak için Kahire'de Nil 
nehrinden ayrılarak Timsah gölüne dökü
len 151 km. uzunluğunda bir kanal açıl
dı. Dönemin Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın 
bu kanalın açılmasıyla yakından ilgilen
mesi ve çalışmaları daha iyi takip edebil
mek için Timsah köyünün kurulduğu te
pede kendisine bir köşk yaptırması üze
rine bu kanal ve tepeler İsmailiye adıyla 
anılır oldu. 

Önceleri Süveyş Kanalı'nı geçecek ge
miler için Timsah gölünün kıyısında bir 
liman vazifesi gören İsmailiye, sonradan 
kanal şirketinin idare merkezi ve ona bağ
lı büro ve depoların -toplandığı yer olarak 
önem kazandı. 1882'de İngilizler. Urabl 
Paşa'nın Tellülkeblr'deki karargahını ele 
geçirdikten sonra İsmailiye'den başlaya
rak bütün Mısır' ı işgal ettiler. ı. Dünya Sa
vaşı'nda Osmanlı kuwetleri İngilizler 'in 
önemli bir askeri üssü konumunda bulu
nan İsmailiye'yi geri almak için çok çaba 
harcadılarsa da başarılı olamadılar. 1922'
de Mısır'ın bağımsızlığını ilan etmesine 
rağmen 1936'da hükümetle Süveyş Ant
Iaşması'nı imzalayan İngilizler İsmailiye 
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iSMAiLiYE 

ve bütün kanal bölgesindeki işgalleri 

ni sürdürdüler. Hasan ei-Benna, Mart 
1928'de İsmailiye'de Mısır'ın ve İslam ale
minin en bÜyük siyasi hareketlerinden 
biri olan İhvan-ı Müslimln'in temellerini 
attı. Il. Dünya Savaşı sırasında Alman
lar'ın şiddetli taarruzlarına uğrayan şe

hir, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması
nın ardından müslüman mücahidler ve 
Mısır ordusu için önemli bir merkez ha
line geldi. 1951 'de Mısır hükümetinin 
1936 yılı Süveyş Antiaşması'nı tek taraflı 
olarak iptal edip İngilizler'le silahlı mü
cadeleye girişmesinden sonra sömürge 
kuvvetleri Mısır'ı terketmeye başladılar 
(Temmuz ı 952); fakat İsmailiye ancak ka
nal şirketinin devletleştirilmesi ve yaban
cıların bölgeden çıkarılması üzerine (Tem
muz ı 956) Mısır idaresine geçebildL Ar
kasından İngiltere, Fransa ve İsrail kanal 
bölgesini ve İsmailiye'yi işgale teşebbüs 
ettilerse de başarılı olamadılar. Şehir 

1967 ve 1973 Arap- İsrail savaşlarında 
çok büyük tahribat gördü. 

İsmailiye, kısa tarihi içerisinde eşine az 
rastlanır nüfus değişikliklerine uğrayan 
bir yerleşim merkezidir. Bilinen ilk nüfus 
1870 yılında üçte biri yabancılardan olu
şan 3000 kişiydi ve Süveyş Kanalı boyun
daki diğer şehirler gibi burası da biri ya
bancılara. diğeri Araplar'a ait olmak üze
re iki kesime ayrılmıştı: bu ayırım XX. 
yüzyılın başlarına kadar devam etti. 
1897'de 10.000'i ve 1937'de 87.000 'i 
aşan nüfus 1954'te bölgedeki siyasi is
tikrarsızlık dolayısıyla 40.000'e geriledi. 
1960 yılına kadar yüzölçümü 6 km2 civa
rında olan İsmailiye. Port Said'e bağlı bir 
kazanın merkezi idi. 1960'ta Tellülkeblr, 
Kantaratülgarbiye ve Devahi gibi ilçe
lerin de katılmasıyla alanı genişleyen bir 
idari birimin merkezi oldu. 1.967 ve 1973 
savaşlarında neredeyse tamamı yıkılan 
şehirde 1970'1i yılların ortalarına doğru 
tekrar imar hareketleri başladı ve nüfus 
1976'da 145.930'a, dokuz ilçeden oluşan 
birimin nüfusu da 265.000'e yükseldi. 
Özellikle savaşta kapanan kanalın 5 Ha
ziran 1977'de açılmasıyla şehir yeniden 
eski canlılığını kazandı ve bu tarihten son
ra Mısır'ın hemen her tarafından buraya 
göçler başladı. Ayrıca Kantaratüşşarkiye 
ve Fald gibi yeni ilçelerin ilavesiyle alanı 
genişleyen ve nüfusu 1996'da 715.000'e 
ulaşan büyük bir bölgenin merkezi olan 
İsmailiye şehrinde aynı sayımın sonuçla
rına göre 270.000 kişi yaşıyordu. 

Bugün Kah i re- Filistin karayolu ile Ze
kazlk-Süveyş demiryolu üzerinde yer 
alan İsmailiye'de tarım ve hafif sanayi ge-
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lişmiştir. İsmailiye Kanalı 'nın içinden geç
tiği Turneyfat ovasında yapılan tarım yaz, 
kış ve Nil mevsimi boyunca devam eder 
ve değişik ürünler alınır. Bütün yıl mute
dil olan havası dolayısıyla turizm bölgede 
çok canlıdır. Kanal kazılırken bulunan eski 
eserlerin toplandığı m üze şehirde ziyaret 
edilen en önemli yerlerden biridir. Ağaç

larla kaplı geniş bahçeler ve güzel man
zaralar da ayrıca dikkat çeker. 
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!;il SEYYİD MUHAMMED ES -SEYYİD 

İSMAİLİYYE 
( ~IA...f' l) 

İsmail b. Ca'fer es-Sadık'a 
nisbet edilerek varlığını 

günümüze kadar sürdüren 
aşırı Şii mezhebi. 

_j 

Altıncı imam Ca'fer es-Sadık'ın oğulla

rından en büyüğü İsmail 'in imam olması 
gerekirken diğer oğlu Musa el-Kazım'ın 
bu görev için belirlenmesi konusunda 
çeşitli sebepler ileri sürülmüştür. Bunlar 
arasında İsmail'in babasından üç yıl önce 
vefat ettiği rivayeti önemli bir yer tutar. 
Diğer bir rivayette İsmail'in . içkiye ve ka
dınlara düşkünlüğü yanında Ca'fer es-Sa
dık'ın kendisiyle ilgisini kestiği ve lanet
Iediği Ebü'I-Hattab ei-Esedl ile dostluk 
kurması yüzünden imametten mahrum 
edildiği belirtilmektedir. Bir rivayete göre 
ise İsmail, Ca'fer es-Sadık'ın ölümünden 
(ı 48/765) beş yıl sonra sağ olarak Basra 
çarşısında görülmüştür. İsmail'in imame
tini iddia edenler arasında onun ölüp öl
mediği hususu ihtilaflıdır. Ölmediğini , ta
kıyye gereği ölmüş gibi göründüğünü ileri 
süren sayıca az bir topluluğa karşı onun 
babasından önce öldüğünü, kendisi için 
sabit olan imarnet görevinin eviatiarına 
intikal ettiğini söyleyen ve İsmail'in köle
si Mübarek'e nisbetle Mübarekiyye diye 

anılan grup çoğunluktadır. Asıl İsmailiy
ye'yi teşkil eden bu zümreye göre İsmail 
b. Ca'fer adına kurulan bu fırka daha son
ra oğlu Muhammed b. İsmail ei-Mektum 
ile devam ettirilmiştir. Muhammed b. 
İsmail , Abbas! Hafifesi Harunürreşld za
manında düşmanlarından korunmak için 
Medine'den uzaklaşarak Rey yahut Dey
lem'e gitmiş. ardından Nlşabur'a yerleş

miştir (ayrıca bk.İSMAİL b. CA'FER es-SA
DIK). 

İsmailiyye imamları, Ca'fer es-Sadık'ın 
ölümünden itibaren Ubeydullah ei-Meh
dl'nin Kuzey Afrika'da zuhuruna kadar 
(296/908) gizlenmeyi sürdürmüşlerdir 
(setr devresi). Mezhep mensupları bu dö
nemde Muhammed ei-Mektum'dan son
ra Abdullah ei-Vefi, Ahmed b. Abdullah 
et-Taki ve Hüseyin b. Ahmed er-Radl'nin 
imam olduğunu ve görevin kesintisiz de
vam ettiğini ileri sürerlerse de bu imam
Iarın tarihi şahsiyetler mi, yoksa hareke
tin kurucuları tarafından uydurulmuş ha
yali kimseler mi olduğu kesin şekilde bi
linmemektedir. Zira bu devirde daller ta
rafından yönetilen fırka son derece ka
ranlık merhaleler geçirmiş olup birçok 
meçhuller içermektedir. Ayrıca uzun sü
ren gizlenme dönemi, Fatımi halifeleri
nin neseplerinin Hz. Peygamber'e ulaşıp 
ulaşmadığı konusunda çeşitli şüphelerin 
doğmasına yol açmıştır. 

Setr devresinde daller tarafından ku
rulup yönetilen gizli ihtilal teşkilatı mez
hebin yayılmasında büyük rol oynamıştır. 
264 (877-78) yılında İsmailiyye davetini 
Kufe'de Hamdan Karmat geliştirmiş, ka
yınbiraderi Abdan kendisine yardımcı ol
muş, Hamdan'ın taraftarları Karmatller 
diye anılmaya başlanmıştır. Rey'de İsma
iliyye propagandası Halef adlı bir dal ta
rafından hemen aynı dönemde başlatıl
mış. bu şahsın mensupları da Halefiyye 
olarak anılmıştır. Fars bölgesinde Ab
dan ' ın kardeşlerinden biri propaganda 
faaliyetlerini yürütürken Horasan'da Nl
şabur ve daha sonra Merverruz. İsmaill 
faaliyetinin aktif şekilde sürdürüldüğü 
merkezler haline gelmiştir. Horasan ve 
Maveraünnehir dallerinden Ebu Ahmed 
Muhammed b. Ahmed en-Nesefi vasıta
sıyla muhtemelen IV. (X.) yüzyılın başla
rında İsmailiyye propagandası Sicistan'a 
ulaşmış, yine aynı devrelerde Horasan '
dan gelen dalierin etkisiyle Kirman'da
ki Kufs kabilesi İsmailiyye'ye geçmiştir. 
Mezhebi Yemen'de yaymakla görevfendi
rilip 268'de (881) buraya ulaşan. şeriata 
uygun davranışlar gösterdikleri için kısa 
sürede çevredeki kabileleri kendilerine 


