
iSMAiL ZÜHDÜ, Yeni 

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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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 



(istiva) düşüncesinde olduğu ifade edil
miştir. 

İsmaili'nin kendi adına bir sünen tasnif 
edebilecek geniş ilmine rağmen bütün 
mesaisini Buharl'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ine ver
mesi İbn Gulam Hasan b. Ali ez-Zühri ta
rafından eleştirilmişse de (Sehml, s. 110) 

Müsnedü 'Ömer adlı eserini inceleyen 
ve kendisinden "şeyhülislam" diye söz 
ederek güçlü hafızasına dikkat çeken Ze
hebl, İsmaili'yi savunmuş ve onun bu tu
tumunun bir eksiklik değil bir üstünlük 
sayılması gerektiğini belirtmiştir. 

Eserleri. 1. el-MüstaQ.rec (KWibü 'l-Ca
mı1'ş-şaf.ıif.ıi'l-mul]rec 'ala Şaf:ıif:ıi'l-f.ıafı+i'l

Bul]arf, eş-Şaf.ıif:ı, eş-Şaf.ıif:ı 'ala şart i '1-Bu
l]arf). Berkanl tarafından rivayet edilen, 
ancak günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
meyen dört cilt hacmindeki eserin bir cü
zü all isnadla Buharl'nin ta'liklerine ayrıl
mış ve Buharl'nin muallak rivayetlerinin 
muttasıl senedieri tesbit edilmiştir. Eser
de Buhari'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı'ine almadığı her
hangi bir hadise yer verilmemekle birlik
te bazı metinlere ilaveler yapılmış. bazı 
rivayetler manen ya da takdim ve tehirle 
nakledilmiştir. el-MüstaQ.rec'in tertibi 
de farklı olup İsmaili bu çalışmasıyla Bu
hari'nin 1 OO'ü aşkın muallak rivayetinin 
muttasıl senedierini belirlemiş. mevkuf 
rivayetlerin merfQiarını kaydetmiş ve ha
dislerde mana bakımından kapalı görü
nen bazı hususları açıklamıştır (el-Mu'
cem, neşredenin g iri şi, l, 170-178). İbn Ha
cer'in yaptığı nakillerden anlaşıldığına gö
re el-MüstaQ.rec'in girişinde eser ve ese
rin telif metodu hakkında bilgi verilmiş
tir (Şemseddin es-Sehilvl, ll, 57; el-Mu'
cem, neşredenin gir i ş i, I, 178-180) . 2. Ki
tabü'l-Mu'cem fi esami şüyilQ.i Ebi 
Bekr el-İsma'ili. Üçü mükerrer olmak 
üzere müellifin 41 O hocasının alfabetik 
olarak sıralanıp kendilerinden birer hadis 
nakledilen eserin üç cüz halinde Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'nde bulunan tek 
nüshası (Veliyyüddin Efendi,nr. 845) önce 
Heinrich Shützinger tarafından tahkik 
edilerek Das Kitö.b al-mu'ğam des Abü 
Bakr al-Ismö.'ili adıyla neşredilmiştir 
(Wiesbaden 1978). Daha sonra aynı nüs
ha üzerinde Ziyact Muhammed MansOr 
doktora çalışması yapmış( 1405, el-Cami
atü'l-is lamiyye JMedine J) ve bu çalışma 
kapsamlı bir indeksle yayımlanmıştır (I-ll, 
Medine 1410/ 1990). 3. el-Müsnedü'l-ke
bir. Aralarında Hz. Ömer'in de bulundu
ğu bazı sahabilerin müsnedlerini ihtiva 
eden eserin 1 00 cilt dolayında olduğu ve 
sadece Müsnedü 'Ömer'in iki cilt tuttu
ğu ifade edilmiştir (Zehebl, Te?kiretü'l-
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f.ıuffti?. III, 948). İsmaili'ye nisbet edilen di
ğer bazı müsnedler de muhtemelen el
Müsnedü'l-kebir'in kısımlarıdır. 4. Ri
sôle ti'l-'a)fide. İbn Teymiyye bu risaleyi 
Ebu Osman en-Nisabürl es-Sabun! vası
tasıyla nakletmiş, İbn Hacer de gerek bu 
risaleden gerekse diğer bazı eserlerinden 
hareketle İsmaill'nin itikadl konulardaki 
görüşlerini geniş biçimde iktihas etmiş
tir (diğer eserleri için bk. el-Mu'cem, neş
redenin girişi, I, 166-167). 
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Mısır'ın kuzeydoğusunda 

Süveyş Kanalı'nın ortalannda bulunan 
ve aynı adlı yönetim biriminin 

L 
merkezi olan şehir. 

_j 

Aşağı Mısır'da Timsah gölünün kuzey 
kıyısında yer alan Tilalülcisr tepelerinin 
üzerine kurulmuştur. Bugün deniz taşı
macılığı açısından büyük önem taşıyan 
şehrin kurulduğu bölge, Süveyş Kanalı'-
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nın açılmasından önce de eski Mısırlılar 
zamanından beri Kızıldeniz ile Akdeniz 
arasındaki kara ticaret yolu üzerinde bu
lunmasından ve ülkenin doğudan gelecek 
saldırılara karşı savunma hattını teşkil et
mesinden dolayı önem taşıyordu: nitekim 
Mısır- İsrail savaşlarında da en kanlı çar
pışmalara ve en ağır yıkımiara sahne ol
muştur. Süveyş Kanalı'nın yapımı sırasın

da ( 1862-1869) önce inşaatta çalışan ya
bancı mühendis ve idarecilerin oturma
ları için yukarıda adı geçen tepelerden 
birine Karyetüttimsah, sonra da onun 
yakınındakine sayıları gittikçe artan iş
çiler için Karyetülarab adı verilen birer 
köy kuruldu; arkasından da bu köylere 
içme suyu ulaştırmak için Kahire'de Nil 
nehrinden ayrılarak Timsah gölüne dökü
len 151 km. uzunluğunda bir kanal açıl
dı. Dönemin Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın 
bu kanalın açılmasıyla yakından ilgilen
mesi ve çalışmaları daha iyi takip edebil
mek için Timsah köyünün kurulduğu te
pede kendisine bir köşk yaptırması üze
rine bu kanal ve tepeler İsmailiye adıyla 
anılır oldu. 

Önceleri Süveyş Kanalı'nı geçecek ge
miler için Timsah gölünün kıyısında bir 
liman vazifesi gören İsmailiye, sonradan 
kanal şirketinin idare merkezi ve ona bağ
lı büro ve depoların -toplandığı yer olarak 
önem kazandı. 1882'de İngilizler. Urabl 
Paşa'nın Tellülkeblr'deki karargahını ele 
geçirdikten sonra İsmailiye'den başlaya
rak bütün Mısır' ı işgal ettiler. ı. Dünya Sa
vaşı'nda Osmanlı kuwetleri İngilizler 'in 
önemli bir askeri üssü konumunda bulu
nan İsmailiye'yi geri almak için çok çaba 
harcadılarsa da başarılı olamadılar. 1922'
de Mısır'ın bağımsızlığını ilan etmesine 
rağmen 1936'da hükümetle Süveyş Ant
Iaşması'nı imzalayan İngilizler İsmailiye 
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