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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



devam eden gizlenme devrinin başlangı
cının alameti saymıştır. 

Hayatının son yıllarını belirli sayıya ula
şan mensuplarıyla Güney İran'daki Huzis
tan'da geçirdiği sanılan Muhammed b. 
İsmail daılerini buradan komşu bölgelere 
göndermiştir. Genel olarak Muhammed'e 
düşman olan İsnaaşeri kaynakları. onun 
Musa el-Kazım'ı Abbasiler'e hıyanet et
mekle suçladığını ileri sürerken aynı kay
naklar. Muhammed'in lrak'ı terketmesin
den önce Musa ile barıştığı rivayetine de 
yer verir (mesela bk. Küleynı, ı. 485-486; 
Ebu Ca'fer et-Tusı, s. 263-265; İbn Şehra
şub, v, 77). Muhammed b. ismail'in Ab
basi Halifesi Harunürreşid devrinde ( 786-
809) vefat ettiği bilinmektedir. Onun. 179
(795) yılından hemen sonra Harunürre
şid'in Şii karşıtı politika izlediği ve Medi
ne'de Musa el-Kazım'ı tutuklatıp lrak'a
gönderdiği yıl ölmüş olması muhtemel
dir. İdris İmadüddin'e göre Muhammed
b. İsmail Fergana'da ölmüş ve orada def
nedilmiştir. Zayıf sayılan bir başka rivayet
te Nişabur'da gömüldüğü belirtilmekte
dir. Bu arada Fatımi Halifesi Muiz- Lidi
nillah'ın gizlilik devresindeki imamların
naaşlarından artakalanları Kahire'de top
ladığı da rivayet edilmektedir. Muham
med b. İsmail'in Medine'de iken İsmail ve
Ca'fer (el-Musaddak) adında iki oğlunun
dünyaya geldiği bilinmektedir. Hicretin
den sonra Abdullah el-Vefi, Ahmed, Hü
seyin ve Ali el-Leys adlı dört oğlu daha ol
muştur. Bunlardan Ali el-Leys Abbasiler
tarafından öldürülmüş, Abdullah ise mü
teahhir ismaililer'ce babasının halefi ka
bul edilmiştir (İbn lnebe, s. 234 vd.; İdrıs
imadüddin, 'Uyan, iV, 356; Destarü '/-mü

neccimin, s. 8-9, 203; lvanow, lsmaili Tra

dition, s. 38-39).

İlk İsmailıler, 286 (899) yılındaki Fatımi
ler öncesi bölünmeye kadar Muhammed 
el-Mektum'u yedinci ve son imam olarak 
tanıdılar. Ölümünü kabul etmeyen men
supları onun gerçek İslam'ın ıslahçısı. 
yeryüzüne adaleti hakim kılacak mehdi, 
natık yahut kaim olduğuna inandılar ve 
yakın zamanda dönmesini beklediler. İs
mailiyye bölününce bir grup. sonraki ha
reketin merkezi lideri olan müstakbel Fa
tımi halifesi Ubeydullah el-Mehdı'yi imam 
kabul etti. imametin devamlılığını benim
seyen bu grup Fatımiler olarak bilinmek
tedir. Bahreyn ve Güney Irak Karmatıleri 
tarafından fdare edilen İsmaililer ise Mu
hammed el-Mektum'un mehdıliğine inan
maya devam ettiler (Elr., iV, 823-832). "İn
sanlığın devri" anlamındaki dini -tarihi gö-

rüşlerine uygun olarak (bk. DEVİR) Mu
hammed'in son ve büyük natık nebi ol
duğunu ileri süren ikinci grup İsmaililer, 
diğerlerinin düşüncesine paralel olarak 
onun yedinci ve son natık nebi olma özel
liğini ve kutsal tarihin nihai devrini başlat
mak için ortaya çıkacağı düşüncesini be
nimsediler (a.g.e., vıı, 151-153; Walker, ıx
119781. s .  355-366). Onlara göre kıyamet
le ilgili bu son dönemde Muhammed el
Mektum altıncı devrin natıkı olan Hz. Mu
hammed'in getirdiği kanunları iptal ede
cek ve daha önceki şeriatlarda gizlenen 
değişmez hakikatleri ortaya koyacaktır. 
Muhammedi şeriata ihtiyaç duyulmaya
cak ve sadece manevi bilginin hüküm sü
receği bu mesiyanik dönemde Muham
med dünyayı yönetecek, ardından fiziki 
alem sona erecektir. İlk İsmaililer, böylece 
Muhammed b. İsmail'i "kaimü'l-kıyame" 

(kıyametin imamı) diye kabul etmiş olmak
tadır. 
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Ebu Hamza (Ebu Abdillah) 
Muhammed b. Ka'b b. Süleym el-Kurazi 

(ö. 108/726 [?]) 

Müfessir tabii. 
L _J 

Hz. Ali'nin hilafetinin son yılında ( 40/ 

661) Kufe'de doğdu. Gençlik döneminde
Medine'ye yerleşti. Hz. Peygamber zama
nında dünyaya geldiği ve onu gördüğü ri
vayet edilmekteyse de bunun doğru ol
madığı (Zehebı, V, 65, 67) ve bu bilginin
babasıyla ilgili bulunduğu (İbn Hacer, el
İşabe, vı, 346) anlaşılmaktadır.

Eban b. Osman b. Affan, Enes b. Ma
lik, Bera b. Azib, Cabir b. Abdullah, Zeyd 
b. Erkam, Abdullah b. Abbas, Amr b. As
başta olmak üzere pek çok kişiden hadis
rivayet eden Muhammed b. Ka'b'dan
kardeşi Osman, ayrıca Zeyd b. Eslem,
Ebu Ma'şer es-Sindi, Amr b. Dinar. Mu
hammed b. Aclan, İbnü'l-Münkedir gibi
şahıslar rivayette bulunmuştur. Hz. Ali,
İbn Mes'üd, Ebu Hüreyre ve Ebü'd-Derda
gibi sahabilerden mürsel rivayetlerinin ol
duğu söylenen Muhammed b. Ka'b'ı İbn
Sa'd, Ali b. Medini ve Ebu Zür'a er-Razi
gibi alimler güvenilir kabul etmiş ( İbn
Ebu Hatim, V lll, 67; Zehebı, V, 68). başta
Kütüb-i Sitte olmak üzere hadis kaynak
larında rivayetlerine yer verilmiştir. Mu
hammed b. Ka'b'dan gelen rivayetler
umumiyetle nüzül sebepleri (mesela bk.
Taberi, V I, 7, 28, 89; XXV, 100) ve Kur'an
kıssalarıyla (a.g.e., XII, 92-93, 98,'I 02; XIII.
25, 72; XIX, 169; XX, 68) ilgilidir. Onun za
man zaman te'villere başvurduğu (a.g.e.,

XXIII, 80, 84) ve fıkhı konulara ilişkin yo
rumlar yaptığı (a.g.e., YIL 21) görülmek
tedir. Muhammed b. Ka'b, Rebeze Mes-
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