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şeyh iAbdülbaki Baykara'nın torun u Baki 
Baykara'da bulunmaktadır. 

Türkçe ve Farsça bazı şiirler de kaleme 
alan İsmail Dede'nin Cankurtaran'da Ak
bıyık mahallesindeki evi Türkiye Tarihi Ev
leri Koruma Derneği tarafından restore 
edilmiş. Şehzadebaşı'nda bir caddeye De
deefendi adı verilmiştir. 
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İSMAİL b. EBU ÜVEYS 

C .. ı··!.'' .s. i .:.r. J;ı: ı.....!) 
Ebu Abdiilah İsmail b. Abdiilah 
b. Abdiilah el-Asbahi el-Medeni 

(ö. 226/841) 

Hadis hafızı. 
_j 

139'da (756-57) doğdu. Babasının kün
yesi Ebu Üveys olduğu için İbn Ebu üveys 
diye tanındı. Güney Arabistan'da yaşayan 
Kahtanoğulları'nın Asbah kabilesine men
sup olup Medine'de Teym b. Mürre kabi
lesinin hallfi idi. Babası Abdullah, karde
şi Abdülhamid. dayısı Malik b. Enes, Ma
cişun, Selerne b. Verdan , Abdurrahman 
b. Ebü'z-Zinad gibi alimlerden hadis ri
vayet etti. Kurra-i seb'adan Nafi' b. Ab
durrahman'dan kıraat öğrendi; onun en 
son vefat eden talebesidir. Buhari, Müs
lim. Ebu Davud, Tirmizi. İbn Mike. Zühll, 
Ebu Hayseme Züheyr b. Harb, Kuteybe b. 
Said kendisinden hadis rivayet eden pek 
çok muhaddis arasında yer alır. Medine'
nin önde gelen hadisçilerinden sayılan ve 
Ahmed b. Hanbel'in belirttiğine göre mih
ne olayındaki tutumu sebebiyle sıkıntı çe
kenler içinde yer alan İsmail b. Ebu üveys 
ZZ6'da (841) vefat etti. Receb ZZ7'de 
(Mayıs 842) öldüğü de zikredilmiştir. 

Hıfz ve itkan yönünden tenkit edilme
sine rağmen hadisleri Nesal'nin es-Sü
nen'i dışında Kütüb-i Sitte'de yer alan 
İsmail b. Ebu üveys'ten Buharl ve Ah
med b. Hanbel övgüyle söz ederken Ah
med b. Hanbel ayrıca onun hakkında 
"la be'se bih" demiş, Ebu Hatim er-Razi 
"sebt" ve "mahallühü's-sıdk" olarak ni
telendirip bazan yanılıp hata ettiğini gös
termek üzere de "mugaffel" terimini kul
lanmıştır. Fakat Nesal ve İbn Adi, İsmail 
b. Ebu üveys'i zayıf bir ravi olarak değer
lendirmiş, Yahya b. Main de hem onun 
hem babasının zayıf olduğunu söylemiş
tir. Başka değerlendirmelerinde ise Yah
ya b. Main kendisi hakkında "saduk" ve 
"la be'se bih" lafızlarını kullanmıştır. İs
mail b. Ebu üveys'i zayıf kabul edenler 
zabt yönünden onun kusuru bulunduğu
nu, hadisleri güzel okuyamadığını. kitabı 
dışındaki hadisleri rivayet ederken başa
rılı alamadığını, rivayetleri karıştırdığını. 
ihtilaf edilen bazı konularda hadis uydur
duğunu ileri sürmüşlerdir. Rivayetlerine 
güvenilemeyeceğini gösteren bu değer
lendirmelere rağmen Buhfıri ve Müslim'in 
kendisinden rivayette bulunması onun 
rivayetlerine olan güveni arttırmış. Zehe
bl, "Bu iki hadis otoritesi ondan hadis al
masaydı rivayetleri hasen derecesine iner-

İSMAiL EFENDi, Deliaizade 

di" demiştir. İbn Hacer de İsmail b. Ebu 
Üveys hakkındaki tenkitler haklı da olsa 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].fıri ve Şaf:ıif:ı-i Müslim'de 
ondan yapılan rivayetlerin değerini dü
şürmeyeceğini, zira bunları güvenilir ra
vilerin de sahih olarak değerlendirdiğini 
ifade etmiştir (Teh?ibü't-Teh?ib, ı. 312). 

İbn Hacer ayrıca İsmail' e yönelik eleştiri
lerin onun gençlikyıllarıyla ilgili bulundu
ğunu, sonradan onun bu kusurlarının dü
zelmiş olabileceğini söylemiştir. 
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Iii İSMAİL HAKKI ÜNAL 

İSMAİL EFENDi, Deliaizade 
(1797-1869) 

Bestekar ve hanende. 
_j 

İstanbul Fatih'te Sarıgüzel mahallesin
de doğdu. Saray deliallerinden Mustafa 
Ağa'nın oğludur. Küçükyaşta güzel sesi 
ve mOsikiye olan kabiliyetiyle dikkati çek
ti. İlk öğreniminden sonra Hamamizade 
İsmail Dede'nin derslerine devam etti. 
Hocasının yardımı ile çavuş mülazımı sı
fatıyla sarayfasıl heyetine katıldı ( 18 16) . 

Ayrıca Enderun-ı Hümayun'da dönemin 
önemli musikişinaslarından ders alarak 
kendini yetiştirdi. 

Babasının vefatı üzerine "serheng-i şeh
riyarl" unvanıyla saray müezzinleri arası
na girdi ( 1823). İki yıl sonra saraydan ay
rılmak zorunda kalan İsmail Efendi, Ye
niçeri Ocağı'nın kaldırılması s ırasındaki 

olaylar esnasında halkı ve hatta zorbala
rı padişahın sancağı altına toplanmaya 
çağırdığından "musahib-i şehriyarl" ola
rak tekrar saraya alındı. 1847'de Beşik
taş'taki Muzıka-i Hümayun'un hanende 
kısmı muallimliğine tayin edildi. Bu ara
da haftada bir gün Enderun'daki görevi
ni de sürdürdü. 186Z'de Çilingirzade Ah
med Ağa'nın ölümü üzerine saray başmü
ezzinliğine getirildi. Nişantaşı'ndaki evin
de vefat eden İsmail Efendi, Yahya Efen
di Dergahı haziresine defnedildi. 

Türk mOsikisinde klasik tarzın son bes
tekarlarından olan Deliaizade İsmail Efen
di, hanendelik konusunda da hacası İs-
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iSMAiL EFENDi. Deliaizade 

Deliaizade 
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Efendi'nin 
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mezar taşı 
Beşiktaş 1 

Istanbul 

mail Dede'nin varisi olarak tanınır. Beste
lerinde hocasının üs!Qbu açıkça hissedil
mekle birlikte eserlerinde ondan aldığı il
hamla yepyeni bir mQsiki anlayışı ortaya 
koymuştur. Kendine mahsus bir melodik 
yapının ürünü olan eserlerindeki pek alı
şıimam ış makam geçkileri ve özellikle 
meyanlardaki ses örgüsü Dellalzade'nin 
bestekarlığının bir diğer yönünü oluştu
rur. Din dışı müsiki alanında peşrev, saz 
semaisi, kar. murabba, semai ve şarkı 
formundaki besteleri klasik üs!Qbun mü
kemmel örnekleri arasında yer alır. Bu 
eserlerden ancak doksan kadarının nota
ları zamanımıza ulaşabilmiştir. Ahenkli 
bir ses örgüsüyle işlenen yegah faslı Türk 
müsikisinin şaheserlerinden sayılır. Yegah 
makamında hiç eseri bulunmayan Zekai 
Dede'ye bu makamdaneden eser beste
lemediği sorulduğunda. Dellalzade'nin 
eserleri varken bu makamda bir şey yapı
lamayacağını ve makamın artıkmühür
lendiğini söyleyerek Dellalzade'nin beste
karlıktaki gücünü ifade etmiştir. Bu sö
zün Hamamizade İsmail Dede'ye ait oldu
ğu da kaydedilmektedir. 

İsmail Dede'nin ısrarı üzerine bestele
diği sQzinak makamında, "Si nede bir lah
za ar am eyle gel canım gibi" mısraıyla baş
layan murabbaı. şehnaz makamında, "Et
medin bir lahza ihya hatır-ı viranımı" mıs
raıyla başlayan şarkısı, Türk klasik müsi
kisi repertuvarının en seçkin eserleri ara
sındayer alır. Hece vezniyle kaleme aldığı, 
"Dedim ey gönül sultanı" mısraıyla başla
yan sQzinak ve, "Gönül adlı bülbülüm var" 
mısraıyla başlayan mahur şarkıları ile. 
"Bilirim bende sensin Allahım" mısraıyla 
başlayan rast ve , "İn ile ey dertli gönül ini
le" mısraıyla başlayan zirgüleli hicaz ilahi
leri de sevilen eserlerindendiL 
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Unutulmaya yüz tutmuş olan karcığar 
makamın ı yeniden canlandıran Dellalza
de İsmail Efendi'nin geniş oktavlı ve tiz 
bir sesi olduğu belirtilmektedir. ll. Mah
mud'un huzurunda zaman zaman düzen
lenen fasıliara İsmail Dede. Basmacı Abdi 
Efendi, Suyolcuzade Salih Efendi, Kömür
cüzade Mehmed Efendi, Çilingirzade Ah
med Ağa gibi devrin ünlü müsikişinasla
rıyla birlikte hanende olarak katılmış, bu 
alandaki şöhreti Abdülaziz devrine kadar 
sürmüştür. Eserlerinin büyük kısmı Mu
zıka-i Hümayun'da notaya alındığından 
unutulmaktan kurtarılmıştır. Onun müc 
neccimliğe merakı olduğu, sarayda padi
şah tarafından bir fasıl okunması isten
diğinde saatine bakıp birtakım hesaplar 
yaptıktan sonra okunacak faslı n maka
mına karar verdiği söylenir. 

Deliaizade İsmail Efendi birçok talebe 
yetiştirmiştir. Bunlar arasında Haşim Bey, 
Hacı Faik Bey. Mahmud Celaleddin Paşa. 
Enderünl Ali Bey, Nikogos Ağa, Bolahenk 
Nuri Bey ve Beh!Ql Efendi özellikle anıl
malıdır. 
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İSMAİL EFENDi, Ebfiishak 
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(bk. EBUİSHAK İSMAİL EFENDi). 
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İSMAİL EFENDi, Kesikbacak 

ı 

(1 905- ı 972) 

Son devir kıraat alimi. 
L _j 

Batı Trakya'nın Serez şehrinde doğdu . 

İlk öğrenimini memleketinde tamamla
dıktan sonra İstanbul'a giderek Üsküdar 
Toptaşı Askeri Rüşdiyesi'ne kaydoldu. Ze-

Kesikbacak 
ismail 

Efendi 

ki ve atılgan bir çocuk olan İsmail Hakkı, 
bir gün okuldan evine dönerken tramvay
dan düşerek her iki bacağını da kaybetti. 
Bu durum onun hayat çizgisini değiştir
di: dayısı olan Fatih Camii dersiamların
dan, Şehzade Camii şeyhülkurrası Serez
li Ahmed Şükrü Efendi'nin himayesinde 
hıfza başladı. Daha sonra Oflu Mehmet 
Aşıkkutlu ile birlikte Relsülkurra Varnalı
zade Hafız Harndi Efendi 'den kıraat-i aşe
reyi okuyar ak icazet aldı. Bekir Haki Ye
ner ve ömer Nasuhi Bilmen gibi alimie
rin derslerini takip ederek hadis ve fıkıh 
bilgisini geliştirmeye çalıştı. 

Fatih'te Kumrulu Mescid karşısında bir 
bakkal dükkanı açarak ticarete başlayan 
İsmail Efendi (ı 930) fahrl olarak Kur'an 
dersleri de veriyordu. İlk resmi hizmetine 
1 942'de Afyon Merkez Kur'an Kursu öğ
retmenliğiyle başladı. 1952 yılında is
tanbul Fatih'teki Dülgerzade Camii Kur
'an Kursu öğretmenliğine nakledildi ve 
1 972'de emekli oluncaya kadar bu göre
vini sürdürdü. 11 Kasım 1 972'de İstan
bul'da öldü ve Edirnekapı Şehitliği'ne def
nedildi. 

Soyadı kanunundan sonra Bayrı soya
dını alan İsmail Efendi çok sayıda talebe 
yetiştirmiş olup bunlardan doksan sekizi
ne aşere, 3170 kadarına da tashlh-i hu
rQf belgesi vermiştir. Maaşının bir kısmı
nı öğrencilerinin ihtiyaçlarına harcamak 
üzere her ay Gönen li Mehmet Efendi'ye 
göndermiş. özürlü olmasına rağmen ken
dine güvenini yitirmemiş ve saygınlığını 
hayatı boyunca sürdürmesini başarmış
tır. 
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