
Eserleri. Muhammed Hüseyin'in çoğu 
Urduca risaleler halinde olan eserleri ge
nellikle Hindistan'daki Ehl-i hadıs hare
ketinin diğer gruplarla ihtilaflarına dair
dir. Onun en önemli eseri kendi yöneti
minde yaklaşık yarım asır aylık olarak ya
yımı süren İşa'atü's-sünne'dir. Bu dergi 
önce Amritsar, sonra Lahor'da yayımlan
mıştır. Mevlevı'nin diğer eserleri ise şun
lardır: el-Burhanü's-satı', et-Tibyan (el
Beyan) fi reddi'l-burhan (içtihad ve tak
lit konusundadır), el-İ]ftişad fi mesa'ili'l
cihad ( cihad aleyhinde kaleme alınmış bir 
risale olduğu belirtilmektedir), Müfteta
I:ıu'l-kelam fi ]:ıayati'l-Mesi]:ı 'aleyhi's
selam, İ'aze-i Ra]:ımani, Bugz o Teha
cür, Ta]fdir aôr Cebr o İl].tiyar, el-İ]fti
şad fi beyani'l-i'ti]fiid (Allah'ın sıfatları 
hakkındadır). el-İ]ftişad fi ]:ıükmi'ş-şe
hade ve'l-milad, Keşfü'l-estcır 'an vec
hi'l-i?,har, Mina]:ıu'l-bari fi terci]:ıi Şa
]:ıi]:ıi'l-Bul].ari, İ§bat-ı Nübüvvet, Tev
rat o İncil ki Nisbet İslami 'A]fa'id, el
Meşru' fi �ikri'l-i]ftiza' bi'l-mulJôlifin 
fi'l-füru', Hidayetü'r-Rab li-iba]:ıati'ç/.
ç/.ab, el-Mefati]:ı fi ba]:ı§i't-teravi]:ı, Sec
de-i Ta'?,im, Ta'li]fiit 'ala Kitabi'ş-şalat 
ve'l-megiizi ve't-tefsir mine'l-Bul].ari, 
Ta'lil-fiit 'ale'n-nışfi'J-evvel mine'l-Miş
kat ve Muhammed Hayat es-Sindı'nin el
f]fiif 'ala sebebi'l-il].tilaf adlı eserinin 
Urduca'ya çevirisi (nşr. Ataullah Hanıf Büc
yanı, Lahor 1959). 
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b. Muhammed İliş el-Mısrı
(ö. 1299/1882)

L 
Maliki alimi, başmüftü. 

� 

Receb 1217'de (Kasım 1802) Kahire'de 
doğdu. Fas asıllı bir aileye mensup olup 
dedesi hac dönüşü Trablusgarp'a yerleş
miş, amcalarından biri Mekke'de, diğer 
iki amcasıyla babası Kahire'de yaşamış ve 
burada vefat etmiştir. Lakabı çeşitli kay
naklarda İllış, Ulleyş, Uleyş, Aleyş şeklinde 
kaydedilmişse de doğru telaffuzu bizzat 
kendisi tarafından belirtildiği üzere İlış'
tir. Bazıları bu lakabı Ali adının küçültme 
haliyle irtibatlandırsalar da yine kendisi, 
Fas'ta Alalişe adlı bir eşraf kabilesinden 
söz ederek tanınmış mutasawıf Abdüla
ziz ed-Debbağ'ın da ceddi olan ileri ata
larından birinin AIIGş adını taşıdığını ve 
lakabının bununla ilgili olduğunu söyler 
(Ali Paşa Mübarek, IV, 88-89; Delanoue, I, 
129-130).

Muhammed İlış, ilk öğreniminden ve
Kur'an'ı ezberledikten sonra 1232'de 
( 181 7) Ezher'e girdi. Burada Muham
med el-Em'ir es-Sagir, Abdülcevad eş-Şe
bası, Avaz es-Sünbavı. Mustafa es-SelmG
nı, Mustafa el-BGlaki, Hasan Hamıde el
Adevı gibi alimlerden ders aldı; kendisine 
icazet verenler arasında İbrahim el-Me
levı. Mustafa el-Bennanı, Muhammed Hu
beyş bulunmaktadır. İslamı ilimlerde ihti
sas sahibi olarak adını duyurdu ve 1245'
te ( 1829) müderrisliğe başladı; kendi za
manındaki Ezher ulemasının hemen hep
si onun derslerini takip etti. Bunlar ara
sında Ezher şeyhi Muhammed el-İnbabı. 
MahlGf el-Minyavı. Muhammed el-Had
dad, Mansur el-Adevı. Ahmed el-ÜchGrı. 
Abdurrahman b. Muhammed eş-Şirbını 
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ve Abdurrahman el-Bahravı'nin adları anı
labilir. Ayrıca Şam ulemasından İbn Abi
dınzade ondan ders almıştır. Hacvı Mu
hammed İlış'i, Cennün lakabıyla tanınan 
çağdaşı Faslı alim Muhammed b. Mede
nı el-Fası ile denk görür, bu ikisinin ben
zerinin Yemen'de Şevkanı ve lrak'ta AIGsı 
olduğunu belirtir. 

Şewal 1270"te (Temmuz 1854), Ezher 
şeyhliğinden sonra ikinci sırada öneme 
sahip Mısır Maliki meşihatlığı ve başmüf
tülüğüne tayin edildi. Takva ehli olması 
yanında ilmı konularda titiz, uzlaşmaz ve 
heybetli bir kişiliğe sahipti. Bir camide 
aynı anda birden fazla cemaatle namaza 
cevaz vermelerinden dolayı Şafö ulema
sına şiddetle karşı çıkan İlış, Maliki ulema
sından Hasan el-İdvı'nin verdiği bir fetvayı 
hatalı görüp bundan dönmesi isteğinin 
İdvı tarafından kabul edilmemesi yüzün
den onu Ezher'de ders okutmaktan me
netti. Bunun üzerine toplanan meşayih 
meclisi, Maliki meşihatlığı unvanı kendi
sinde kalmakla birlikte bu göreve bağlı 
resmı yetkileri elinden aldı ve İdvi'yi Ez
her'deki görevine iade etti. 

Yenilik ve ıslah gayretlerine karşı mu
hafazakar bir tavır benimseyen İlış, Ezher 
şeyhi Mustafa el-ArGsi'nin müderrisler 
için klasik icazet yerine imtihan usulünü 
getirme yönündeki çalışmalarına muha
lefet ettiyse de ondan sonraki Ezher şeyhi 
Mehdı el-Abbası'nin bu projeyi gerçek-

· Ieştirmesine·engel olamadı. Y ine 1871-
1879 yıllarında Kahire'deki ikameti sıra
sında Cemaleddın-i Efgani'nin Ezher'de
ders ve konferans vermesine karşı çıkan
ların başında İlış gelmekteydi . Mehdı el
Abbası'nin Hanefi olması ve bazı reform
lar gerçekleştirmesi sebebiyle, Urabı Paşa
hareketinden sonra Ezher çevresinde ona
karşı oluşturulan muhalefette de önemli
rol oynayan İlış, Ezher şeyhi olma arzusu
nu gerçekleştiremedi; Mehdı görevden
alınınca yerine Şafö ulemasından Mu
hammed el-İnbabı getirildi (Aralık ı 881 ).
Muhammed İlış, 1882"de Mısır'ın İngilte
re tarafından işgali sürecinde Hidiv Tev
fik Paşa'ya karşı millı hareket içinde yer
aldı, olanlardan hidivi sorumlu tutarak
onu Babıali'ye şikayet etti. Bir grup alim
le birlikte, hidivin İngilizler'le iş birliği yap
mak suretiyle dine ve vatana ihanet etti
ğine dair fetva verdi.

Tasawufa karşı müsbet bir tavra sahip 
olan Muhammed İlış, Şazeliyye tarikatı
na mensuptu. Bununla birlikte dinı ölçü
lere aykırı tutum ve uygulamalara şiddet
le karşı çıkardı. Yöneticilerden uzak dur
maya çalışırdı. Ezher'den başka son yılla-

543 



MUHAMMED İL!$ 

rına kadar el-Mescidü'I-Hüseyni'deki ha
dis derslerini de sürdürdü. İliş, İngiliz
ler'in yönetimi ele geçirmesi üzerine tu
tuklandıysa da daha sorgulanmadan 9 
Zilhicce 1299 (22 Ekim 1882) tarihinde 
vefat etti. 

Eserleri. 1. Mine]:ıu'l-celil 'alfı MulJ
taşari'ş-ŞeylJ Ijalil. Halil b. İshak el-Cün
di'nin Maliki fıkhına dair el-Mul]taşar'ı
nın şerhi olup Teshilü Mine]:ıi'l-celil adlı 
kendi haşiyesiyle birlikte basılmıştır (1-IV, 
Bulak 1292, 1294; bk. el-MUHTASAR). 2. 
Hidayetü 's-salik 'ala şer]:ıi A]frebi'l
mesalik (1-11, Kahire 1296). Ahmed ed
Derdir'in Maliki fıkhına dair kendi eseri 
üzerine yazdığı küçük şerhin haşiyesidir. 
3. Fet]:ıu '1- 'aliyyi'l-malik fi'l-fetva 'ala
met::hebi'l-İmam Malik (Fetava Mut:ıam
med 'İliş) (1-11, Kahire 1300, 1319, 1356;
kenarında İbn Ferh0n'un Tebşıratü'l-f:ıük
kam'ı olarak, Bulak 1300, 1301; Kahire
1321, 1378/1958; bazı fetvalarının değer
lendirilmesi için bk. Delanoue,I, 141-167)
4. Hidayetü '1-mürid li-'A]fideti ehli't
tev]:ıid (Kahire 1306, kenarında el-FütıJ.f:ıa
tü 'l-ilahiyyetü 'l-uehbiyye'si olarak). Se
nfısi'nin el-'A]fidetü '1-kübra'sının şerhi
olup bunun üzerine de el-Kavlü'l-vi'ıti's
sedid fi 'a]fideti ehli't-tev]:ıid adlı bir
haşiye yazmıştır. s. el-Fütu}:ıi'ıtü'l-ilahiy
yetü'l-vehbiyye 'ale '1-'A]fa'idi'l-Ma]f
]fariyye (Kahire 1306). Ahmed b. Mu
hammed el-Makkari'nin, Necmeddin en
Nesefi'ye ait akaide dair meşhur kitabı
nı nazma çevirdiği İcja'etü'd-dücne bi
'a]fa'idi Ehli's-sünne adlı beş yüz beyit
lik manzumesinin şerhidir. 6. el-Kavlü'l
münci 'ala Mevlidi'l-Berzenci (Kahire
1281, 1301, 1305, 1311, 1319). 7. Vesile
tü '1-il]van 'alfı Risaleti'l-'allame eş-Şab
ban (Kahire 1281 ). Muhammed es-Sab
ban'ın beyanla ilgili risalesinin haşiyesi
olup bunu ayrıca ihtisar etmiştir. 8. Mu
vaşşılü't-tullab li-Mine]:ıi'l-vehhi'ıb fi
]fava'idi'l-i'rab (Kahire 1281 ). Y0suf el
Bernavi'nin nahve dair Mine]:ıu'l-vehhab 
adlı manzumesine yazdığı şerhtir. 9. lf al
lü'l-ma']füd min Na�mi'l-Ma]fşud (Ka
hire 1282, 1323, 1329; Mekke 1316) Ah
med b. Abdürrahim et-Tahtavi'nin sarfla
ilgili eserinin şerhidir. 10. el-Kavlü'l
müşri]f 'ala Şer]:ıi isagüci fi'l-mantı]f
(Kahire 1284). Esirüddin el-Ebheri'nin
eseri üzerine Zekeriyya el-Ensari'nin yaz
dığı şerhin haşiyesidir. 11. 'A]fide behiy
ye seniyye li-Ehli's-sünneti'l-Mu]:ıam
mediyye (Kahire 1304). 12. el-iza]:ı fi'l
kelfım 'ale'l-besmeleti'ş-şerife (lzat:ıu
ibda'i f:ıikmeti'l-f:ıakimfi beyani bismilla
hirraf:ımanirraf:ıim) (Kahire 1295, 1373/
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19541 Osmanlı alimi Ebü Said el-Hadi
mi'ye ait Risaletü'l-besmele'nin muh
tasarıdır. 13. Tedribü '1-mübtedi ve tet::
kiretü '1-müntehi (Kahire 1301 ). Dört 
mezhebe göre miras paylarının hesap
lanmasına dairdir. 14. Mevahibü'l-Ka
dir 'ala Mecmu'i'l-'allame el-Emir. el
Emirü'l-Kebir es-Sünbavi'nin Maliki fıkhı
na dair eseri için kaleme aldığı şerh olup 
buna yazdığı haşiye de et-Teysir ve't
ta]:ırir adını taşır. 1S. el-Bedrü'l-münir. 
el-Emirü'l-Kebir'in el-Mecmu'unun ha
şiyesidir. 16. el-Cami'u'l-kebir 'alfı Mec
mu'i'l-Emir. Aynı eser için kaleme aldığı 
dört ciltlik bir şerh olup oruç bahsine ka
dar gelmiştir. 17. Mevahibü'J-Mdlik. Nu
reddin el-Üşm0ni'nin İbn Malik et-Tfü'nin 
el-Elfiyye'si üzerine yazdığı şerhin haşi
yesidir. 18. Feyzü'l-mennan. Abdurrah
man el-Ahdari'nin hesap ve feraize dair 
ed-Dürretü'l-beyza adlı eserinin şerhi
dir ( bu eserler ve diğer çalışmaları için bk. 
Ali Paşa Mübarek, lV, 89-91; Delanoue, 11, 
598-601 ).
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b. İSMA.İL el-MEKTÜM

(f�f�l.o...ı!��) 
Muhammed b. İsmail b. Ca'fer es-Sadık 

b. Muhammed el-Bakır el-Mektum
(ö. 179/795 [?]) 

İsmaililer'in yedinci imamı. 
_J 

120 (738) veya 121 yılında doğdu. İs
mail'in büyük oğludur. Belli bir dönemde 
gizlendiğinden "Mektüm" diye anılmıştır. 
Abbasiler'e karşı gerçekleştirilen isyanla
ra katılmayan Muhammed b. İsmail hak
kındaki bilgiler son derece azdır. Dedesi 
Ca'fer es-Sadık'ın ölümüne kadar onun 
yanında kaldı; ilk İsmailiyye'nin nüvesini 

teşkil eden ve İsmail'in, babası Ca'fer he
nüz hayatta iken öldüğü görüşünü savu
nan bir Şii grup tarafından imam olarak 
benimsendi. Bu zümre Ca'fer es-Sadık'ın, 
İsmail'in ölümünün ardından torunu Mu
hammed'i gerçek halef tayin ettiğini de 
ileri sürmüştür. Nevbahti ve Kummi, Mu
hammed'i imam tanıyan bu grubu muh
temelen onların sözcüsü ve İsmail b. Ca'
fer'in azatlı kölesi olan Mübarek'e nisbet
le Mübarekiyye diye adlandırmaktadır. 
W. lvanow ise Mübarek kelimesinin İs
mail'in unvanlarından biri olduğunu söy
lemiş ( The Alleged Founder; s. 108-112);
aynı ismin İsmail için kullanılması son yıl
larda keşfedilen İsmaili kaynaklarınca da
teyit edilmiştir (mesela bk. Eb0 Ya'küb es
Sicistanı, s. 190; Husayn lbn Fayd Allah al
Hamdani, s. ı O). Öyle anlaşılıyor ki Müba
rekiyye fırkası başlangıçta İsmail'in ima
metini benimsemişken önce kendisinin,
ardından babası Ca'fer'in ölümü üzerine
Muhammed b. İsmail'e biat etmiştir. Mey
mun unvanını da taşıyan Muhammed
Mektüm sonraki bazı İmamı kaynakların
da Meymüniyye'nin imamı olarak zikredil
miştir (İbn Inebe, s. 233; ayrıca bk. MEY

MUN el-KADDAH). Bu durumda Muham
med b İsmail'in Meymun, mensuplarının
da Meymüniyye diye anılmasından sonra
Mübarekiyye ismi gelişme halindeki İsma
iliyye için kullanılan isimlerden biri olarak
düşünülebilir. Bu hususlar dikkate alındı
ğında Muhammed'in, o dönemde geliş
mekte olan İsmailiyye'nin temelini teşkil
eden Mübarekiyye'nin imamı ve amcası
Abdullah el-Eftah'tan sonra ailenin en
yaşlı üyesi olduğu, bu sebeple de Ali aile
si fertlerinden muayyen bir dereceye ka
dar saygı gördüğü ortaya çıkmaktadır.

Abdullah el-Eftah'ın ölümünün ( 149/ 
766) ardından Ca'fer es-Sadık'a mensup
olanların çoğu Musa el-Kazım'ın imame
tini tanımış, buna bağlı olarak Muham
med b. İsmail'in imameti savunulamaz
hale gelmiştir. Büyük ihtimalle bu devre
de doğuya gitmek üzere Medine'yi terke
dip insanlardan gizlendiği için Mektüm
lakabıyla anılmıştır ( ayrıca bk. MESTUR). 
Kaynaklarda onun yerleştiği yer olarak
Küfe, Rey, Deylem, Nişabur, Muhamme
dabad gibi beldeler zikredilmektedir. An
laşıldığına göre Muhammed önce lrak'ın
doğusuna, daha sonra İran'a intikal et
miş, burada diğer Şii grupları gibi Küfe'
de yerleşmiş olan Mübarekiyye fırkasıyla
irtibatını sürdürmüştür. Sonraki İsmaili
ler bu muhacereti, İsmailiyye'nin ilk dö
neminde başlayıp 297 (910) yılına kadar


