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ların sadece iki camiyi zikretmesinin se
bebi kısmen onların bu tür konularla faz
la ilgilenmemeleri, kısmen de güneydo
ğudan şehre panoramik bakış açısında 
diğer camiierin görünmemesidir. Ahmed 
Paşa Camii. belki de Tesalya'nın güneyin
deki bütün Osmanlı binaları içinde en bü
yük ve en güzel alanıdır. XVII. yüzyıl son
larına doğru yapılmış Thebai Katedrali'n
deki Aziz Luka ikonu şimdi ortadan kalk
mış olan bu binayı ayrıntılarıyla tasvir et
mektedir. Caminin planı istanbul'daki Ye
nicami'ninkine benzemektedir. Ortada 
merkez kubbe dört yarım kubbeyle des
teklenmiş ve kıble duvarındaki dört kü
çük köşe kubbesi kaldırılmıştır. Bu cami . 
992'de (1584) Tosya'da yapılan Abdur
rahman Paşa Camii'ne de çok benzemek
tedir. İstefe'deki Ahmed Paşa Camii, Kad
meia platosunun en yüksek tepesine ya
pılmıştı ve çok uzaklardan görülebiliyor
du. Yaptıran kişi hakkında fazla bir şey 
bilinmemektedir. Kardeşi Köse Ali Paşa . 

Mora sancak beyi ve 1083-1086 ( 1672-
1675) yıllarında Osmanlı donanmasının 
kaptanpaşasıydı . 

XVII. yüzyılın sonlarında ve XVIII. yüz
yılın ilk yarısında şehir nüfusunda ciddi 
bir değişim olmuştur. 1745'ten hemen 
önce ingiliz seyyahı Richard Pococke iste
fe'de 200 Rum, yetmiş yahudi hanesi ol
duğunu. Türkler'in ise 1000 hane dolayın
da bulunduğunu belirtir. Bu rakamlar, 
XVI. yüzyılın sonundan itibaren nüfusun 
kazanmış olduğu yükselme eğilimini kay
bedip tedricen azalmaya başladığını, ço
ğunluğu da müslümanların oluşturduğu
nu göstermektedir. Pococke'nin ifadesine 
göre şehirde bir başpiskopos. bir kadı ve 
bir voyvoda oturmaktaydı. XIX. yüzyıla 
girerken şehirde sadece hıristiyan nüfus
ta değil müslüman nüfusta da azalma ol
du. 181 0'da William Martin Leake, 250'si 
Türk 700 ailenin yaşadığını söylemekte
dir. Onun verd iği rakamlar oldukça dü
şüktür. Henry Holland, 181 5'te 4000 ev 
ve 20.000 nüfus olduğunu söylemekte
dir. Bu rakamlar ise oldukça yüksektir. 
Edward Clarke, 181 O'da buranın bir voy
voda tarafından yönetildiğine işaret et
mekte, kenar mahalleleri dahil nüfusu
nun çok olduğunu. bunun tam bir hesa
bının yapılamadığını yazmaktadır. Hugh 
Williams, 1819'da çizdiği bir resimde Os
manlı istefesi'nin bir panoramasını verir. 
XIX. yüzyılın ilk dönemlerine rastlayan bir 
gravür uzun bir su kemeri. iki minare, 
Kadmeia'nın kenar mahallelerinde bahçe 
duvarlarıyla çevrili üç kubbeli türbe 1 tek
ke, bir kemer ve büyükçe bir evle birlikte 
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şehri güneydoğudan göstermektedir. Bu
rada yer alan tekketerden biri Evliya Çe
lebi tarafından zikredilen tekke olup bu
gün bulunduğu yer hala "Tekes" adıyla 
anılmaktadır. 

Osmanlı istefesi Yunan isyanı sırasında 
oldukça sarsıldı. 1821'de Diakos kuman
dası altında Yunan asileri tarafından ele 
geçirildi ve 1822'de geri alındı. 1829'un 
yazında Demetrios Ypsilantis tarafından 
tekrar kuşatıldı ve 1831'de yeni Yunan 
devletine resmen katıldı. Savaş zamanın
da yı kılmayan binalar 1853 ve 1893 yılla
rında vuku bulan iki büyük depremde 
yerle bir oldu. Bu iki depremin ardından 
şehir satranç tahtası gibi çizilmiş bir pla
na göre yeniden inşa edildi. 1920'deki nü
fus sayımında şehirde sadece 4085 kişi
nin yaşadığı tesbit edilmişti. Lozan Ant
Iaşması'ndan sonra Anadolu'dan gelen 
Rum göçü sebebiyle nüfus iki katına çık
tıysa da ardından oldukça yavaş bir artış 
göstererek günümüzde 20.000 'e ulaştı; 

böylece XVI. yüzyılda Osmanlı dönemin
deki nüfusu ancak yakalayabildi. Bugün 
Osmanlı dönemine ait sadece birkaç ki
t abe ve mezar taşı Arkeoloji Müzesi'nde 
muhafaza edilmektedir. Şehir günümüz
de çevresinde yetiştirilen buğday, şarap, 

zeytinyağı, tütün ve pamuk gibi ürünle
rin pazarlandığı bir ticaret merkezidir. 
Burada ayrıca ipek üretilir. Tekstil. kim
ya ve porselen sanayii bulunur. Eski Yu
nan trajedilerinin en ünlülerinin sahne
lendiği bir yer olarak turistik önem taşır. 
Yunanistan önemli bir deprem kuşağı 
üzerinde yer aldığından şehir 7 Eylül 
1990'daki depremden de etkilenmiştir. 
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Iii MACHIEL KIEL 

iSTIFA 

(bk. TASFiYE). 

el-İSTiAB 
(._,.,~YI) 

İbn Abdülber en-Nemeri'nin 
(ö. 463/ 1071) 

sahabenin hayatına dair eseri. 

_j 

..., 

.J 

Tam adı el-İsti'ab ii ma'rifeti'l-aşJ:ıab 
olup sahabe biyografisine dair günümü
ze ulaşan ilk eserlerden biridir. Müellifin 
diğer kitaplarındaki bazı atıflara ve tate
belerinden birine 433 (1041) yılında ese
rin rivayeti için verdiği icazete göre bu ta
rihten önce yazıldığı anlaşılmaktadır. 

İbn Abdülber mukaddimesinde ashap 
kavramı , kimlere sahabi denileceği ve sa
habenin adaleti gibi konularda açıklama
da bulunduğu eserini dört bölüm halinde 
düzenlemiş, birinci bölümde nesebiyle, 
ikinci bölümde künyesiyle bilinen erkek 
sahabiler, aynı şekilde üçüncü bölümde 
nesebiyle, dördünCü bölümde künyesiyle 
meşhur olmuş kadın sahabiler hakkında 



bilgi vermiş ve her bölümü kendi içinde 
Mağrib alfabesi tertibine göre sıralamış
tır. Terim anlamında sahi'ıbe kabul edilen 
kimseler dışında mürnin olarak Hz. Pey
gamber'le bir defa karşılaşan veya onu bir 
defa görenlerle ondan duyduğu tek cüm
leyi rivayet edenlere. Resuluilah hayatta 
iken müslüman anne ve babadan doğan 
çocuklara, Hz. Peygamber'in kendisine 
dua ettiği ve yüzlerine baktığı bebeklere 
ve mürnin olarak Hz. Peygamber'le bir şe
kilde münasebeti bulunan kimselere de 
eserde yer verilmiştir. İbn Abdülber kita
bına el-İsti'ab adını vermekle birlikte ça
lışmasının bütün sahabeyi ihtiva etme
diğini ifade etmiş. eserinde yer almayan 
sahabiler için yazılmasını istediği kitap 
ise talebesi Ebu Ali el-Gassanl tarafından 
kaleme alınmıştır (Zehebl, IV, ı 234) . 

el-İsti'fıb 'ın kaynakları arasında Musa 
b. Ukbe, İbn İshak. Vakıdl, Halife b. Hay
yat. Ahmed b. Hanbel. Buhi'ırl. Zübeyr b. 
Bekkar. İbn Ebu Hayseme. İ bnü'I-Carud, 
Muhammed b. Cerlr et-Taberl, Ebu Bişr 
ed-DCılabl. Ebü'l-Abbas es-Serrac, Ebü'I
Kasım el-Begavl. Ebu Ca'fer el-l.Jkayli. 
Ebu Hatim er-Razi ve İbnü's-Seken gibi 
müelliflerin eserleri yer almışsa da İbn 
Abdülber yaşadığı coğrafi bölge itibariy
le İbn Kani'. Taberanl. İbn Şahin. Ebu Ab
dullah İbn Mende. Ebu Nuaym el-İsfaha
nl ve Müstağfirl gibi müelliflerin kitapla
rından faydalanamamıştır. Ebu Ali el-Gas
sanl'den sonra İbn Fethun Muhammed 
b. Halef ( ö. 520/1126) el-İstilsa]f 'ale'l-İs
ti'ab adıyla esere iki ciltlik bir zeyil yaz
mış. et-Tenbih 'alfı evhfımi İbn 'Abdil
ber fi'l-İsti'ab adlı diğer bir çalışmasın
da İbn Abdülberr'in hatal.arına işaret et
miştir. Ebu İshak İbnü'l-Emln el-Endelü
sl bu esere dair el-İ'lfım bi'l-l].iyereti'l
a'lam min aş]J.fıbi'n-nebi 'aleyhi's-se
lam, Mellahl Müstedrek 'ale'l-İsti'fıb 
ve Ebü'l-Haccac Yusuf b. Muhammed el
Cemahirl et-Tenuhl el-İrtica! ii esma'i'r
rical adlı kitapları kaleme almışlar. ayrı
ca Ruşatl. Ebü'I-Velld İbnü'd-Debbağ ve 
Ebü'l-Kasım Muhammed b. Abdülvahid 
el-Gafikl el-İsti'ab üzerine zeyil yazmış
lardır. Ebü'l-Velld el-Vakkaşl ve İbn Di h ye 
el-Kelbl'nin de eser üzerine haşiyeleri 
vardır. Şehabeddin Ahmed b. Yusuf el
Ezral Ravzatü'l-a]J.bab ii mul].taşari'l
İsti'ab, İbn Ebu Tay Yahya b. Hamlde el
Hale bl Teh?,ib, Muhammed b. Muham
med b. Ali es-Senderusl eş-ŞümCısü'l

muqi'e ii ?,ikri aş]J.fıbi l].ayri'l-beriyye 
(Darü '1-kütübi'/-Mışriyye, s. 255). Münzi
rl Mul].taşaru mul].taşari'l-İsti'fıb (Ket
tani. s. 413). Muhammed b. Ebu Bekir el-

V aiz Lübdbü '1-İsti'ab (Millet Ktp., Fey
zullah Efendi, nr. 1510) . İbnü 'z-Zehra 
ömer b. Ali el-Veryağll Envarü üli'l-el
bfıb fi'l].tişdri Kitfıbi'l-İsti'ab (a.g.e., ay). 
Muhammed b. Ya'küb el-Halil! İ'lamü'l
işabe bi-a'lami'ş-şa]J.abe adıyla el-İs
ti'ab'ı ihtisar etmişlerdir. İmam-ı Sulta
ni Mustafa Efendi eseri Türkçe'ye tercü
me etmeye başlamışsa da ölümü üzerine 
"1)3" harfinde kalmış. Taşköprizade Ke
maleddin Mehmed Efendi çalışmayı "ra"
nın yarısına kadar sürdürebilmiştir ( iü 
Ktp., nr. 1549, 3217; Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 723) . 

el-İsti'ab ilk defa Haydarabad'da ( 1-11, 
1318-1319/1900-190 ı) . daha sonra aslı na 
uygun olarak Mağrib alfabesi tertibiyle 
Kahire'de el-İşabe kenarında (1-IV, 1323-
ı 324/ 1905-1906, 1328/191 O, 1333/ 1915), 
aynı baskıdan ofset usulüyle Bağdat'ta 
ve yine Kahire'de müstakil iki cilthalinde 
(ı 35811939). Doğu İslam dünyasında kul
Ianılan yaygın alfabetik tertibe göre Ali 
Muhammed el-Bicavl'nin tahkikiyle (1-IV. 
Kahire 1375-1380/195 5- 1960, 1389/1969; 
Beyrut ı 992) yayımlanmıştır. İbn Fethun 
ve İbn Hacer, el-İsti'db'da 3500 civarın
da biyografi bulunduğunu söylüyorlarsa 
da el-İşabe ile birlikte basılan nüshada 
3624. Sicavi neşrinde 4228 biyografi yer 
almaktadır. Bu farklılık, eser üzerinde ya
pılan çalışmalardaki bazı biyografilerin 
kitaba alınmasından kaynaklanmış olma
lıdır. 
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~ ALiYARDIM 

İSTiANE 
( 4.ib;:....YI ) 

Şair in 
bir ve daha çok mısra alıntı yapması 

manasında tazmin türü 
(bk. TAZMİN). 

ı 

_j 

ı 
İSTİARE 
( ö.Jb;:....YI) 

ilgisi benzeşme olan 

iSTiARE 

L en önemli mecaz türü ve edebi sanat. _j 

Sözlükte "ödünç istemek, ödünç al
mak" anlamına gelen istiareyi belagat 
alimleri, "bir kelime veya terkibin, teşbihe 
mü balağa ve yorum gücü sağlamak için 
benzeşme ilgisiyle ve bir karlneye dayalı 
olarak gerçek anlamı dışında kullanılma
sı" şeklinde tarif etmişlerdir. Cahiz ve Ab
dül kah ir el-Cürcani gibi alimler benzeş
me ilgisi sebebiyle istiareyi bir teşbih tü
rü olarak kabul ederken (Esrarü'/-belaga, 
s. 20) Fahreddin er-Razi. Sekkakl ve daha 
sonra gelenler onu bir mecaz türü olarak 
görmüşlerdir. 

İstiare kelimesine terim anlamında ilk 
defa yer veren Ebu Amr b. Ala (ö . 154/ 
771). İmruülkays'ın avcı atının yabani 
hayvanları yakalamadaki hızını tasvir 
ederken kullandığı "kaydü'l-evabid" (ya
bani hayvanların kemendi) ifadesini örnek 
göstermiştir. İbn Ala'yı Hammad er-Ra
viye, Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna ve 
Asma! takip etmiştir. Yahya b. Ziyad el
Ferra bazı ayetleri tefsir ederken istiare 
üslubuna işaret etmiş (Me'ani'L-~ur'an, 

ıı. 91. 156, 263 vd.). Ma'mer b. Müsenna 
da önceki belagatçılara göre istiareyi da
ha geniş biçimde incelemiştir ( l'fe/5:a'i.Z, ı . 

275; ll, 589). İstiarenin bir edebiyat teri
mi olarak ilk tanım ını, "bir şeyi yerine ge
çebilecek bir başka şeyin adıyla adlandır
mak" şeklinde Cahiz yapmış ve "bedel. 
mesel, bedl"' terimlerini istiare anlamın
da kullanmıştır (el-Beyan, 1, 153, 284; IV, 
55; Kitabü'/-lfayevan, ll, 280-283; ıv. 273-
278). Bu tanımı daha belirgin duruma ge
tiren Ebü'I-Hasan el-Cürcanl istiareyi "asıl 

anlam yerine ödünç alınan (müstear) an
lamla yetinilen, ibarenin nakledilenden 
başka bir ibare yerine kullanıldığı tür" 
olarak tanımlamış. iki taraf arasındaki 
ilginin benzeşme ilgisi, amacının da bu 
benzeşmede yakınlık sağlamak olduğu

nu belirtmiştir ( el-Vesata. s. 41 ). Fahred
din er-Razi. İbn Ebü'l-İsba', Şehabeddin 
Mahmud el-Halebl gibi belagat alimleri, 
Cürcanl'nin tanımladığı bu amacı "teş
bihte mübalağa sağlamak" şeklinde ifa
de etmişlerdir. 

İbn Sinan el-Hafacl. Rumman i' nin "izah 
için ibarenin sözlük anlamından başka an
lama aktarılması" biçimindeki tanımını 
naklettikten sonra "izah için" ifadesini, 
müşebbehin (müstear leh) durumunun 
benzetme yoluyla açıklığa kavuşturulması 
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