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12 Reblülevvel 1193'te (30 Mart 1779) 
Muzaffernagar bölgesinin Phulat belde
sinde doğduğu kabul edilir. Şah Veliyyul
lah ed-Dihlevl'nin oğullarından Abdülga
nl'nin tek erkek çocuğu olup Şah isınail 
diye de anılır. Babasının vefatında on ya
şında 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 cevap
lar çağdaşları arasında itibarının artma
sına vesile oldu ve Delhi Cuma Camii'nde 
vaizlikle görevlendirildi. Yirmi beş yıl ka
dar buradaki irşad faaliyetini sürdüren 
İsmail Şehld, genel olarak Hint müslü
manları 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 müca
dele etti. Vaazları halk arasında bazı ka
rışıklıklara sebep olunca muhalifi Fazl - ı 

Hak Hayrabadl'nin de etkisiyle görevin
den alındı. 

1819 yılında. Tarikat-ı Muhammediyye 
adlı cihad hareketinin kurucusu Seyyid 
Ahmed-i Birllvl ile tanışan i smail Şehld 
onun müridi oldu. 1821 'de onunla birlikte 
hac yolculuğuna çıktı. Yolculukları esna
sında halktan büyük ilgi gördüler. Bu ara
da gerçekleştirecekleri cihad için halktan 
yardım topladılar ve hac görevini ifa ede
rek 1823 yılında Hindistan'a döndüler. 

isınail Şehld, hac dönüşünden sonra ci
had faaliyetini ilan etmek üzere Delhi Cu
ma Camii'ndevaazlarına başladı . Ancak 
ingilizler'in düşmanlığını üzerine çekme
rnek için onlara açıkça tavır almaktan ka
çındı. Nihai hedefi Hindistan'ı hıristiyan 
hakimiyetinden kurtarmak olan cihad ha
reketi önce müslümanlara zulmeden Sih
ler'e karşı yönlendirildi. 1825 yılında Del
hi'den ayrılan isınail Şehld ile Seyyid Ah
med yolda kendilerine katılanlarla birlik
te 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 geçir
dikleri bölgelerde idare merkezi Peşaver 
olmak üzere bir hükümet kurdular. Bu 
arada içtimal ve hukuki alanlarda yeni dü
zenlemeler yapıldı. islami kanunların uy
gu lanması ve öşür toplanması gibi hu
suslar bölgedeki kabile reisieri tarafından 
tepkiyle karşılanınca mücahidler onların 
mallarını müsadere ettiler. Bunun üzeri
ne Seyyid Ahmed tarafından tayin edilen 
vergi tahsildarları ve bazı idareciler öldü
rüldü ve Peşaver çevresi fiilen mücahidle
rin kontrolünden çıktı. Sih lideri Randjit 
Singh, yardım yollarını keserek mali güç
lüklerden dolayı büyük s ıkıntıya düşen ve 
sayıları azalan mücahid ordusuna büyük 
darbeler vurdu. isınail Şehld'in kuman
dasındaki 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 ka
dar ulaşan mezarları Pakistan yönetimi 
tarafından koruma altına alınmıştır. 

Eserleri. 1. T~iyetü'l-iman. iman ve 
ibadetlerin öneminin vurgulandığı bu Ur
duca eser putperestlik adetlerine karşı ya
zılmıştır (Leknev 1 299; KanpOr 1343/ 1924). 
1250 (1834) yılında Muhammed Sultan 
tarafından eser üzerine Te~kirü '1-i{ıvan 
adıyla bir tekmile yazılmıştır. z. Man
şab-ı İmamet. islam'da imarnet konusu
nu ele alan kitap Farsça olup (ikinci baskı, 
Karaçi 1962) Urduca'ya da tercüme edil
miştir (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 tek
bir alırken elierin kaldırılmasının gerekti
ğine dair bir eserdir (Lahor, ts .). s. 'Aba
~ö.t. Tasavvufun anlaşılması güç mesele
lerini ele alan, daha çok kırsal bölgelerde 
yerleşmiş cahil Hint müslümanlarının et
kisi altında bulunan o günün süfilerini ıs
lah amacıyla yazılmış Arapça bir eserdir 
(Karaçi 1380/ 1960) . Menazır Ahsen eseri 
Urduca'ya çevirmiştir (Haydarabad, ts.). 
6. Şırat-ı Müsta~im. Sadece ilk bölümü 
isınail Şehld tarafından yazılan ve üsta
dı Seyyid Ahmed'in öğretilerini ele alan 
Farsça bir eserdir (Meerut 1285/1868; 

Del hi 1322/1904; eserinmu htevası 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 olmadığı belirtilmektedir. 
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istanbul'da doğdu. Aynı adı taşıyan da
ha sonraki meslektaşından ayırt edilmek 
için "Birinci", "Eski" lakaplarıyla yahut 
Zühdü isınail Ağa olarak anılmıştır. Ba
bası Hasan Efendi'dir. Eminönü Zindan
kapısı'nda ayakkabıcılıkla uğraşırken hat 
sanatına ilgi duydu. Yedikuleli Haşimlza
de Seyyid Abdullah Efendi'den sülüs ve 
nesih yazılarını meşke başladı. Ancak Ye
dikule'nin iş yerine uzaklığı sebebiyle Sul
tanhamam Marpuççular semtincieki Ala
camescid (Çelebioğlu Mescidi) imamı Anba
rlzade ikinci Derviş Ali'nin hat derslerine 
devam etti. icazet almaya hak kazandığı 
sırada Derviş Ali vefat edince Eğrikapılı 
Mehmed Rasim'in de bulunduğu toplan
tıda Suyolcuzade Mehmed Necib Efendi 
kendisine icazet verdi. 

Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman'ın 
eserlerine bakarak taklit melekesini ge
liştiren i smail Zühdü devrin önde gelen 
hattatları arasında yer aldı. Hayatı çeşitli 
hastalıklarla geçtiğinden yazılarını umu
miyetle yatar durumda iken yazdı . Vefa
tında Karacaahmet Miskinler Tekkesi ya
kınında hacası Derviş Ali'nin kabrinin ya
nına gömüldü. Mezar taşı kitabesini öğ-



ismail Zühdü !Eskil Efendi 'nin sülüs nesi h murakkaının ketebe kıtası (TiEM, nr. 2433) 

rencilerinden Katibzade Mustafa Efendi 
yazdı. Ancak kabrinin yeri bugün belli de
ğildir. Şeyhülislam Küçükçelebizade İsma
il Asım Efendi vefatına. "Ola hattat İsmail 
Zühdl'ye ci nan menzil" mısraıyla tarih dü
şürmüştür. 

İsmail Zühdü kısa hayatı içinde kitap. 
murakka' ve kıta neviden eserler vermiş
tir. istanbul Türk ve islam Eserleri Müze
si'nde (nr. 2433) muhafaza edilen 1140 
(1728) tarihli ve on altı kıtalı sülüs. nesih 
meşk murakkaı, onun hat sanatında eriş

tiği seviyeyi gösteren güzel bir örnektir. 
Bunun yanında, lll. Ahmed devrinde is
tanbul surlarının tamiri esnasında Ahır
kapı'nın üstündeki 1140 tarihli celi sülüs 
tamir kitabesinin İsmail Zühdü tarafın
dan yazıldığı imzasından anlaşılmaktadır: 
"Asr-ı Sultan Ahmed-ivala- cenab 1 Hısn-ı 

istanbul'u abad eyledi". İsmail Zühdü' 
nün Katibzade'den başka talebeleri ara
sında Çömez ömer, İbrahim Rodosi ve 
aynı zamanda ebru üstadı olan Ayasofya 
hatibi Mehmed efendiler ünlü hattatlar
dandır. 
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Ünye'de doğdu . Kendisinden önce ya
şayan ve aynı adı taşıyan diğer meslekta
şından ayırt edilmek için "Yeni". "İkinci" 
lakaplarıyla veya Zühdi-i Sani olarak anıl
mıştır. 17SO'li yılların başında henüz 
gençken babası Mehmed Kaptan onu 
tahsil gayesiyle istanbul'a götürdü. Hıf
zını tamamladıktan sonra Eğrikapılı Ra
sim Efendi'nin önde gelen talebelerinden 
Moralı Ahmed Hıfzi'den sülüs, nesih ve 
rika' yazılarını meşketti. Hat öğrenimi

ni tamamlayınca Zühdi mahlasıyla idi
zet aldığı bilindiği halde icazetnamesi 
zamanımıza gelmediğinden tarihi belir
lenememektedir. Ancak mevcut en eski 
eserinin ince nesi h le yazılmış 1175 ( 1761) 
tarihli bir mushaf olduğuna bakılırsa bu 
tarihten önce icazete hak kazandığı an
laşılır. 1204 ( 1790) yılında bir talebesine 
verdiği icazetnamede Eğrikapılı Rasim 
Efendi'nin öğrencilerinden Hacı Mehmed 
Emin Efendi'yi hacası olarak belirttiğine 
göre muhtemelen Ahmed Hıfzı Efendi'
nin ölümünden sonra bu zattan da fayda
lanmıştır. Müstakimzade Tuhfe -i Hattô
tin'de, Eğrikapılı Rasim Efendi'nin yetiş
tirdik.lerinden Mehmed Emin adlı dört 
ayrı hattat tesbit ettiği için bunlar arasın
da İsmail Zühdü'ye hocalık edenin hangisi 

iSMAiL ZÜ HDÜ, Yeni 

olduğu anlaşılamamaktadır. Ayrıca tarih 
olarak Tuhfe-i Hattôtin'in sınırı olan 1200 
(1786) yıllarında tanınmış hattatlardan 
sayıldığı halde burada İsmail Zühdü'nün 
yer almayışı müellifin unutmasından kay
naklanmış olmalıdır. İbnülemin Mahmud 
Kemal'in Son HattaUar'daki Mihalici 
Mehmed Şakir 'den 1180'de (1766) icazet 
aldığı rivayeti ise bir kaynak gösterilme
diğİnden mesnetsiz kaldığı gibi icazet ta
rih inde de bir uyumsuzluk vardır. Çünkü 
İsmail Zühdü bu yıllarda artık başarılı bir 
hat muallimi mertebesine erişmiştir. Ni
tekim üç yıl sonra kardeşi Mustafa Rakım 
Efendi'ye sülüs -nesih yazılarından icazet 
verecektir. 

İsmail Zühdü, Sultan lll. Mustafa'nın 
saltanat yıllarında ( 1757-1774) Enderün-ı 

Hümayun'un hat muallimliğine getirildi, 
vefatma kadar sürdürdüğü bu vazifesi 
dolayısıyla imzalarında "katib-i saray- ı 

sultani" veya "hace-i Enderün- ı Hüma
yun" unvaniarını kullanmaya başladı. 1 
Şewal 1221'de (12 Aralık 1806) vefat eden 
İsmail Zühdü Edirnekapı Kabristanı 'na 
defnedildi. Baş taşı celi sülüs, ayak taşı 
celi ta'lik hattıyla kardeşi Mustafa Rakım 
tarafından yazıldığı gibi manzum kitabe
nin metni de ona aittir. 

Necmeddin Okyay ve Macit Ayral'a gö
re İsmail Zühdü, elinden tashihsiz harf 
çıkarmakta geçmişteki hattatlar içinde 

!smail Zühdü'nün IYenil leylek şek l indeki besmelesi 
(TSMK, Güzel Yazılar, nr. 314/40) 
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