
İSMET 

bir mala el koyup kendi ülkesine götür
roesi halinde çoğunluğa göre mülkiyet 
hakkı doğar. Zira can konusunda temel 
kural haramlık (dokunulmazlık) iken eşya
da aslolan mubahlıktır. Bu konudaki is
met, meşru bir yolla elde edilen maldan 
faydalanma zaruretine dayanır. Bu fay
dalanma imkanı bilfiil ortadan kalkınca 
mal tekrar mubah hale gelir ve düşman 
istila yoluyla ona malik olur. Ancak söz ko
nusu mal düşman ülkesine, başka bir si
yasi hakimiyet alanına ulaştırılmamışsa 
mülkiyet hakkı doğmaz. Mal konusunda
ki ismetin de islam'a girmekle sağlandı
ğını ileri süren Şafiiler'le diğer bazı fakih
ler ise müslümanın malı üzerinde düşma
nın hiçbir şekilde mülkiyetinin gerçekleş
meyeceğini savunur. 

Oarülharpte müslüman olan kimsenin 
can ve malının dokunulmazlığı da fakih
ler arasında tartışma konusudur. Şafii
ler. Hanbelller ve diğer bazı fakihlere gö
re, İslamiyet' i kabul eden bir kimse ne
rede olursa olsun canı ve malına yönelik 
tecavüz ceza ve tazmini gerektirir. Hane
filer ise bu kimsenin can ve malıyla ilgili 
ismetin günah açısından (ismet-i müessi
me) olduğu, ceza ve tazmini gerekt iren 
mukavvim ismetin dinle değil ülke ile. ya
ni siyasi hakimiyet ve hukuk düzeninin 
sağladığı güvence ile gerçekleşeceği gö
rüşündedir. Bu müslümanın bulunduğu 
ülkenin fethedilmesi halinde yalnız men
kul malları üzerindeki mülkiyeti tanınır. 

gayri menkullerine ganimet hükmü uy
gulanır. Darülislama hicret etmesi halin
de diğer müslümanlar gibi canı konusun
da tam ismete kavuşur. Aksi halde can ve 
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malına yönelik haksız fiil günah olsa da 
ceza ve tazmin konusu olmaz. Darülharp
te müslümanın harblden faiz alması, gay
ri müslimler arasında mirasçılık gibi hu
suslarda da Hanefiler siyasi hakimiyet 
ve ülkenin ismeti sağlayıcı rolüne atıfta 
bulunmuşlardır. Bu konudaki görüş ve 
tartışmaların milletlerarası ilişkilerin sa
vaş haline dayandığı. yabancı ülke kavra
mının düşman ülke anlamına geldiği ve 
barışın ancak antlaşmalar (eman, zimmet) 
yoluyla sağlanabildiği dönemlerdeki şart
tarla ilgili olduğu, milletlerarası ilişkilerin 
barışa dayandığı ve farklı boyutlar kazan
dığı bir ortamda farklı hükümterin söz 
konusu olacağı açıktır. 

Bir malın ismete konu olabilmesi için 
hukuk düzenince meşru kabul edilmesi 
gerektiğinden müslümanlara haram olan 
içki ve domuz gibi mallara yönelik haksız 
bir fiilden dolayı tazmine hükmedilmez. 
Ancak bu mallar gayri müslimler açısın
dan meşru kabul edildiğinden itlafı ha
linde Hanefiler ve Malikiler'e göre tazmi
ni gerekir. 

Devlet başkanının masum olup olma
dığı Ehl-i sünnet ile Ş'ia arasındaki temel 
tartışma konularından biridir. Ş'ia'da İma
m iyye ve İsmailiyye tarafından devlet 
başkanının günahsız ve hatadan uzak ol
duğu , sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı 
fikirleri masum imam teorisiyle savunuı
m uştur. Ehl-i sünnet'e göre ise devlet 
başkanının dini ve hukuki sorumluluk 
açısından dokunulmazlığı yoktur. Hane
filer. devlet başkanına Allah hakları kap
samındaki hadierin uygulanmayacağın ı 
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bir sayfası 
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nr. 942 , 
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belirtirken onun dini ve hukuki sorum
suzluğunu savunmamış. sadece düşman 
ülkesinde hadierin uygulanmayacağı gö
rüşlerinde de olduğu gibi infazdaki fiili 
imkansızlıktan hareket etmiştir. Çoğun
luk bu konuda aksi görüştedir ve yargı

nın bağımsızlığını cezanın uygulanabilir
liği için yeter sebep görür. Sünni usulcü
terin geliştirdiği icma teorisinde "ümme
tin ismeti". Peygamber dışında bir kişiye 
günahsızlık izafe edilmesi ve onun vahiy 
alan kişinin yetkileriyle donatılmış kabul 
edilmesi düşüncesine ve bu düşünceyi 
inanç esaslarından biri haline getiren 
Ş'ia'ya karşı güçlü bir tepki niteliğindedir 
ve bu ümmetin yanılmazlığı değil. ümme
tin hata üzerinde ittifak etmeyeceği ya 
da -farklı görüşlerden sadece birinin isa
bet edeceği kabul edildiğinde- bu doğru 
görüşün ümmet içinde eksik olmayacağı 
anlamına gelir. 
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İSMET -i BUHARi 
ks}~ ..:;.....ı...=) 

Hace Fahruddln İsmetullah 
b. Hace Mes'ud Buhar! 

(ö. 840/1436-37) 

İranlı şair. 
_j 

Buhara'da doğdu . Buhara'nın seçkin 
ailelerinden birine mensup olup soyu Ca'
fer b. Ebu Talib'e ulaşmaktadır. Asıl adı 
İsmetullah'tır; Hace İsmet ve Hace Fah
reddin İsmetullah diye de anılır. Tahsiline 



Buhara'da başladı. Hayatı boyunca çeşit
li ilimlerle ve bu arada inşa sanatıyla 
da meşgul oldu. Timur'un 807'de (1405) 
ölümü üzerine Semerkant'ta tahta geçen 
Naslrüddin Halil Sultan ile yakın dostluk 
kurdu ve özellikle edebi bilgiler alanında 
sultana hocalık yaptı. Halil Sultan'ın 812 
(1409) yılının ilk aylarında kendi adamla
rı tarafından esir edilmesi üzerine endi
şeye kapılarak Semerkant'ı terketti. Aynı 
yılın sonlarında Halil Sultan amcası Şah
ruh tarafından Rey valiliğine tayin edilince 
onun maiyetine girdi. Halil Sultan'ın ölü
münden sonra Semerkant'a gitti. ardın
dan Buhara'ya döndü. Burada sakin bir 
hayatyaşamayı tercih eden İsmet-i Buha
r!, bazı kaynaklara göre Uluğ Bey'in dave
ti üzerine bir müddet onun Semerkant'
taki sarayında bulundu; alim. şair ve me
ziyet sahibi bir kişi olarak itibar gördü; 
özellikle Buhara'da geçirdiği son yılların 

da büyük bir üne kavuştu. Ölüm tarihi 
Devletşah'ın tezkiresinde ve diğer bazı 
kaynaklarda 826 (1423) olarak kaydedil
mekteyse de doğrusu If abibü 's-siyer' de 
gösterilen 840 (1436-37) yılıdır. 

Şia imamları hakkında methiyeleri. Ti
mur için bir mersiyesi bulunan İsmet-i 
Buhar!, Timurlu sultan ve şehzadelerine 
dair birçok methiye kaleme almış, hak
kında en fazla methiye söylediği Naslrüd
din Halil Sultan tarafından kendisine Na
sir! mahlası verilmiştir. Bazı şiirleriyle 

gazellerinin tamamında İsmet mahlasını 
kullanan şairin özellikle tasawufi rumuz
larla süslediği aşıkane gazelleri çok beğe
nilmiştir. 

Şiirlerinde Emir Hüsrev-i Dihlevl'nin üs
lübunu sürdüren İsmet-i Buhar!. Bisatl-i 
Semerkandl, Rüstem-i Hüriyanl ve Haya
ll-i Buhar! gibi yetişmelerine yardımcı ol
duğu şairler başta olmak üzere dönemin
deki şairleri etkilemiştir. 7500 kadar be
yitten meydana gelen ve İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi 'nde iki (FY, nr. 493, 

940). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bir nüshası (Hazine, nr. 942) bulu
nan divanı Ahmed Kerem! tarafından ya
yımlanmıştır (Tahran 1366 hş . ) . 
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İSMET EFENDi, Fındıklılı 
(1845-1904) 

Biyografi yazan. 
_j 

1 7 Zilhicce 1261 (17 Aralık 1845) tari
hinde İstanbul Fındıklı'da doğdu. Daha zi 
yade "Fındıklılı" diye anılır. Mekteb-i İ'da
dl-i Askeri muallimlerinden Çorum lu Hoca 
Osman Efendi'nin oğludur. Biyografi ve 
menakıba daha çocuk yaşlarında ilgi duy
maya başladı. Bir tutku haline gelen bu 
alaka sonucu askeri idadlyi yarıda bıraka

rak girdiği alay katipliğinden emekli ol
du, bir süre sonra Yıldız Sarayı Kütüpha
nesi memurluğuna getirildi. Uzun süre
dir müptela olduğu mide hastalığından 
kurtulamayarak 1 4 Aralık 1904'te vefat 
etti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda baba
sının kabri yanına defnedildi. 

İsmet Efendi hayatı boyunca pek çok 
kabristan dolaşmış, pek çok tarihi eser in
celemiş ve ünlülerden çok kişiyle görüş
müştür. Mezar taşı okumak için büyük 
güçlüklere katlanır. en ücra köşelerdeki 
kütüphaneleri açtırır ve aralardaki eser
leri incelemeye çalışırdı. All Paşa ve Ebüz
ziya Mehmed Tevfik'in sohbetlerine katı
lır, daha sonra da duyduklarını kaleme 
alırdı. Kırk-kırk beş yıl süren bu çalışma
ları sayesinde adeta bir canlı tarih haline 
gelmişti. İbnülemin Mahmud Kemal, dö
nemin ünlü biyografi yazarlarından Si
cill-i Osmdni müellifi Mehmed Süreyya 
ile Fındıklılı İsmet Efendi'yi bir beytin iki 
mısraına benzetmiş . fakat mana hangi
sinde tamam olursa İsmet Efendi o ınıs
radır demiştir (Kemalü 'l-isme, s. 9) Ah
med Cevdet Paşa tarafından takdir edi
len İsmet Efendi'ye İbnülemin "kamüs-ı 
meşahlr" unvanını vermiştir. 

Tasawufla da alakası olan İsmet Efen
di Celvetl tarikatına mensuptu ve bu ta
ri katın büyüklerinden Rüşen Efendi'nin 
müridiydi. Mevlevlliğe de muhabbeti ol
dÜğunu dostu Sursalı Mehmed Tahir'e 
söylemiştir. Devrinde " ayaklı kütüphane" 
diye anılan İsmet Efendi, sağlığında ha
zine-i hassa ve İbnülemin tarafından oto
biyografisi defalarca istendiği halde, ha
yatta iken tercüme-i hali yazılanların faz
la yaşamayacağı batı! inancıyla bu talep
lere olumlu cevap vermemiştir. Fakat İb
nülemin Mahmud Kemal gözlemlerine 
dayanarak. bazan da kendisini konuştu
rarak İsmet Efendi'nin biyografisini Ke
mdlü '1-İsme adıyla 1904'te yazmış ve 
neşretmiştir (İstanbul 1328). Sursalı Meh
med Tahir. İbnülemin Mahmud Kemal ve 

iSMET EFENDi, Fındıklılı 

Ali Emir! efendilerin ondan istifade et
tikleri bilinmektedir. 

Biyografi dalında birçok eseri olan İs
met Efendi'nin asıl şöhreti Tekmiletü'ş
Şekiiik ii hakkı ehli'l-hakiiik'ten kay
naklanır. Şeyh! Mehmed Efendi'nin Vekii 
yiu'l-fuzald'sının zeyli olan bu eser, Mec
dl'nin Şekaik tercümesi olan Haddiku'ş
Şekiiik'ın son zeylidir. Şeyhl'nin eserini 

gördüğünü ve bazı başlıklarını tamamla
dığını belirten (s. 307) İsmet Efendi'nin 
bu zeyli , aslında 1143-1314 (1730-1896) 
yılları arasında yaşamış alim ve şeyhle
ri n biyografilerini ihtiva eden sekiz ciltlik 
bir çalışmadır. Fakat kitap 1314 (1896) 
Fındıklı yangınında yanmıştır. Müellif. 
sonradan hatıriayabildiği kişilerin tercü
me-i halini dört ciltte topladığını Sursalı 
Mehmed Tahir 'e söylemiştir (Osmanlı 
Müellifleri, lll, 109) Tekmiletü'ş-Şekii

ik' te. sermayesiz kald ığından eserinin 
25. cüzünü doğum yıldönümünde Il. Ab
dülhamid'e takdim ettiğini belirten İsmet 
Efendi hangi zatın biyografisinde kaldığı
nı hatırlayamadığını. 26. cüzden de bazı 

kısımları bu padişaha sunduğunu ifade 
etmektedir (s. 478). İsmet Efendi zeyli
nin bilinen tek nüshası İstanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (TY, nr. 

Fındıklılılsmet Efendi 'nin ve eserinin adının verildiği sayfa 
(Tekmiletü 'ş-Şekaik [nşr . Abdülkadir Özcan( , s. 5) 
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