
1640'ta Halep kadılığına getirildi. Bursa. 
İzmir. Eyüp, Galata, İstanbul ve Sel~ınik 
kadılıklarında bulunduktan sonra Bolevi 
Mustafa Efendi'nin şeyhülislamlığı döne
minde Anadolu kazaskeri (I 657), ardın

dan Rumeli kazaskeri (ı 658- ı 66 ı; ı 663-

ı 665) oldu. Bu görevinden emekliye ayrıl
dıktan kısa bir süre sonra 12 Safer 1 076'
da (24 Ağustos 1665) Kanlıca'daki yalısm
da vefat etti. Cenazesi Edirnekapı dışın
da Sırttekke mevkiinde defnedildi. Bu
gün mevcut olmayan mezar taşında Şeyh 
Feyzi Hasan Efendi'nin. "Ede Bari İsme
tl'ye cay-ı ad ni cilvegah" tarih mısraını ih
tiva eden bir kıta yer almaktaydı ( Bellğ, 
vr 61 ). 

Kaynakların bildirdiğine göre İsmet! yu
muşak huylu. zeki. nazik. hoşsohbet bir 
insan olup devrinde herkesten saygı gör
müş. adına pek çok kaside söylenmiş, şi
irlerine nazlreler yazılmıştır. Kazaskerlik
leri sırasında konağında düzenlenen top
lantılara katılmak devrin alim ve şairle
rince bir iftihar vesilesi olmuştur. Kadılığı 
ve kazaskerliğinde de temkinli ve vakur 
kişiliğiyle tanınmıştır. Nitekim Şeyhülis
lam Ebu Said Mehmed Efendi ile eski is
tanbul kadısı Esad Efendi arasında çok 
tatsız olaylara kadar varan ihtilaflarda 
ulemanın ikiye ayrıldığı bir dönemde İs
met! Efendi tarafsızlığını korumuş. ayrıca 
IV. Mehmed'in saltanatında çıkan sipahi 
ve yeniçeri ayaklanmasında etkili konuş
malarıyla isyancıları isteklerinden vazgeç-

m eye ikna etmiştir (Bay s u n, 1/2 1 ı 9461, s. 
20-2 ı) Meziyetlerinin karşılığını alama
dığı anlaşılan şair nezaketi. yumuşak hu
yu ve sanatçı yaratılışı sebebiyle kadılık
larında uzun süre kalamamış. sık sık gö
revden alınmış ve hayatının çoğunu me
muriyet dışında geçirmiştir. 

İsmet! pek az şiir söylemiş bir şairdir. 
Altmış sekiz beyitlik na'tı dışındaki şiirleri 
kısa kıtalar ve gazellerden ibarettir. Di
vançesinin tamamı701 beyittir. Bununla 
beraber XVII. yüzyılın tanınmış gazel şa
irleri arasına girebilmiş. Şeyhülislam Yah
ya. Bahal, Naill. Neşatı gibi devrin büyük 
şairleri tarafından şiirlerine nazlreler ya
zılmıştır. Bu yüzyılın modası olan sebk-i 
Hindl'nin başlıca hususiyetlerini teşkil 
eden incelik, zarafet, anlam ve hayaller
deki derinlik onun şiirindeki özelliklerin 
başında gelir. Dili temiz ve sağlam , dö
nemine göre nisbeten sade ve açıktır. Az 
kullanılmış yabancı kelimeler ve uzun 
tamlamalar ismetl'nin şiirlerinde görül
mez. Yer yer ri nd ve kalender bir tavrı be
nimseyen şair zevk ehli. ince ve d uygulu 
bir sanatçı ve sohbet adamı olarak yaşa
mış. bunu mısralarına da yansıtmıştır. 
Manzumelerinde tasawuf düşüncesine 
hiç yer verme miştir. Bu özellikleriyle onu 
Şeyhülislam Yahya ve Saha! çizgisinde 
bir sanatkar olarak değerlendirmek 
mümkündür. 

İsmetl'nin yalnız İstanbul kütüphane
lerinde on dört yazma nüshası bulunan 

Mehmed ismeti divançesinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3798/3) 
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divançesi (ipekten, TD, XIIIII 7-18 119631. 

s. ı ı ı) iki defa basılmıştır. İlki ( Dfvan-ı İs
met, istanbul I 29 I, bir na't, altmış yedi ga
zel, bir kıta) çok eksik ve yanlıştır. Haluk 
İpekten tarafından dokuz nüshanın kar
şılaştırılmasıyla ortaya konulan ikinci ya
yında (İsmetlDivanı,Ankara I 974) bir mü
nacat. iki na't. iki methiye, iki tarih, üçü 
eksik 116 gazel, bir kıta. üç rubal. on iki 
müfred bulunmaktadır. İsmetl'nin, ayrıca 
dedesi Mehmed Birgivl'nin et-Tar~atü'l

MuJ:ıammediyye adlı eserinden yaptığı 
bir tercümesi, fıkha dair bazı ta'likatı ve 
çeşitli yazma mecmualarda rastlanan 
mektupları vardır. isazade Tarihi'nde 
onun "Tevarlh-i Devlet-i Aliyye" adlı bir 
eseri olduğu belirtilmişse de (Baysun, 112 
1 ı 946[, s. 23) henüz nüshasına rastlan
mamıştır. Şairin Arapça birkaç şiiriyle bir 
takrizini de Muhibbl kaydetmiştir (/jula

şatü '1-eşer, IV, 115). 
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Peygamberlerin 
günah işlernekten korunmuş 

olduklarını kanıtlamak amacıyla 

L 
yazılan eserlerin ortak adı. 

_j 

İsmetü'l-enbiya tabiri genellikle ismet* 
terimiyle aynı anlamda kullanılır. İslam 
dininin yayılmasından sonra çeşitli din ve 
kültürlere mensup çevrelerin peygam
berlerin günah işlemiş olabileceklerini. 
hatta nübüwetten önce şirk inancını bi
le benimseyenlerin bulunduğunu söyle
meleri. bunun yanında bazı İslami mez
hep mensuplarının da konuyla ilgili nas
ları farklı şekillerde yorumlamaları yeni 
bir telif türünün oluşmasına zemin ha-
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zırlamıştır. Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl'nin is
met konusunda itikadi mezhepler arasın
daki görüş ayrılıkiarına dikkat çekmesi 
(Mal):ala.t, s. 4 7-49, 226-227). sözü edilen 
telif türünün oluşmasında bu tartışma
ların rol oynadığının bir işareti sayılabilir. 
Nitekim Fahreddin er-Razi de haşviyye
den bahsederken bu hususu açıkça belir
tir ( 'İşmetü'l-enbiya', s. 37). Ebu Mansur 
ei-Matüridi'nin Me'aşi'l-enbiya' adlı ese
ri yazan kişiyi tekfir ettiğini duyan Mu
hammed b. Yahya ei-Beşagari'nin pey
gamberlerin ismetini savunan bir kitap 
kaleme alması (Nureddin es-Sabun!, s. 27-

28) ve müteahhir müelliflerden İbn Hu
meyyir'in yahudilerle hıristiyanların yanı 
sıra diğer bazı inkarcilara atıfta bulun
ması (Tenzlhü'l-enbiya', s. 24-26). bu te
lif türünün meydana gelmesinde yaban
cı unsurların da etkili olduğunu söyleme
yi mümkün kılar. Ayrıca Şii alimlerinin, 
imamların masumiyetine dair görüşleri
ni kanıtlamak amacıyla peygamberlerin 
ismeti konusuna önem vermesi bu alan
daki eser yazımına hız kazandırmış olma
lıdır. Bu tür eserlerin bir kısmında "ten
zihü'l-enbiya" adı da kullanılmış. diğer bir 
kısmı ise farklı şekillerde adlandırılmış
tır. 

Tesbit edilebildiğine göre bu konudaki 
ilk eser Tenzihü'l-enbiya' adıyla Ca'fer 
b. Mübeşşir tarafından yazılmış, onu 'İş
metü 'I-enbiya' adlı eserleriyle Ebu Zeyd 
ei-Belhi(İbnü'n-Nedlm, s. 153, 208) ve İb
nü'I-Lebad (Zehebl, XV, 360) takip etmiş
tir. Her üç eser de zamanımıza ulaşma
mıştır. Şerif ei-Murtaza'nın Tenzihü 'I
enbiya' (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 
2168; Necef 1960), Ebü'I-Hüseyin Muham
med b. Yahya ei-Beşagari'nin Keşiü'l
gavamiz ii a]J.vali'l-enbiya' (Beyazıt 
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 789), 

Nureddin es-Sabuni'nin el-Münte]fa min 
'işmeti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., La
leli, nr. 2425). İbn Humeyyir'in Tenzihü'l
enbiya' 'amma nesebe ileyhim J:ıuşa
letü'l-agbiya' (Beyrut 1990). Fahreddin 
er-Razl'nin 'İşmetü'l-enbiya ' (Kahire 
1986), SüyQti'nin Tenzihü'l-enbiya' 'an 
teşbihi'l-agbiya' ( Beyrut 1989), Abdül
kadir b. Berekat ei-Gazzi'nin Nurü'l-aş

fiya' ii beyani 'işmeti'l-enbiya' (Süley
maniye Ktp., KılıçAli Paşa, nr. 1024), Şe

habeddin Ahmed b. Muhammed ei-Ha
mevi'nin İtl:ıfıiü'l-e~kiya' bi-tal:ı]fi]fi 'iş
meti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Pertev 
Paşa, nr. 624). Ahmed b. Muhammed ei
Vefai'nin Tenzihü'l-Muştaia 'amma lem 
yeşbüt mine'l-aljbar ve'l-aşar (Süley
maniye Ktp., E sad Efendi, nr. 3611), Ali b. 
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Tahir ei-Musevi'nin Tenzihü 'I-enbiya' 
ve'l-e'imme (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 3165), Muhammed b. Yusuf ei-Ha
lebi'nin el-Ijablü'l-metin ii 'işmeti'l-en
biya' ve'l-mürselin (N uruosmaniye Ktp., 
nr. 2416). Kadızade Ahmed b. Muham
med Emin'in Enbiya-yi Kiram Hakla
nnda Yalan Rivayetleri Red (Süleyma
niye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4438) 

ve Ganim b. Muhammed ei-Bağdadi'nin 
Ijışnü'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Re
şid Efendi, nr. 858) adlı kitapları bu türün 
günümüze ulaşan eserlerini teşkil eder. 
Ebü'n-Nur el-Hadidi'nin 'İşmetü 'I-enbi
ya' ve'r-red 'ale'ş-şübehi'l-müvecce
he ileyhim (Kahire 1979) adıyla kaleme 
aldığı kitap ise bu konuda yazılmış yeni 
eserlerden dir. 

Bu eserlerde, peygamberlerin nübüv
vetten önceki ve sonraki hayatlarında şir
ke düştükleri ve günah işledikleri ~olun
da ileri sürülen belli başlı görüşler akta
rılır ve başta ismet olmak üzere peygam
berlerin üstün sıfatları, günah işlemek

ten korunmuş olduklarının akli ve nakli 
delilleri zikredilir. Hz. Adem'in ilahi emre 
uymaması, Hz. Nuh'un inkarcı oğlunun 
tufandan kurtulmasını Allah'tan dileme
si, Hz. İbrahim'in u!Qhiyet hakkındaki te
fekkürünün ilk kademesinde yaratılmış 
nesnelere ilahlık isnat etmesi, Allah'tan 
ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göster
mesini istemesi, hasta olmadığı halde 
"hastayım" demesi, putları kendisi kırdı

ğı halde bu işi büyük putun yaptığını söy
lemesi, Hz. Yusuf un Züleyha'ya karşı cin
si bir arzu duyacak olması, Hz. Musa'nın 
Mısırlı kıptiyi öldürmesi, Hz. Davud'un ka
rısıyla evlenebilmek için Uriya'yı öldürt
mesi, Hz. Süleyman'ın atlarıyla ilgilenip 
ibadetini ihmal etmesi, Hz. Yunus'un kav
mine öfkelenerek ilahi elçilik görevini bir 
süre ihmal etmesi, Hz. Zekeriyya'nın ilahi 
kudretten şüphe edici bir hisse kapılması, 
Hz. Muhammed'in azatlı kölesi Zeyd'in 
boşadığı Zeyneb b int Cahş ile evlenmesi, 
cihaddan geri kalmak isteyenlere izin ver
mesi, dini konularda yararlanmak üzere 
yanına gelen sahabi Abdullah b. Ümml 
Mektam'a karşı soğuk davranması gibi 
ismet sıfatının ihlal edilmiş olabileceğini 
akla getiren nasların yorumu ile bunlar
dan İsraili rivayet! ere dayanan isnadların 
reddedilmesi konularına yer verilir. Şii 
müelliflerce yazılan eserlerde ise pey
gamberlerden sonra on iki imarnın ma
sumiyeti üzerinde durulur. Bu tür içinde 
sayılan ve sadece Hz. Peygamber' e isnat 
edilen iftiraların reddini ele alan müsta
kil eserler de yazılmıştır. 
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İSNMŞERİYYE 
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On iki imam sistemini benimseyen 
Şii fırkası. 

_j 

İsnaaşeriyye mensupları, imamları be
nimsemeyi inanç konusu haline getirdik
Ieri için İmamiyye, fıkhi görüşlerini Ca'fer 
es-Sadık'a nisbet ettiklerinden Ca'feriy
ye. on ikinci imarnın gelişini beklemeleri 
sebebiyle Ashabü' l-intizar ve on ikinci 
imam için çokça kullanılan "kaim" (hayat
ta olan) unvanına nisbetle Kaimiyye diye 
de anılmaktadır. Hz. Ali, Hasan ve Hüse
yin zamanında siyasi bir taraftarlık ola
rak ortaya çıkıp giderek Şia adıyla özel 
bir grup hüviyeti kazanan, Keysaniyye ve 
Zeydiyye'nin ayrılmasıyla Rafıza olarak da 
anılan fırka (Bağdadl, s. 54-72) Ca'fer es
Sadık zamanında Şiatü Ali. Türabiyye ve 
Ca'feriyye diye isimlendirilmiştir (Keşşl, 
s. 165). Musa el-Kazım'ın vefatının ardın
dan onun gerçekten ölmüş olduğunu ka
bul eden gruplar ise Kat'iyye olarak şöh

ret bulmuştur. Bu arada I. (VII.) yüzyılda 
tedr1c1 bir gelişme kaydeden Şii imarnet 
nazariyesi Il. (VIII.) yüzyıl ortalarında Hi
şam b. Hakem'le kesin şeklini almış, da
ha sonraki asırda önemli bir değişikliğe 
uğramadan on birinci imam Hasan ei-As
keri'nin vefatma (260/874) kadar devam 
etmiştir. Askeri'nin ölümüyle birlikte Şia. 
onun kendisine halef olacak oğlu olup ol
madığı ve imametin kime intikal edeceği 
konusunda on dört veya on beş fırkaya 
ayrılmış, bunlardan Hasan ei-Askeri'den 
sonra onun neslinden gelen, ümmetin 
hidayetini üstlenmiş bir oğlu bulundu
ğunu, bunun imam ve hüccet olduğunu, 
tehlikeden dolayı gizlendiğini, zamanı ge
lince zuhur edeceğini benimseyen fırka 
Şia tarihinde ilk defa İmamiyye diye ad
landırılmıştır (Sa'd b. Abdullah el-Kumml, 
s. ı 02-1 03; Nevbahtl, s. 90-93). İmamiy-


