
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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İSMAİL ZÜHDÜ, Yeni 
(ö 1221/1806) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

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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emsali bulunmayan bir üstattır. Eski hat
tatlar da tashihsiz yazarlar. fakat bu ara
da bünyesi bozuk harfiere de yer yer rast
lanabilirdi. İsmail Zühdü ise tashihe ge
rek duymayacak kadar düzgün harflerle 
yazmıştır. Onun sülüs hattını yazarken 
tekrarladığı bir husus da aradaki bazı 
nokta ve işaretleri siyah mürekkeple de
ğil zermürekkeple koyarak daha sonra 
etrafını tahrirlemesidir; bu ise yazıya ayrı 
bir cazibe kazandırır. İsmail Zühdü'nün 
sülüs- nesih yazılarındaki tavrı Hafız Os
man üsiCıbundadır. 

Zühdü Efendi mushaf, en'am-ı şerif, 

delailü' l-hayrat. hilye. pek çok murakka' 
ve kıta yazmıştır. Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'nde iki Mushaf-ı Şerif ile 
(Emanet Hazinesi, nr. 128, yazılışı 1218 
118031; Medine, nr. 29, yazılışıl2 19Jl 804 J) 

mushaf cüzleri (Yeni ler, nr. 11 9, yazılışı 
1218 1 18031; Emanet Hazinesi, nr. 268, ya
zı !ışı 121 8 J! 803 J) , Zühdü Efendi'nin ne
sih yazıdaki sanat kudretini belgeleyen 
eserleri arasındadır. Ayrıca İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'nde (AY, nr. 6765) 
nesih hatla yazdığı bir Amme cüzü bulun
maktadır. Ketebesinde Şeyh Hamdullah 
Efendi'nin hattından istinsah edildiği ka
yıtlı bulunan eserin yazılış tarihi belirtil
memişti r. Aynı kütüphanede nesih hat
tıyla bir de delailü'l-hayrat mevcut olup 
(lll. Ahmed, nr. 5769) 1212 (1797) yılında 
yazılmıştır. 

İsmail Zühdü'nün yazdığı bir murakkaa 
131 O Ramazanında (Nisan 1893) "diş ki
rası" mahiyetinde sahip olan Sami Efen
di, o zamana kadar Mustafa Rakım yo
lunda cell sülüs yazıyarken bu murakka'
daki sülüs satırların ilhamiyle cell CıslCı
buna yeni bir şive getirmiştir. Klasik üs
ICıptaki sülüs-nesih hilyelerine de rast
lanan İsmail Zühdü, yaşadığı devir için 
hayli ileri bir deneme olan leylek biçimin
deki besmelesiyle de dikkati çeker (TSMK, 
Güzel Yazılar. nr. 3 I 4/40). Ancak bu eseri 
zerendCıd tarzında işleyen müzehhip 1213 
(1798) yerine dalgınlıkla 1013 (1604) ta
rihini koymuştur. 

Zamanını devamlı yazı yazarak geçiren 
İsmail Zühdü Efendi, İstanbul'un mesire 
yerlerine gittiği vakit bile kalemi elinden 
bırakmayan bir hattat olarak tanınmıştır. 
Nitekim Sadabad'da, Yedikule bostanın
da, Çeşmemeydanı'nda yazdığım belirt
tiği kıtaları görülmüştür. Kendisine sülüs 
hattı öğrettiği Şanlzade Mehmed Ataul
lah Efendi de "şeyhülhattatln" olarak an
dığı hocasının Ortaköy'deki yalılarına ge
lip haftalarca kaldığını ve kıtalar yazdı-
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ismail Zühdü'nün IYenil sülü s-neisih hatlarıyla hilye-i seri

fesi (Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonu) 

ğını tarihinde kaydetmektedir. Ataullah 
Efendi'nin babası Şanizade Sadık Efendi 
tarafından Ortaköy'ün Çevirmeci sokağı 
üzerinde yaptırılan çeşmenin zamanımı
za gelebilen 1198 (1784) tarihli cell sülüs 
kitabesi de İsmail Zühdü tarafından ya
zılmıştır. 

İsmail Zühdü, bilhassa Şeyh Hamdullah 
Efendi'yi ve Hafız Osman'ı taklit ederek 
yazdığı kıta ve karalamalarıyla da hayran
lık uyandırmıştır. Celi sülüste eski üsluba 
bağlı olarakyazdıkianna Ortaköy'deki çeş
menin, Eyüp-Defterdar arasındaki , lll. 
Selim'in hemşiresi Şah Sultan'a ait tür
benin (ı 2 ı 5/1800) ve Fatih Nişancı Meh
med Paşa Camii haziresindeki Hatice Ha
nım'a ait kab ri n ( 12 ı 9/ ı 804) kitabel~ri 
örnek gösterilebilir. Levha şeklinde eser
leri de vardır. İsmail Zühdü Efendi pek 
çok hattat yetiştirmiştir. Kardeşi M usta- . 
fa Rakım ile İbrahim Şevki efendiler ön
de gelen talebelerindendir. 
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Ebu Bekr Ahmed b. İbrahim 
b. İsmail ei-Cürcani el-İsmaıl! 

(ö. 371/982) 

Hadis, fıkıh ve kelam alimi. 

277 (890) yılında Cürcan'da doğdu . De
desine nisbetle isınam diye anıldı. Küçük 
yaşta Ahmed b. Halid ed-Dameganl ve 
Hüseyin b. Hafs ei-Cürcani'den hadis yaz
maya başladı. İbrahim b. Hani ei-Mühel
lebi'den fıkıh öğrendi. Dedesinden ve ba
basından rivayette bulundu. ismam. ilk il
mi seyahatini Hasan b. Süfyan'dan hadis 
okumak üzere dayısı ile birlikte Nesa'ya 
yaptı (294/907). Daha sonra Rey. Heme
dan, Bağdat. KCıfe. Basra, Enbar. Ahvaz, 
Musul, Mekke, V asıt ve Nişabur'a giderek 
Ahmed b. Muhammed b. MesrCık, Ca'fer 
b. Muhammed ei-Firyabi, Ebu Ca'fer İbn 
Ebu Şeybe, İbn Naciye, Eb Cı Ya'la ei-Mev
sıli. İbn Huzeyme, Muhammed b. Yahya 
ei-Mervezi, Ebü'I-Kasım ei-Begavi'den ha
dis dinledi. Kendisinden Hakim en-Nisa
buri, Ebu Hamid ei-İsferayini, Malini, Ber
kani. İbn Mencuye. Sehml, Abdülkahir el
Bağda di gibi alimler rivayette bulundu. 
Ailesinde ilim geleneği kendisinden son
ra oğulları Ebu Sa'd İsmail. Ebu Nasr Mu
hammed ve torunları ile devam etti (Sem
·anl. ı. 25 ı -255). ilmi şöhreti yanında top
lumdaki yüksek mevkii ve cömertliğiy
le de tanınan İsınam Receb 371'de (Ocak 
982) vefat etti. 

Aralarında Serkani'nin de bulunduğu 

kalabalık bir öğrenci grubu ismaifi'nin il
me dair sözlerini yazmaya özen göster
miş olup onun fıkıhta Şafii mezhebini ter
cih ettiği ve fıkıhla ilgili eser yazdığı be
lirtilmiş, muhtelif eserlerde fıkhi görüş
leri kaydedilmiştir. Tefsir, garlbü'I-Kur'an 
ve garibü'l-hadis konularında da otorite 
sayılan İsmaili'nin itikadda ehl-i hadisin 
görüşünü benimsediği; mesela Allah'ın 
Hz. Adem'i kendi elleriyle yarattığı, Al
lah'ın elinin insanın bilemeyeceği şekilde 
açık bulunduğu ve onun arşı kapladığı 


