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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 



bağlamayı başaran ve Mansürü'I-Yemen 
diye bilinen İbn Havşeb ve arkadaşı Ali b. 
Fazi ei-Ceyşani, Misver dağı civarında ma
r. am ismaill devletler kurmayı başarmış
lardır. Ali b. Fazi'ın devlet kurduktan son
ra ismailiyye'den ayrılmasına rağmen İbn 
Havşeb hayatı boyunca bu mezhebe sa
dık kalmıştır. Hanımının amcazadesi Hey
sem'i mezhebi yaymak için Sind'e gön
deren İbn Havşeb'in, Kuzey Afrika'da is
mailiyye'yi hakim kılan Ebu Abdullah eş
Şil'nin yetiştirilmesi ve o bölgeye gönde
rilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 
280 (893) yılında Kuzey Afrika'ya ulaşan 
Ebu Abdullah eş-Şii. Cezayir'in batısında
ki Serberi Kütame kabilesinin desteğiyle 
kurduğu devletle Fatımi hakimiyetinin 
temelini atmıştır. Hamdan ve Abctan'ın 
mensuplarından olan Ebu Said ei-Cenna
bl'nin Z86'da (899) Bahreyn'de tesis et
tiği Karmatl Devleti daha sonra Katlf. 
Uman ve Yername'nin zaptıyla genişle
mişti r. ismailiyye'nin bütün gizli faaliyet
leri imam olarak bilinen Muhammed b. 
İsmail ei-MektGm'un kaybolduğu, yakın
da kaim olarak döneceği ve dünyaya ha
kim olacağı telkin edilerek muhtemelen 
Ahvaz, Basra ve Suriye'deki Selemiye'den 
yönetilmiş , imarnın yokluğunda hareke
tin liderleri kendilerini hüccet olarak tak
dim etmişlerdir. 

286 (899) yılında Selemiye'de imame
tin kendisine ve dedelerine ait bir hak ol
duğunu ileri süren Ubeydullah ei-Mehdl'
nin bu iddiasından dolayı mezhep bün
yesinde önemli bir bölünme ortaya çıktı. 
Hamdan Karmat ve Abdan , Ubeydullah 
tarafından propaganda edilen yeni isma
iliyye doktrininden uzaklaşıp desteklerini 
kestiler. Daha sonra Abdan, U beydullah 
ei-Mehdl'ye sadık olduğunu ileri süren alt 
derecedeki dal Zikreveyh b. Mihreveyh 
tarafından öldürüldü. Bu bölünmeye kar
ş ı çeşitli ismaill grupların gösterd iği ta
vır hakkında yet erli bilgi bulunmamakla 
birlikte önceleri Yemen'deki iki devletin 
lideri , Ali b. Fazi ve İbn Havşeb'in Ubey
dullah'a bağlı oldukları görülmektedir. 
Ancak bir süre sonra İbn Havşeb'e karşı 
savaş açan ve Ubeydullah el-Mehdi ile il
gisini kestiğini ilan eden Ali b. Fazi'ın kur
duğu devlet303'te (915) ölümünden son
ra uzun ömürlü olmamıştır. İbn Havşeb 
ile onun Kuzey Afrika'ya ve Sind'e gön
derdiği daller Ubeydullah ei-Mehdl'ye da
ima sadık kalmışlardır. Diğer taraftan 
aleyhte bazı cereyanların bulunmasına 
rağmen Ubeydullah ' ın dal gönderebildiği 
Horasan'daki ismalliler de imama bağlı
lıklarını sürdürdüler. Ubeydullah ei-Meh-

di, Kütame kabilesi arasında bulunan da
Isi EbG Abdullah eş-Şi!' nin daveti üzerine 
289 (902) yılında , yanında oğlu Kaim ve 
yakınları olduğu halde Suriye'nin Selemiye 
beldesinden ayrılarak tacir görünümün
de M ısır ve Trablus yoluyla Sicilmase'ye 
ulaştı. Burada tutuklanıp hapsediidiyse 
de Ebu Abdullah eş-Şii' nin Tahert ve Rak
kade'yi zaptederek Ağiebi hakimiyetine 
son vermesi üzerine hapisten kurtuldu. 
Kırk gün kaldığı Sicilmase'den ayrılıp Rak
kade'ye gelen U beydullah Z97'de (91 O) 
mehdlliğini ilan etti. Böylece bir buçuk 
asır kadar süren setr devri bitmiş . zuhur 
devri başlamış oluyordu. Ebu Abdullah 
eş-Şil'nin kendi adına kurduğu devleti 
teslim alarak "emlrü 'l-mü 'minln" ve 
"Mehdi- Lidlnillah" unvanlarıyla halife 
ilan edilen Ubeydullah kısa zamanda 
Mağrib'de hakimiyetini kurdu. 299 (911) 
yılında Ebu Abdullah eş-Şii ve kardeşi 
Ebü'I-Abbas'ı öldürten Mehdi hareketin 
mutlak hakimi olarak Fatımi Devleti'nin 
temellerini atmış oldu. Öte yandan Irak, 
Bahreyn ve Batı iran 'daki ismaill toplu
lukları Ubeydullah 'ın imametini reddet
miş ve daha sonraki Fatımi iddialarını da 
tanımamışlardır. Bu arada Abctan ' ın ye
ğeni Isa b. Musa gibi Karmatller, Muham
med b. İsmail ei-MektOm'un imametini 
ve onun tekrar geleceğini ileri sürerek 
Irak'ta Ubeydullah aleyhindeki propagan
daları devam ettirdiler. Rey'deki daller ise 
Irak ve Bahreyn'deki dallerle irtibatlarını 
sürdürerek onların inandığı gibi, bekle
nen mehdi Muhammed b. İsmail'in kaim 
olarak 316 (928) yılında zuhur edeceğini 
ümit ediyorlardı. öte yandan Deylemliler 
arasında çalışmalar yapan daller, Dey
lem'in önde gelen ailelerinin bir kısmın ı 

ismailiyye'ye çekmeyi başardılar. Ebu Ta
hir ei-Cennabl'nin liderliğindeki Karma
tller de Muhammed b. İsmail'in yukarıda 
belirtilen tarihte mehdi olarak ort aya ç ı 

kacağı yolundaki görüşü benimsemiş bu
lunuyordu. 

Fatımller'in ilk genişleme teşebbüsle
ri yıllarca süren karışıklıklar, veba ve kıt
lık gibi olaylar sebebiyle kesintiye uğradı. 
Baştan beri yürütülen Mısır ' ı ele geçirme 
faaliyetleri ancak dördüncü halife Muiz
Lidlnillah tarafından gerçekleştirilebildi 
(358/969). Fatımi ismailiyye'de önemli ih
tilaflardan biri, altıncı halife Hakim- Bi
emrillah ' ın son yıllarında kendisinin ilah
lığını ortaya koyan iddiası, Dürzllik adıyla 
meşhur olan bir sistem kurması ve başı
na Hamza b. Ali adındaki bir kişiyi getir
mesi olmuştur. Bu sırada Mısır' a gelen 
dal Hamldüddin ei-Kirmanl, er -Risdle-

İSMAiLiYYE 

tü '1-vd'i?:a isimli eserinde Hakim- Biem
rillah ' ın ilahlığını sefihlik olarak nitele
miş, buna inananların kafir olduğunu söy
lemiştir. ismailiyye doktrinine büyük bir 
darbe olan bu hareketin mensupları Ha
kim-Biemrillah ' ın ölümünün ardından 
yerine geçen oğlu Zahir tarafından ceza
landırılmış ve Mısır'dan uzaklaşmak zo
runda bırakılmıştır. Halife Müstansı r

Billah ' ın uzun süren hilafet devresinde 
(ı 036- l 094) Abdülmelik b. Attaş'ın lider
liğinde Orta iran"da, Yemen ve Hindis
tan'da başarı kazanan ismailiyye, bu dö
nemin sonunda tarihinin en ciddi bölün
mesiyle karşı karşıya kaldı. Fatımi gelene
ğine göre halifenin büyük oğlu Nizar'ın 
imam olması gerekirken bazı etkili ted
birleri alamadığı için, küçük kardeşi Ah
med daha sonra kayınpederi olan Efdal 
b. Bedr el-Cemall'nin isteği doğrultusun
da Müsta'll adıyla imamlığını ilan etti ve 
ağabeyi Nizar'ı yakalatarak hapishanede 
öldürttü. Böylece İsmailiyye, Nizariyye ve 
Müsta'liyye yahut Doğu İsmailileri (el-is
mailiyyetü"l-cedlde) ve Batı İsmailileri adıy
la günümüze kadar birbiriyle çekişen iki 
büyük kala ayrılmış oldu (bk. MÜSTA'LİY
YE; NizARiYYE) 

İsmailiyye Doktrini. İsmail b. Ca'fer ve 
oğlu Muhammed b. İsmail'in imamlıkla
rını destekleyen ilk İsmailller' in imarnet 
konusundaki düşünceleri açık olarak bi
linmemekle birlikte imamiyye kaynakla
rı , ilk ismailiyye'nin Ca'fer es-Sadık' ın ilah
lığını ve kendisinin onun tarafından pey
gamber olarak görevlendirildiğini iddia 
eden Ebü'I-Hattab ei-Esedl'nin mensup
ları olduğunu ileri sürmektedir (Nevbah
tl. s. 58-59). Fakat daha sonra genellikle 
Ebü'l-Hattab'ı kötüleyen ismam doktrini. 
onun ve mensuplarının düşüncelerinden 
etkilenmiş gibi görünmek istememiştir. 
Bununla birlikte IV. (X. ) yüzyılın başların
da yazılan ve Bedahşan İsmailileri 'n ce 
muhafaza edilen Ümmü'l -k i tdb, genel 
düşüneeye zıt olarak Ebü 'l-Hattab ' ın Mu
hammed el-Bakır'ın sadık ve önemli bir 
öğrencisi. oğullarının da İsmailiyye' nin 
kurucuları olduğunu belirtir. 

lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısında ihtilalci 
İsmaill hareketi tarafından propaganda
sı yapılan doktrinin özellikleri , ancak son
raki ismaill kaynakları ile ismaill olmayan 
yazarların onlar hakkındaki beyanlarından 
tesbit edilebilmektedir. ileriki dönemler
de çeşitli vesilelerle ıslah edilen ismailiy
ye doktrininin ilk devresinin en belirgin 
özelliği zahir ve batın ayırım ıdır. Te'vil me
todunun aşırı bir şekilde kullanılarak ba
tınl manayı ortaya koyma gayretlerinden 
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do layı İsmai liyye uzun süre Batıniyye is
miyle anılm ıştır. Bu düşüneeye göre nas
ların bir zahiri, bir de batını vardır. Görü
nürdeki anlam zahiri, onun ötesindeki asıl 
anlam ise batınldir. Onlara göre, gönderi
len kitap ve şeriatlar peygamberlere gö
re değişmesine rağmen batıni hususiyet
ler kesinlikle değişmeyen asli gerçekler
dir. Bu sebeple batın daima zahirin üs
t ündedir. Batının kavranıp anlaşılması sa
likin manevi ilerleyişine bağlıdır. Zahir öze 
ulaşmak için kırılması gereken bir kabuk 
konumundadır. Öze ulaşmak için mutla
ka mezhebin prensiplerine uygun yorum
lama demek olan te'vile başvurmak ge
rekmektedir. Te'vil şeriatın verilerini irfa
n! hakikatiere iletir. Salik, özünü ve davra
nışlarını manevi anlama uydurursa onun 
için şeriata bağlanma zorunluluğu söz 
konusu olmayacaktır. Genellikle harf ve 
sayıların taşıdığ ı ileri sürülen sırri ve ma
nevi özelliklere dayanılarak yapılan batı

n! te'viller sonucunda ortaya çıkan gnos
t ik sistemde kendilerine has bir kozmo
loj i anlayı şı ve devri kutsal tarih yer al
maktadır. Fatımiler öncesi İsmaill kozmo
lojisine ait olup sonraki kaynaklara iyice 
aksetmeyen İsmaill mitolojik düşüncesi 
ne göre Allah'ın "kaf' ve "nun"dan teşek

kül eden bir "kün" (ol!) emri vardır. Te'vil 
ilkesi çerçevesinde kün lafzının müenne
si ve bu emrin sonucu yanyana getirildi
ği zaman "kOni" ve "kader"den oluşmak 
üzere iki orüinal prensip ortaya çıkar. KO
n! müennes, kader ise müzekker unsur
lard ır. "ei-Hurufü'l-ulya" diye bilinen bu 
prensibin harfleri yedi büyük peygambe
ri ve onlara vahyedilen mesajları temsil 
etmektedir. Bu iki prensipten fiziki alan
da bulunan insanlarla ruh! alem arasın

da aracılıkyapan ve Cebrail, Mikail ve İ s
rafil'le aynı olan üç büyük tabiat üstü güç 
"ced, feth, hayal" ortaya çıkmıştı r. Kabul 
edilen devri tarih ilkesine göre her devir 
bir natık ne b! den sonra bir vas! ve altı sa
mit imam sistemine göre devam eder. 
N atık peygamberdir. Her natık esas ya
hut sarnit denilen kendisinden sonraki 
imam tarafından takip edilir. Peygam
berler vahyin zahiri. imamlar da batını 
anlamını ortaya koyarlar. Her devrin ye
dinci imamı diğerlerinde bulunmayan ila
h! bir güce sahiptir. Ham!düddin ei-Kir
manl'ye göre her devrin yedinci imamı 
se mav! güçlerin ve şerefli yedi sayısının 
desteğiyle, natıkın büyük devresinin ken
disinin hakim olduğu küçük bir dönemini 
kapatan, inkarı mümkün olmayan ma
nev! güce sahip bir kimsedir. İsma i liy
ye'ye göre natıklar ve esasları şöyledir : 
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Adem' in esası Şit, Nuh'un Sam, İbra
him'in İsmail, Musa'nın Harun ve Isa'nın 
Şem'Qn'dur. Hz. Muhammed'in esası ise 
Ali ve daha sonra Hasan, Hüseyin, Zeyne
labid!n, Muhammed el-Bakır. Ca'fer es
Sadık ve İsmail b. Ca'fer'dir. Muhammed 
b. İsmail'in esası Abdullah b. Meymun ei
Kaddah, ondan sonra Abdullah'ın oğulları 
Ahmed, Mahmud ve tarunu Ubeydullah 
(Ubeydullah el-Mehdi) diye bilinen Sa!d'dir. 
Bununla birlikte Muhammed b. İsmail ei
Mektum'un yedinci imam olduğuna, na
tık, kaim veya mehdi olarak tekrar gele
ceğine, İslam şeriatını ortadan kaldıraca
ğına, kendi şeriatı nın batıni gerçeklerin 
tamamını kapsayacağına ve bütün aleme 
hakim olacağına, gelinceye kadar ise her 
birine cez!re adı verilen on iki bölgede ve
killerin in bulunduğuna inanılmıştır. Mu
hammed b. İsmail'in tekrar dönüşünden 
önce mezhep le ilgili sırların gizli tutulma
sı , ah id ve misak alınmamış kimselere if
şa edilmemesi İsmailiyye 'de uyulan bir 
gelenek olmuştur. İsmailiyye'deki bu yedi 
devir inancından dolayı fırkanın ilk dö
nemlerde "Seb'iyye" (alem ve imarnet an
layışları nda yedi li bir sistemi benimseyen
ler) diye anıldığı bilinmektedir. İsmailiyye 
doktrininde bu husus daha sonra terke
dild iği için Seb'iyye ismi günümüz İsmai
lller'i tarafından kullanılmamaktadır (ay
rıca bk. DEVİR). 

İsm.3iliyye 'deki zahir ve batın ilişkisi za
man ve mekana göre de farklılık göster
miştir. Müeyyed-Fiddln diye bilinen Hibe
tuilah eş-Şirazl zahir ve batının birlikte 
ele alınması gerektiğini. birini alıp diğe

rini almayanın İsmam olamayacağın ı be
lirtirken zahir in tamamen terkedildiği, 
te'vilin sınır ve kapsamının genişletildiği, 
batıni gerçekiere ulaşmak bahanesiyle 
aşırılığa gidildiği de çok defa görülmüş
tür. Mesela namaz imama kalben yönel
mek, oruç davetin sırlarını ifşa etmemek, 
hac imamı ziyaret etmek şeklinde anla
şılmış ve uygulanmıştır. IV. (X.) yüzyılın 
başlarından itibaren eski kozmoloji telak
kisi terkedilerek büyük ihtimalle yerine 
dal Ebu Ahmed en-Nesefi tarafından Ye
ni Eflatuncu alem anlayışı konulmuştur. 
Buna göre Allah her türlü id rak. sıfat, 
isim, ayrıca varlık ve yokluğun ötesinde 
mutlak varlık olarak nitelen dirilmiştir. Al
lah kendi emriyle önce ilk yaratılma özel
liğini haiz olan aklı yaratmıştır. Allah her 
türlü sıfattan münezzeh kabul edilince 
kemal sıfatlarının hepsinin onun ilkya
rattığı akılda bulunması gerekmektedir. 
Akıl her harekete _geçenin muharriki, AI
lah'tan başkasının varlığının illeti olup fi-

ilinde Allah'tan başkasına muhtaç değil

dir. Akıl zatında akıl ve ma'kuldür. Aris
to, Farabi ve İbn Sina 'nın ilk muharrike 
nisbet ettikleri özelliklerle İsmailiyye'de 
aklın özellikleri benzerlik arzetmektedir. 
Akıldan s udur yoluyla nefis ortaya çıkmış

tır. Nefsin, aklİn olgunluğuna duyduğu iş
tiyak sebebiyle harekete geçmesi sonu
cunda fe! ekler, yıldızlar ve bunların hare
ketleri oluşmuştur. Feleklerin nefis vası
tasıyla hasıl olan hareketinden element
ler (müfredat); rutubet, kuruluk, soğuk
luk ve ılıklık gibi özelliklerin birbirine ka
tılmasından da hava, su, ateş ve toprak 
gibi birleşik cisimler (mürekkebat) ortaya 
çıkmıştır. Madenler. bitkiler ve hayvanlar 
bu cisimlerdendir. Cüzl nefisler beden
lerle birleşince insan meydana gelmiş, in
san diğer varlıklar arasında özel bir kabi
liyetle temayüz etmiş ve külll aleme nis
betle insanın da bir alemi oluşmuştur. 
Külll alemdeki akıl ve nefse karşılık insa
nın yaşadığı alemde müşahhas .akı l ve 
müşahhas nefis vardır. Müşahhas aklın 

hükmü olgun bir şahıs olan natıkın hük
mü gibidir. Müşahhas nefsin hükmü de 
esas veya vas! denilen im amın hükmü gi
bidir. Nesefi'nin alemin yaratılışı hakkın

da genellikle kabul edilen bu kozmalajik 
anlayışı. daha sonraki müellifler tarafın
dan gözden geçirilerek kısmen değiştiril 

rnek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
Bu anlayıştaki akı l yerine kalem ve arş. 
nefis yerine levh ve kürsl gibi İslami kav
ramlar kullanılmıştır. Fatımi daveti. dör
düncü halife Muiz-Lidlnillah dönemine 
kadar bu kozmoloji anlayışını benimse
memiş görünmektedir. 

İsmailiyye'nin ilk devresinde imarnet 
konusunda benimsenen düşünce, Mu
hammed b. İsmail'in gizlenmiş son imam 
ve mehdi olup tekrar geldiğindenatık ola
rak görev yapacağı ve imamların sayısı
nın yedi ile sınıriandıniması şeklindeki ilk 
doktrin Fatımi davetinin ortaya çıkmasıy
la zaruri olarak ıslah edilmiştir. Bu konu
da ilk teşebbüsü Ubeydullah el-Mehdi 
gerçekleştirmiştiL Ona göre Ca'fer es
Sadık'ın ölümünden sonra imarnet diğer 
oğlu Abdullah ei-Eftah 'a intikal etmiş . 

ardından onun nesli vasıtasıyla hiçbir ke
sinti ve sınırlamaya uğramadan dedele
r ine, onlardan da kendisine kadar gelmiş

tir. İsmailiyye' nin ilk imarnet doktriniyle 
bu düşünceyi uzlaştırmak için sonraları 
gösterilen gayretler neticesinde Muham
med b. İsmail'in imameti ve onun Fatımı
ler'in atası olduğu kabul edilmiştir. Fatı

mller'le birlikte Muhammed b. İsmail ' in 

aleme huzur ve sükün getiren mehdi ola-



rak döneceği düşüncesi terkedilmiş. ye
rine kaim. yani halen mevcut olan imam 
kavramı getirilmiştir. Bununla birlikte Fa
tım i Devleti'nin kurulması ve onun gös
terdiği hedefleri gerçekleştirmesi de za
man zaman onun kaim şeklinde dönü
şünün ruhani yorumu diye ortaya konul
muştur. 

ilk ismam doktrininde görülen zahirin 
kıymetini düşürme ve batını öne çıkarma 
düşüncesi Fatımiier devrinde her ikisini 
de aynı derecede değerlendirmeye yönel
mi ştir. Bu sayede ismaili fıkhı gelişme 
kaydetmiş ve bu sahada en önemli eser 
sayılan Nu'man b. Muhammed'in De<a'i
mü'l-İslam'ı telif edilmiştir. Pek çok me
selede imamiyye fıkhına yakın olan isma
iliyye fıkhı müt'a nikahını kabul etmeme. 
varisierin izni olmadan bir başka varise 
yapılan vasiyeti hükümsüz sayma gibi ko
nularda ondan ayrılmaktadır. 

ismailiyye daveti. Fatımiier öncesinde 
ve Fatımiier döneminde dalierin iyi hazır
lanması ve belli bir hiyerarşiye tabi tutul
ması sayesinde geniş bir yayılma imkanı 
bulmuştur. Hamidüddin ei-Kirmani'ye 
göre onlu hiyerarşi ile her kadernede üst
lenilen görev şöyledir: 1. N atık. Vahyin 
sözlerini getirme (tenzil). 2. Esas . Te'vil 
yetkisini kullanma. 3. imam. Ümmetin 
içinden gelip emir ve idare yetkisini elin
de bulundurma. 4. Hüccet. Hak ve batıl 
konularında hüküm verme. s. Bab (dai'd
duat) . Kesin hüküm verme. 6. Dal-i belağ. 
Tebliğ ve uhrevl meseleleri belirleyip ta
rif etme. 7. Dal-i mutlak. Yüksek derece
li hududu ve batıni ibadeti tarif etme. 8. 
Dal-i mahdud. Aşağı dereceli hududu ve 
ibadeti tarif etme. 9. Me'zun-i mutlak. 
Ahid ve misak alma. 1 O. Me'zun-i mah
dud (mükasir) . Mezhebe ilgi duyanları cel
betme. Diğer taraftan ismam dallerinin 
mezhebe davet için uygulayacakları kade
meli bir metot da tesbit edilmiş ve uygu
lanmıştır (bk BATINİYYE). 

Fatımiler'in yıkılışından sonra Yemen 
ve Hindistan'da gelişme gösteren Tayyi
bi Müsta'fi toplumu Fatımi dini literatü
rünü büyük ölçüde muhafaza etmiş. bu 
devrin gnostik alem anlayışına ve devri 
tarihine ilgiyi devam ettirmiş. alemin or
taya çıkışı konusunda başlangıçta gele
neksel Fatımi anlayışı yerine bazı mitolo
jik değişikliklerle Hamidüddin ei-Kirma
ni'nin on akıl sistemini benimsemiştir 
(geniş bi lgi için bk. Ef2 [ing.]. IV, 204) . 

Müminlerin ruhu kendi durumuna gö
re bir nur noktasına bitişir. bilgisi geliştiği 
nisbette bu nur büyür. Sonunda merte
bece fevkinde bulunan haddin (hudOd) ru-

h u ile birleşrnek üzere yükselir, ardından 
hadden hadde intikal ederek devrin kili
minin sureti şeklinde bir nur heykeline 
intikal ederekonuncu akla çıkar. inanma
yanların ruhları ise cesetlerinde kalır. so
nunda bu cesetler çözülür ve yükselen bir 
düzende zararlı yaratıklar haline intikal 
eden inorganik maddelere dönüşür. Aynı 
ruh günahlarına bağlı olarak hayat şekil
lerinden birine yükselebilir ve insan ola
rak ismam davetini kabul edebilir. Aksi 
takdirde büyük devir müddetince siccin
de kalır. Fatımi geleneğini devam ettiren 
Tayyibi i smailileri de zahir ve batının bir
birine eşit değerde olduğunu benimseye
rek fıkıh konusunda Nu'man b. Muham
med'in De<a'imü'l-İsldm'ını en güveni
lir kaynak olarak kabul ederler. 

Nizari toplumlarının tarihindeki siyasi 
karışıklıklar. geniş alanlara yayılmış ol
maları ve aralarındaki dil farklılıkları se
bebiyle dini literatürlerinin çoğu kaybol
m uştur. Fırka zaman içinde çeşitli dö
nemler geçirmiştir. Nizari doktrini. kuv
vet ve hileyi şahsında toplamış bulunan 
Hasan Sabbah'ın Fatımlle(Ie ilgisini kes
meden önce yeni bir devreye girdi. Büyük 
ihtimalle Hasan Sabbah, Şia'nın eski ta'
lim doktrinini cedel üslübunda ve bela
gatlı şekilde yeniden formüle etmiştir. 
Şehristani tarafından "ed-da'vetü'l-cedi
de" adı verilen ( el-Milel, ı. I 92) Hasan Sab
bah'ın Nizariyye'si eski Fatımi ismailili
ği'nden farklı özellikler göstermektedir. 
Hasan Sabbah'ın aslı günümüze ulaşma
yan Farsça eseri el-Fuşulü'l-erba<a•yı 
Arapça'ya çevirerek nakleden Şehristani 
ed-da'vetü'l-cedide konusunda tek kay
nak olma durumundadır. Ta'lim doktrini
ni dört fasılda ele alan eserden, ilahiyyat 
ve dinle ilgili bilgilerin ancak sadık bir öğ

reticiden öğrenilmesinin zaruri bulundu
ğu, bu öğreticinin de Allah tarafından ta
yin edilmiş ismaili imamı olmasının ge
rektiği sonucu çıkmaktadır (a.g.e., ı. 195-
197) . Ta'lim doktrini Sünni islam dünya
sında geniş yankılar uyandırmış. başta 

Gazzali olmak üzere birçok Sünni alim bu 
konuyu ele alarak reddiyeler yazmıştır. 

Alamut devresinde Nizari ismailiyye'
nin bünyesindeki en önemli mezhebi in
kılaplardan biri , 17 Ramazan SS9'da (8 
Ağustos 1164) dördüncü Alamut hakimi 
Hasan Ala Zikrihisselam'ın imametini or
taya koyması ve kendi adına kıyameti ilan 
etmesidir. Hasan. ismailiyye'nin kıyamet
le ilgili beklentileri doğrultusunda mistik 
hayatla bağdaşmadığı gerekçesiyle Şii fık
hının hükümlerinin ilga edilmiş olduğunu 
iddia etti. Kendisinin Nizar neslinden ge-
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len gizlenmiş imam olduğunu ileri süren 
Hasan Ala Zikrihisselam ilan ettiği kıya
met sebebiyle kıbleyi değiştirdi. Mensup
larını namaz, oruç ve diğer dini vazifeleri 
yerine getirmekten menetti. içki içmeyi 
de helal kıldı. Hareketleri birçok tepkiye 
yol açan Hasan, 561 (1166) yılında düşün
celerine muhalif olan kayınbiraderi tara
fından öldürüldü. Oğlu ll. Muhammed 
gerekli bütün tedbirleri alarak babasının 
politikasını sürdürdü; onun Nizar nesiin
den olduğunu, gizlice Alamut'a gelip sı
ğındığını ileri sürdü. Böylece Nizari ima
meti Alamut hakimlerinden Hasan ve 
oğlu Muhammed'le devam etmiş oluyor
du. Muhammed b. Hasan kıyamet dokt
rininin merkezine mevcut imamı koydu. 
Ona göre kıyamet imarnın ruhi gerçek
liğinde Allah'ı görmekle vuku bulmuştur. 
Böylece hazır imama peygamberin üs
tünde mevki verme şeklinde Nizari dokt
rininin bir özelliği ortaya çıktı. Yine çeşitli 
dönemlerde Meliküsselam, Zülkarneyn 
ve Hızır gibi isimlerle anılan ve Hz. Pey
gamber devrinde de Ali olan hazır imam 
(el-imamü'I-kaim) düşüncesi ismaili dev
ri tarihine girmiş oldu . Onlara göre her 
devirdeki peygamber Ali'nin uluhiyye
tin mahalli olduğunu belirtmiştir. Kıya
met doktrinine göre hazır imam Ali ile öz
deşleşerek onun ruhi gerçekliğinde mü
minlere zuhur eder, ona inananlar da Sel
man ile özdeşleşir. Böylece imam ve ina
nanları arasındaki ta'lim hiyerarşisi de 
kaldırılmış olur. Onun doktrininde insan
lar şeriata bağlı ve imama muhalif olan
lar (ehlü't-tezad). şeriatı bırakıp batına yö
neldiklerinde kısmen hakikate ulaşabile
cek imarnın alelade mensupları (ehlü't-te
rettüb) ve imarnın dış görünüşünün öte
sinde gerçek tabiatını görebilen, böylece 
hakikat alemine ulaşanlar (ehlü'l-vahde) 
olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Sufi dü
şünce ve terimlerinden etkilenen kıyamet 
doktrini, daha sonraki Nizari doktriniyle 
tasawuf arasında yakın ilgi kurulmasına 

vesile olmuştur. Muhammed b. Hasan'ın 
607'de (1210) ölümünün ardından ken
disine halef olan oğlu Celaleddin Hasan. 
kıyamet doktrinini tamamıyla reddetme
sinin yanında Sünni islam'a bağlılığını 
ilan ederek selefierini açıktan lanetledi, 
mensupianna şeriatı öğretmek için Sünni 
alimler davet edip tabilerine şeriata uy
malarını telkin etti. Bu arada islam dev
letleriyle de iyi münasebetler kurdu. Men
suplarından islam şeriatını uygulamala
rı konusundaki emirlerine herhangi bir 
tepki gelmedi. Celaleddin Hasan ' ın 618 
(1221) yılında ölümü üzerine oğlu Alaed
din Muhammed zamanında her ne ka-
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dar şeriat hükümlerine bağlılık ve uygu
lama resmen ilga edilmemişse de eski 
gücünü kaybetti. Bu dönemde Celaleddin 
Hasan'ın, mensuplarının İslam şeriatma 
göre hareket etmelerini istemesi takıy
yeye ve kıyamet ilanından sonra yeni bir 
setr devrine dönüş olarak değerlendiril
miştir. 

Alamut'un düşmesinden . sonraki dö
nemde Nizari imamları ve mensupları sG
fi hayat tarzını benimsemiş ve dış görü
nüşleriyle de buna uymuşlardır. ismaill 
düşünceler de sütilere has olan manzum 
metinler halinde ifade edilmiştir. ileriki 
dönemlerde de Nizariyye ile ilgili baz ı 

eserler kaleme alınmış. isnaaşeriyye Şla
sı'nın hakim olduğu iran'da Nizari imam
larının serbest hareket etmesine kısmen 
müsaade edilmiştir. Nizari ismailiyye'nin 
Farsça olarak yazılmış özel rivayetleri ve 
Alamut devresi sonrası bir kıs ım eserleri 
Bedahşan cemaati tarafından muhafa
za edilmiştir. Bu zümre. özellikle N asır-ı 
Hüsrev'e isnat edilen mevsuk ve gayri 
mevsuk eseriere bağlı kalmıştır. 

Suriye Nizari İsmailileri'nin literatürü 
Farsça yazılantarla ilgili olmayıp müstakil 
bir gelişme kaydetmiştir. Bunlar Fatımi 
literatürünün Tayyibller'den farklı olanını 
muhafaza etmişler, kıyamet ilanı aklde
sinden fazlaca etkilenmemişlerdir. Bura
da Raşidüddin Sinan b. Selman bir bakı
ma Alamut'taki imam yerine kaim olmuş, 

büyük bir kahraman, veli ve kozmik un
sur sayılmıştır. Daha sonraları Suriye'deki 
Nizari literatürü muhtelif vesilelerle or
tadan kald ırılmıştır. 

Çeşitli ülkelerdeki Nizari İsmailileri ya
nında Hindistan'da bulunan Nizari isma
m Hocaları'nın Arapça ve Farsça literatü
rü arasında bilineni Pendyô.d-ı Civô.n
merdi'dir. imam ll. Müstansır- Billah diye 
bilinen Ali b. Muhammed b. İslam Şah 'ın 
dini ve ahlaki mahiyetteki öğütlerini ihti
va eden eser, muhtemelen onun ölümün
den bir asır sonra kutsal kitap olarak ka
bul edilmiştir. Hocalar'ın dini literatürü 
içinde Ginans da önemli bir yer tutar. 
Sanskritçe'de "ilim ve bilgi" anlamına ge
len Ginans kutsal şiirler. ilahller ve dini 
konuları ihtiva eden bir kitaptır. Çeşitli 
dönemlerde pirler tarafından yazılan Gi
nans'ın içinde en önemli bölüm Pir Sad
reddin'in kaleme aldığı "Das Avatar" ın 

bulunduğu mecmuadır. On bölümden 
meydana gelen bu mecmuanın her bölü
münde Hindu ilah ı Vişnu'nun enkamas
yonları anlatılır. Hz. Ali ise Vişnu'nun en 
son enkarnasyonudur. Hocalar'ın büyük 
ilgi gösterdiği bu bölüm cemaathaneler-
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de, evlerde ve ölmek üzere olan kimsele
rin başında okunur. Nizart İsmailileri için
de özellikle Ağa Han Sultan Muhammed 
Şah zamanında yayımlanan açık mektup
larda i marnın Ginans'a sadık kalmay ı 

tavsiye ettiği, halbuki bu eserde Kur'an - ı 

Kerim'in kendileri için ilahi kitap olmadı
ğının belirtildiği ifade edilmiştir (Hollis
ter, s. 382). 

Günümüzde Nizari ve Müsta'll İsmaill
leri Hindistan'da Bombay, Kalküta. Sa
roda, SQret. Ahmedabad. Haydarabad, 
Sidhpür. Dohad, Gucerat. Udaipür; Pakis
tan'da Karaçi; Afganistan'da Kabil. Be
dahşan; Pamir'in batısında Ruşan; iran'
da daha çok Horasan bölgesinde Kain, 
Bircend, Müminabad, Nasrabad, Mez
dab, Nlşabur ve Dizbad; Yemen'de Haraz, 
Havzan, Cebelimegarib, Lehab, Attare 
gibi yerlerde yaygın bir toplum özelliğ i 

göstermektedir. Ayrıca Yarkent. Kaşgar, 
Orta Asya, Doğu Türkistan. Gilgit, Şitral 
ve Hunza'da küçük ismaill grupları bu
lunmaktadır. İsmailller'in bugünkü sayısı 
hakkında elde kesin bilgi mevcut değilse 
de Müsta'll İsmailileri 2 milyon civarında 
tahmin edilmektedir. Bunun yanında da
ha büyük bir toplum teşkil eden Nizari 
İsmailileri'nin kesin nüfusu da bilinme
mekle beraber Kerim Ağa Han 2 Kasım 
1961 tarihinde Oxford' da verdiği bir kon
feransta (Makarem, s. 61) 20 milyon ci
varında olduklarını söylemiştir. Belirtilen 
sayılar nüfus sayımıarına bağlı rakamlar 
olmayıp tahmin! dir. Zira bu rakam on do
kuz yıl önce İsmô.'ili adlı gazetede de ay
nen verilmiştir (H ol! ister, s. 397) . Bu grup
ların , mevcutlarını olduğundan çok gös
terme gayretleri bir yana günümüzdeki 
bütün İsmailller'in 1 O milyon civarında ol
duğu söylenebilir. 

Bugün yaklaşıkyirmi iki ülkede oldukça 
dağınık halde bulunan Nizart ismaill top
lumunun takip edeceği düzenli bir hare
ket tarzı bulunmamakta, daha çok imam
larının tavsiye ettiği davranışları benim
sediği görülmektedir. Nitekim lll. Ağa 
Han Sultan Muhammed Şah mensupia
rına bu konuda tavsiyelerde bulunduğu
nu, alkol ve sigara iptilası dışında tabile
rinin içinde yaşadıkları ülkelerin şartları
na uyum sağlamalarını ve ana dillerini 
benimsernelerini tavsiye ettiğini belirtir 
(Aga Khan Sultan Muhammed Shah, s. 
190) imarnet konusunun önemi günü
müzde de devam etmektedir. Özellikle 
Alamut devresindeki "el-imamü'l-kaim" 
denilen mevcut imarnın fermanları her 
şeyin üstünde tutulmakta, ibadet esna
sında ismi zikredilince secde edilmekte, 

imamı sevmek ve emirlerine uymak di
nin en önemli rüknü sayılmaktadır. Hin
distan'da bulunan Hocalar'a göre imam
ları olan Ağa Han. Allah 'ın bir ölçüde hu
IGI ettiği kimse olarak düşünülmektedir. 

Geçmişte formüle edilmiş kanunların de
ğişeceğini kabul eden Nizari ismailiyye bu 
değişimin ictihadla değil imarnın takdi
riyle olacağına inanır. Yaşayan imam ken
di dönemindeki şartlara göre mensupla
rını yönetir. Zira imam bizzat Allah tara
fından gönderilmiş . kendisine insanları 
hidayete ulaştırma görevi verilmiş, yanıl
maz. fermanları Kur'an yerine geçen kut
sal kişidi r. 

Literat ür. ismailiyye hakkında en eski 
eserler. lll. (IX .) yüzyıl sonlarına doğru 
Şla'yı bir bütün olarak ele alan ve ayrıldı
ğı çeşitli fırkaları belirten çalışmal ardır. 
Bunların içinde Sa' d b. Abdullah el-Kum
ml'nin e1-Ma]fti1ô.t ve'1-fıra]f'ı ile (nşr. 

M. Cevad Meşkür, Tahran 1963) Hasan b. 
Musa en-Nevbahtl'nin Fıra]fu'ş-Şi'a's ı 
(nşr. H. Ritter, istanbul 1931) sayılabilir. 

Dlneverl. Taberi ve Mes'udl gibi tarihçiie
rin umumi tarihlerinde ismailiyye ve ileri 
gelenlerinin faaliyetlerine dair genel bil
giler mevcuttur. Diğer Şii fırkaları yanın
da ismailiyye ricaliyle ilgili önemli açıkla
malar içeren eserlerden biri, IV. (X.) yüz
yıl ortalarında yazılan ve Ebu Ca'fer et
TGs! tarafından İl]tiyô.ru ma'rifeti'r-ri
cô.1 adıyla ihtisar edilen (nşr. Hasan el
Mustafav\'. Meşhed 1348/1969) Keşşl'nin 

er-Ricô.J'idir. İbnü'n-Nedlm de ismaill 
gruplarına . müelliflerine ve yazdıkları 
eseriere yer vermektedir ( el-Fihrist, s. 
238-241 ) . Bu arada ismaill müelliflerinden 
idrls imadüddin'in 'Uyı1nü'1-al]bô.r (nşr. 
Mustafa Galib, IV-VI. cüzler, Beyrut 1973-

1978) ve Zehrü'1-me'fıni'si (nşr. Mustafa 
Galib, Beyrut 199 ı), Makrizi'nin e1-ljıtat 
(Bulak 1853) ve İtti'ô.?ü '1-J:ıunefi'ı'ı (nşr. 
Cemaleddin eş-Şeyyal, Kahire 1967) özel
likle Fatımi i smaillliği konusunda önemli 
bilgiler vermektedir. Fatımi ismaill dokt
rininin ileri gelenlerinden biri olarak ka
bul edilen Kadi Nu'man' ın Esi'ısü't-te'vil 

(nşr. Arif Tamir, Beyrut 1960), İftitô.J:ıu'd
da've (nşr. Vedad el-Kadi, Beyrut 1970), 

De' ô.'imü '1-İs1ô.m (nşr. As af b. Ali Asgar 
Feyzl, Kahire 1985), Te'vilü'd-de'ô.'im 
( n ş r. Hasan el-A'zaml, Kah i re 1985), e1-
Mecô.1is ve'1-müsi'ıyeri'ıt (nşr. Hablb Fı
ki v. dğr., Tunus 1978) ve İl]tili'ıfü uşı11i'1-
me~i'ıhib (nşr. Mustafa Galib, Beyrut 1983) 

adlı eserleri ismailiyye doktrininin tarihi 
seyri, inancı ve fıkhı konusunda önemli 
çalışmalard ı r. Bunun yanında Ca'fer b. 
Mansürü'I-Yemen'in Kiti'ıbü'1-Keşf (nşr. 



R. Strothmann. London- Bombay 1952). 
Esrarü'n-nuta]fa' (nşr. W. ıvanow 1 The Ri
se of the Fatimids içinde!. Calcutta 1942) 
ve Sera'irü'n-nuta]fa'ı (nşr. Mustafa Ga
lib. Beyrut 1984 ); Ebu Ya'küb es-Sicista
nl'nin Keşfü '1-ma]J_cub ( nşr. Henry Cor
bin. Tahran 1949). Kitabü İşbdti'n-nü
bu'at (nşr. ArifTam ir, Beyrut ı 982) veKi
tabü'l-İfti]].dr'ı ile (nşr. Mustafa Galib, 
Beyrut ı 980) Hamidüddin ei-Kirmanl'nin 
Ra]J_atü'l-'a]fl(nşr. Muhammed Kamil Hü
seyin- Muhammed Mustafa Hilmi. Kah i re 
1953; Mustafa Galib. Beyrut ı 967). Kita
bü 'r-Riyaz ( nşr. Arif Tamir, Beyrut ı 960) 
ve Mecmu'atü'r-resa'il'i (nşr. Mustafa 
Galib. Beyrut ı 983). İsmailiyye doktrininin 
ve geçirdiği merhalelerin aniaşılmasına 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca eski İsmai
liyye doktrinini reddetmek amacıyla İbn 
Malik el-Hammad! el-Yemani tarafından 
kaleme alınan Keşfü esrari'l-Batıniyye 
ve al].bdrü'l-Karamita ile (nşr. M. Zahid 
Kevserl, Kah i re ı 357) Muhammed b. Ha
san ed-Deylemi'nin Beyanü me~hebi'l
Batıniyye ( nşr. R. Strothmann, istanbu l 
ı 938) adlı eserleri de kaydedi lmelidir. 

İsmailiyye hakkında modern araştırma

ların sayısı büyük rakamlara ulaşır. Bun
lar arasında Wladimir ıvanow'unA Guide 
to Ismaili Literature (London 1933). Is
maili Tradition Canceming the Rise 
of The Fatimi ds (London 1942), Alamut 
and Lamassar (Tahran ı 960), Ismaili 
Literature (Tahran 1963) adlı çalışmaları 
yanında Bernard Lewis'in The Origins of 
Ismailism (Cambridge ı 940). John Nar
man Hallister'in The Shi'a of India 
(London I 953;New Del hi ı 979). Marshall 
Hodgson'nun The Order of Assassins 
(The Hague 1955). Muhammed Kamil Hü
seyin'in Ta'ifetü'l-İsma'iliyye (Kahire 
1959). Muhammed İnan'ın Ismaili Con
tributions to Islamic Culture (Tahran 
1977). Süheyl Zekkar'ın Al].bdrü'l-Kara
mita (Dımaşk 1402/1982). Mustafa Ga
lib'in çoksayıda neşri bulunan Taril].u'd
da'veti'l-İsma'iliyye ( Beyrut 1979). Arif 
Tamir'in Taril].u'l-İsma'iliyye (London 
1991) isimli eserleri zikredilmeye değer 
özelliktedir. ll. Ağa Han Ali Şah'ın büyük 
oğlu Şehabeddin Şah'ın Nizari akaidiyle 
ilgili olarakyazdığı Risale der lja]fi]fat-i 
Din (nşr. W. !va now. Bombay 194 7) ve 
kardeşi lll. Ağa Han Sultan Muhammed 
Şah'ın yetmiş iki yıllık imametiyle ilgili 
olarak The Memoirs of Aga Khan adıyla 
kaleme aldığıhatıratıda (London ı 954) 
son derece önemlidir. İsmailiyye konusu
n u bir bütün halinde ele alarak inceleyen 
en yeni ve kapsamlı çalışma ise Ferhad 

Defteri'nin The Isma'ilis: Their History 
and Doctrines (Cambridge I 992) adlı ese
ridir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nevbahti. Fıral):u'ş-Şi'a, s. 57-60; Ebu Hatim 
er-Razi , Kitabü 'z·Zine (nşr. Abdullah Seli Om 
es-Siimerrai, el-Gulüu ue'l-fırai):u'l-Galiyye fi'l
f:ıaçlareti'l-islamiyye içinde). Bağdad 1982, 
s. 286-289; Eş'ari , Mal):alat (Ritter). s. 26, 
27; Nu'man b. Muhammed. De'a'imü'l-islam 
(nşr. Asaf b. Ali Asgar Feyzi), Kahire 1985,1, 
3 -98; a.mlf .. el-Mecalis ue'l-müsayerat (nşr. 
İbrahim ŞebbQh v.dğr.). Tunus 1978, s. 65, 73-
75, 1 08' 110, 400-401; ibnü'n-Nedim. el-Fih
rist (Teceddüd). s. 238-241; Ebu Ya'küb es-Si
cistani. Risaletü tuf:ıfeti'l-müstecibln (nşr. Arif 
Tamir. el-Meşnl): içinde). Beyrut 1967, s. 138-
146; Ebu isa ei-Mürşid, Risale (S. M. Stern. Stu
dies in Early lsma'ilism içinde). Leiden 1983, 
s. 7-16; Ümmü'l·kitab (nşr. W. lvanow. Isi. için
de). XXIII ( 1936). s. 1-132; Bağdadi, el-Fark (Ab
dülhamfd). s. 62-64; Hammadi. Keşfü esrar!'[. 
Ba(ıniyye ( nşr. M. Zahid Kevseri), Kah i re 13571 
1939, s. 12-16; Gazzali. Feçta'i/:ıu '1-Bti.(ıniyye 
(nşr. Abdurrahman Bedevf). Kahire 1964, tür. yer.; 
Şehristani, el-Milel (Kflilnf). ı, 191-198; Ali b. 
Muhammed b. Ca'fer. Tacü'l-'al):a'id uema'di
nü'l·feua'id (nşr. Arif Tamir). Beyrut 1986, 
tür.yer.; Muhammed b. Hasan ed-Deylemi. Be
yanü me;;:hebi'l-Ba(ıniyye ue butlanih (nşr. R. 
Strothmann). istanbul 1938, tür.yer.; MObed 
Keyhüsrev isfendiyar, Debistan-ı Me;;:ahib (nşr. 
Rahfm Rızazade-i Me! ik). Tahran 1362 hş., s. 253-
265; W. lvanow. A Guide to lsmaili Literature, 
London 1933, s. 1-27; a.mlf .. Jsmaili Literature, 
Tahran 1963, s. 1-16; a.mlf .. "Tombs of So me 
Persian Ismaili Imams", Journal o{ the Bombay 
Branch of the Royal Aslatic Society ( Bombay 
1958). s. 52-55; B. Lewis. The Origins oflsma'i· 
lls m, Cambridge 1940, s. 23-44; a.mlf., "İsmai
lller", iA, V /2, s. 1120-1124; Aga Khan Sultan 
Muhammed Shah, The Memoirs of Aga Khan, 
World Enough and Time, London 1954, tür. yer.; 
W. M. Watt. lslamic Political Thought, Edinburgh 
1968, s. 112-114; 1. Goldziher. el-'Akide ue'ş-şe· 
rl'a fi'l-İslam(trc M. Yusuf Musa v.dğr.). Beyrut, 
ts. (Darü'r-riiidi'I-Arabi), s. 238-249; Sami N asi b 
Makarem. The Doctrine of lsmailis, London 
1972; A. A. Feyzee Asaf. "The Ismailis", Reli
gion in the East, Cambridge 1976, s. 318-329; 
Aziz Esmail- Azi m Nanji, "The Is ma· ilis in His
tory", Jsma'ili Contributions to /slamic Culture, 
Tahran 1977, XII, 227-265; Ali Sami en-Neşşar. 
Neş'etü '1-fikri ' l·felsefi fi'l-İslam, Kah i re 1977, 
ll, 271-387; J. N. Hollister. The Shi'a of lndia, 
New Delhi 1979, s. 195-412; Mustafa Galib, Ta
rll]u 'd-da'ueti'l-isma'Wyye, Beyrut 1979, s. 25-
75, 312-390; Hasan ibrahim Hasan. Tarll]u'd· 
deuleti'l-Fti.(ımiyye, Kahire 1981, s. 326-354; 
Tahil ei-Vel1. el-f)aramita. Beyrut 1981, s. 32-
43; Abdurrahman Bedevi, Me;;:ahibü '1-islamiy
yfn, Beyrut 1981, ll, 7-410; S. M. Stern. Studies 
in Early lsma 'ilism, Leiden 1983, s. 3-5, 17-26, 
177-184, 189-223; W. Madelung. "Aspects of 
Isma'ili Theology: The Prophetic Chain and the 
God Beyand Being", Religious Schools and 
See ts in Medieuallslam, London 1985, s. XVII/ 
53-65; a.mlf .. "Isma'iliyya". EF (İng.), IV, 198-
206; Mustafa öz. Nizari ismaili Mezhebinde 
Ağa Hanlar Dönemi (doktora tezi, 1986). MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü; Silbir Tuayme. el· 
'Aka'idü'l-Bti.(ıniyye, Beyrut 1406/1986, s. 91· 

iSMAiLOViÇ, Ahmed 

197; H. Corbin, İslam Felsefesi Tarihi(trc Hüse
yin Hatemi). istanbul 1986, s. 85-112; Mustafa 
Muhammed eş-Şek'a, islam bila me;;:ahib, Ka
hire 1407/1987, s. 195-216; Arif Tamir, Tarl
l]u'l-isma'1liyye, London 1991, 1-IV; a.mlf .. "Fü
rQ'u'ş-şecereti'l-İsma'lliyye", el-Meşrık, Ll, Bey
rut 1957, s. 581-612; a.mlf .. "el-isma'lliyye 
ve'l-K.aramita", a.e., Llll/4-5 ( 1959). s. 557 -578; 
Hamid Algar. "The Revalt of Aga Khan, Mahal
lati and the Transference of the Ismaili Imame
te to India", St.!, XXIX ( 1969). s. 55-81; Azi m 
Nanji, "Modernisation and Change in the Niza
ri Ismaili Community in East Africa". Journal 
of Religion in Africa, VI, Leiden 1974, s. 123-
139; Ahmad Nabi Khan, "Fresh Light on the 
Emi ra te of Banu Samah ... ", Journal of the Re
search Society of Pakistan, XX, Lahor .1983, s. 
29-41. 

MusTAFA Öz 
~ MusTAFA MuHAMMED EŞ-ŞEK'A 

L 

İSMAİLOVİÇ, Ahmed 
(1938-1988) 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin 
dördüncü 

Diyanet İşleri başkanı. 

17 Haziran 1938'de Bosna- Hersek'in 
Srebreniça kasabasının bir köyünde doğ
du. Bölgenin din alimlerinden Ali Efendi'
nin oğludur. 1959 yılında Gazi Hüsrev Bey 
Medresesi'nden mezun oldu. Ardından 
bugünkü Slovenya Cumhuriyeti'nin baş
şehri Lyublyana'da Hukuk Fakültesi'ne 
kaydını yaptırdıysa da Ekim 1962'de Yu
goslavya Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından Ezher Üniversitesi'ne gönderildi. 
1967 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'nden mezun oldu; aynı üniversitede 
yüksek lisans ( 1970) ve doktora ( 1974) 
çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Ahmed İsmailoviç (Smayloviç). 197S'te 
Yugoslavya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
özel kalem müdürlüğü görevine tayin 
edildi. Kısa bir süre sonra Diyanet İşleri 
Başkanlığı Meclis-i Alisi tarafından mer
kezi Saraybosna'da bulunan Bosna- Her
sek. Hırvatistan ve Slovenya'nın (eski Yu-
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