iSMAiL SEHTD

r

İSMAİL ŞEHİD

--,

(~f~l.o...ı!)
Şah Muhammed İsmail b. Abdilganl

b. Ahmed ed-Dihlevl
(ö. 1246/1831)
Hindistan' da
müslüman hakimiyetinin kurulması
çabalarına fiilen katılan alim.
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12 Reblülevvel 1193'te (30 Mart 1779)
Muzaffernagar bölgesinin Phulat beldesinde doğduğu kabul edilir. Şah Veliyyullah ed-Dihlevl'nin oğullarından Abdülganl'nin tek erkek çocuğu olup Şah isınail
diye de anılır. Babasının vefatında on yaşında olan ismail, amcaları Abdülkadir
ile Refiuddin ed-Dihlevl tarafından yetiş
ti ri! di ve onlardan ders alarak on altı yaş
larında iken öğrenimini tamamladı. Fıkıh
ve mantıkla ilgili sorulara verdiği cevaplar çağdaşları arasında itibarının artmasına vesile oldu ve Delhi Cuma Camii'nde
vaizlikle görevlendirildi. Yirmi beş yıl kadar buradaki irşad faaliyetini sürdüren
İsmail Şehld, genel olarak Hint müslümanları arasında yaygın olan velileri ve
mezar taşlarını kutsal sayma. Hindular'ca mukaddes kabul edilen yerleri ziyaret
etme, onların festivallerine katılma, işle
ri için Brahman ve falcılara danışma gibi
bid'atlar ve putperest adetleriyle mücadele etti. Vaazları halk arasında bazı karışıklıklara sebep olunca muhalifi Fazl - ı
Hak Hayrabadl'nin de etkisiyle görevinden alındı.
1819 yılında. Tarikat-ı Muhammediyye
cihad hareketinin kurucusu Seyyid
Ahmed-i Birllvl ile tanışan i smail Şehld
onun müridi oldu. 1821 'de onunla birlikte
hac yolculuğuna çıktı. Yolculukları esnasında halktan büyük ilgi gördüler. Bu arada gerçekleştirecekleri cihad için halktan
yardım topladılar ve hac görevini ifa ederek 1823 yılında Hindistan'a döndüler.
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isınail Şehld, hac dönüşünden sonra cihad faaliyetini ilan etmek üzere Delhi Cuma Camii ' ndevaazlarına başladı . Ancak
ingilizler'in düşmanlığını üzerine çekmernek için onlara açıkça tavır almaktan kaçındı. Nihai hedefi Hindistan'ı hıristiyan
hakimiyetinden kurtarmak olan cihad hareketi önce müslümanlara zulmeden Sihler'e karşı yönlendirildi. 1825 yılında Delhi'den ayrılan isınail Şehld ile Seyyid Ahmed yolda kendilerine katılanlarla birlikte Kandehar üzerinden Kabil'e, oradan
da Peşaver' e giderek Sihler'e karşı cihad
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başlattılar. 21 Aralık 1826' daki ilk savaş
ta galip gelen mücahidler, daha sonraki
savaşlarda da başarı kazanarak ele geçirdikleri bölgelerde idare merkezi Peşaver
olmak üzere bir hükümet kurdular. Bu
arada içtimal ve hukuki alanlarda yeni düzenlemeler yapıldı. islami kanunların uygu l anması ve öşür toplanması gibi hususlar bölgedeki kabile reisieri tarafından
tepkiyle karşılanınca mücahidler onların
mallarını müsadere ettiler. Bunun üzerine Seyyid Ahmed tarafından tayin edilen
vergi tahsildarları ve bazı idareciler öldürüldü ve Peşaver çevresi fiilen mücahidlerin kontrolünden çıktı. Sih lideri Randjit
Singh, yardım yollarını keserek mali güçlüklerden dolayı büyük s ıkıntıya düşen ve
sayıları azalan mücahid ordusuna büyük
darbeler vurdu. isınail Şehld'in kumandasındaki mücahidler Peşaver'den çıka
rıldı. Sih kuvvetleri 6 Mayıs 1831'de yapı
lan Balakat savaşında mücahidlere son
darbeyi vurdular. Seyyid Ahmed ile isınail
bu savaşta şehid oldular ve savaş alanı
nın yakınına defnedildiler. Günümüze kadar ulaşan mezarları Pakistan yönetimi
tarafından koruma altına alınmıştır.

Eserleri. 1. T~iyetü'l-iman. iman ve
ibadetlerin öneminin vurgulandığı bu Urduca eser putperestlik adetlerine karşı yazılmıştır (Leknev 1299; KanpOr 1343/ 1924).
1250 (1834) yılında Muhammed Sultan
tarafından eser üzerine Te~kirü '1-i{ıvan
adıyla bir tekmile yazılmıştır. z. Manşab-ı İmamet. islam'da imarnet konusunu ele alan kitap Farsça olup (ikinci baskı,
Karaçi 1962) Urduca'ya da tercüme edilmiştir (Lahor 1949) . 3. Risaletü uşuli'I
fı~h . Arapça bir risaledir (Delhi 1311 /
1893). 4. Tenvirü'I -'ayneyn ii işbati
rei'i'l- yedeyn. Namazda Hanbelller'in
yaptığı gibi rüküdan önce ve sonra tekbir alırken elierin kaldırılmasının gerektiğine dair bir eserdir (Lahor, ts .). s. 'Aba ~ö.t. Tasavvufun anlaşılması güç meselelerini ele alan, daha çok kırsal bölgelerde
yerleşmiş cahil Hint müslümanlarının etkisi altında bulunan o günün süfilerini ıs
lah amacıyla yazılmış Arapça bir eserdir
(Karaçi 138 0/ 1960) . Menazır Ahsen eseri
Urduca'ya çevirmiştir (Haydarabad, ts.).
6. Şırat -ı Müsta~im. Sadece ilk bölümü
isınail Şehld tarafından yazılan ve üstadı Seyyid Ahmed'in öğretilerini ele alan
Farsça bir eserdir (Meerut 1285/1868;
Del hi 1322/1904; eserinmu ht evası için b k.
JASB, 1118321. s. 479 vd). isınail Şehld'in
ayrıca Molla Bağdacil'ye yazdığı uzun
bir mektubu ile(KanpCır 1343/1924). dini
konularda yayımlanmamış pek çok risa-

lesi bulunmaktadır. Şiir denemelerinin
ise başarılı olm adığı belirtilmektedir.
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İSMAİL b. ŞERIF
(bk. MEVLAY İSMAİL).
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İSMAİL ZÜHDÜ, Eski
(ö. 1144/1 731)
Osmanlı hattatı.
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istanbul'da doğdu. Aynı adı taşıyan daha sonraki meslektaşından ayırt edilmek
için "Birinci", "Eski" lakaplarıyla yahut
Zühdü isınail Ağa olarak anılmıştır. Babası Hasan Efendi'dir. Eminönü Zindankapısı'nda ayakkabıcılıkla uğraşırken hat
sanatına ilgi duydu. Yedikuleli Haşimlza
de Seyyid Abdullah Efendi'den sülüs ve
nesih yazılarını meşke başladı. Ancak Yedikule'nin iş yerine uzaklığı sebebiyle Sultanhamam Marpuççular semtincieki Alacamescid (Çelebioğlu Mescidi) imamı Anbarlzade ikinci Derviş Ali'nin hat derslerine
devam etti. icazet almaya hak kazandığı
sırada Derviş Ali vefat edince Eğrikapılı
Mehmed Rasim'in de bulunduğu toplantıda Suyolcuzade Mehmed Necib Efendi
kendisine icazet verdi.
Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman'ın
eserlerine bakarak taklit melekesini geliştiren i smail Zühdü devrin önde gelen
hattatları arasında yer aldı. Hayatı çeşitli
hastalıklarla geçtiğinden yazılarını umumiyetle yatar durumda iken yazdı . Vefatında Karacaahmet Miskinler Tekkesi yakınında h acası Derviş Ali'nin kabrinin yanına gömüldü. Mezar taşı kitabesini öğ-

