
iZMTRT. Mevlana Mehmed 

3. İbrô.zü'z-zamô.'ir 'ale'l-Eşbô.h ve'n
ne?ô.'ir (Süleymaniye K tp., Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 367; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, nr. 1145, 1146; izmir Milli 
Ktp., nr. 715; Manisa il HalkKtp., nr. 708) . 

İbn Nüceym'in eseri üzerine yazılmış bir 
şerhtir. 4. Şer]].u Mülte]fa'l-eb]].ur (Ke
malü 'd-diraye fi cemi'i'r-riuaye min şüru
/:ti 'I-Mültef!:_a) (Süleymaniye Ktp., izmir, 
nr. 180; Manisa il Halk Ktp., nr. 607/ 1-3). 

5. Risô.le fi'l-i'tikô.i (Süleymaniye Ktp., 
Düğümlü Baba, nr. 449, vr. 174b-184b). 6. 
Şer]]. u Risô.leti'l-Birgivi (Süleymaniye 
Ktp., izmir, nr. 193, 57 varak). Birgivi'nin ha
yız, nifas ve istihazeyle ilgili bir risalesi
nin şerhidir. 7. Şer]].u'l-{Jilô.fiyyô.t bey
ne'l-Eş'ari ve'l-Mô.türfdi (Mesa'ilü '1-l].i
lafiyyat {ima beyne'I-Eş'ariyye ue'l-Ma
türidiyye) (Süleymaniye Ktp., ŞehidAli 
Paşa, nr. 1650; Köprü lü Ktp., Mehmed 
Asım, nr. 254) . Müellifbu eseri önce muh
tasar bir şekilde yazmış, daha sonra da 
şerh etmiştir. 

izmirl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şuniardır: ljô.şiye 'alô. İmti
]].ô.ni'l-e~kiyô.' fi'n-na]].v, ljô.şiye 'alô. 
Şer]].i İbni'l-ljacib li-Mul]taşari'l-Mün
teha, ljaşiye 'ala Envari't-tenzilli'l
Beyzô.vi, ljaşiye 'alCı Şer]].i'ş-Şema'il, 

ljaşiye 'ala Şer]].i'l-Cami fi'n-na]].v, 
ljaşiye 'alô. Şer]].i'l-Fenari ii'l-mantı]f, 
ljô.şiye 'alô. Hidô.yeti'l-]].ikme, ed-Dü
rerü 's-seniyye ii ieza'ili'd-Devleti'l
'Oşmô.niyye, Şer]].u Zu{Jri'l-müte'eh
hilin, İsticlô.bü'l-mtırô.dat (Dela'ilü '1-
l].ayrat şerh i), Şer]].u '1- 'a]fa'idi'l-cedide 
fi'l-kelCım, Zübdetü 'ilmi 'l-kelCım. 
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Iii FERHAT KocA 

izMiRi, Mustafa 
(ö. 1154/1741) 

Kıraat alimi. 

ı 

_ı 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ba
basının adı Abdurrahman, dedesininki 
Muhammed'dir. Talebelerinden Haşim b. 
Muhammed ei-Mağribi'nin kendisini 
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Men em eni nisbesiyle zikrettiğine ve Be
dô.'i'u'l-burhô.n adlı eserinin ferağ kay
dında da aynı nisbe ile anıldığına bakılır
sa İzmir' e bağlı Menemen'de doğduğu
nu söylemek mümkündür. Ayrıca Rumi 
n is besiyle anılan ve Canbaş Ded_e laka
bıyla tanınan izmiri, istanbul'a giderek 
Yusufefendizade diye maruf Abdullah 
Hilmi b. Muhammed b. Yusuf ve Köprü
lüzade Abdullah Paşa'dan kıraat tahsil 
etmiş . adı geçen talebesinin 30 Muhar
rem 1148' de (22 Haziran 1735) istanbul'
da kendisinden icazet aldığını belirtme
sinden anlaşılacağı üzere ( Temrinü 'Ha
lebe, vr. ı b) hayatının bir bölümünü bu 
şehirde öğretimle geçirmiştir. Hanefi 
mezhebine mensup olduğu bilinen İzmi
ri, Haşim b. Muhammed ei-Mağribi'nin 
belirttiğine göre 1153 (1741) yılında hac 
görevini ifa etmiş, hac dönüşü uğradığı 
Mısır'da 11 S4'te ( 1741) ölmüştür (ljış
nü'l-f!:_ari', vr. 62b)_ Bedô.'i'u'l-burhô.n'ın 

ferağ kaydının sonuna müstensih tara
fından düşülen notta Safer 11 S4'te (Ni
san- Mayıs 17 41) Mısır' da vefat ettiğinin 
belirtilmesi de bu bilgiyi doğrulamakta

dır. Diğer kaynaklarda 11 SS ve 1160 ola
rak kaydedilen ölüm tarihini Brockel
mann bir yerde 11 S6, bir yerdede 11 S2 
diye zikretmektedir. 

Eserleri. 1. 'Umdetü '1- 'iriô.n ii ta]].riri 
evcühi'l-Kur'ô.n. Süleymaniye (Kılıç Ali 
Paşa, nr. 32, müellif hattı; Laleli, nr. 66/2; 
ibrahim Efendi, nr. 20) ve i zmir Milli (nr. 
301/2, vr. J07b- ı 61 b) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunan eser Muhammed Mu
hammed Cabir ve Abdülaziz ez-Zeyyat 
tarafından neşredilmiştir (Kahire, ts . 
[Matbaatü' I-Cünd!J) . 2. Bedô.'i'u'l-bur
hô.n 'ala 'Umdeti'l-'iriô.n. Bir önceki ese
rin şerhi olup Edirne Selimiye (nr. 30, 31), 

Süleymaniye (Tekelioğlu, nr. 12; ibrahim 
Efendi, nr. 4), Hacı Selim Ağa (nr. 5/1, vr. 
ı b-252•), Atıf Efendi (nr. 10), İzmir Milli 
(nr. 297/2, vr. 126b·309b) ve Tire İlçe Halk 
(Diğer Vakıflar, nr. 51) kütüphanelerinde 
nüshaları mevcuttur. 3. Mu{Jtaşarü'n
Neşr fi'l-]fırô.'ati'l-'aşr. ibnü'I-Cezeri'ye 
ait eserin muhtasarı olup bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (La
leli, nr. 66/1, vr. 1- 178). Bu nüsha üzerin
de yapılan incelemede eserin Ta]fribü ]].u
şuli'l-ma]fiişıd ii ta{ırici ma ii'n-Neşri 
mine'l-ievô.'id adıyla da anıldığı tesbit 
edilmiş, buna göre Osmanlı Müellifle
ri'nde (ll, 28) Mu{Jtaşarü'n-Neşri'l-kebir 

ismiyle İzmiri'nin bir eserine işaret edil
dikten sonra Ta]fribü ]].uşuli ma]faşıd 
adıyla ayrı bir eserden söz edilmesinin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. 4. Ta]].ri-

rü'n-Neşr min tari]fı'l-'aşr. İbnü'I-Ceze
ri'nin adı geçen eserinde kaynak göster
meden aktardığı bazı bilgilerin kaynakla
rının tesbit edildiği bir eser olup bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır(nr. 7715/1). · 

izmiri'nin bunlardan başka İ{Jtilaiü'l
berara bimô. sekete 'anhü'l-'aşera adlı 
bir eserinden de söz edilmiştir (eserleri 
için ayrıca bk. Brockelmann, GAL, ll , 582; 
Suppl., ll, 274, 653). Brockelmann, izmT
ri'nin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (ib
rahim Efendi, nr. 32/11) Risfıletü'çl-çlô.d 
adıyla kayıtlı bir eserinin bulunduğunu 
söylemişse de ( GAL, ıı. 582) risale üzerin
de yapılan incelemede bunun müellifinin 
Mustafa b. İsmail el-izmiri olduğu görül
müştür (ayrıca bk. Sa lah Muhammed ei
Hıyem1', 1, 171-172). Yine Brockelmann, 
ljaşini). (f:lışnü)'l-]fiiri' ii']Jtilô.fi'l-me]fii
ri' adlı bir başka eseri de İzmiri'ye nisbet 
etmiş (GAL Suppl., ll , 653), ancak Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Fatih 68/12, vr. 
62b-73b) bulunan nüshasının mukaddime
sinin incelenmesinden bu risalenin de iz
miri'nin çalışmalarından nakiller yaparak 
Haşim b. Muhammed el-Mağribi tarafın
dan kaleme alındığı anlaşılmıştır. 
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~ TATIAR ALTlKULAÇ 

İZMİRLİ, İsmail Hakkı 
(1869 -1946) 

Osmanlılar'ın son döneminde yetişen 
ve yeni ilm-i kelam hareketini 

temsil eden alim. 
_ı 

İzmir'de doğdu . Çubukçu Hüseyin Efen
di'nin torun u ve yedek yüzbaşı Hasan 
Efendi ile Giritli Hafize Hanım'ın oğludur. 
Küçük yaşta iken babasını kaybetti ve 
kardeşiyle birlikte annesi tarafından ye
tiştirildi. İlk öğrenimden sonra babasının 
amcası Ama Hafız'ın yanında hıfzını ta
mamladı . Bir yandan medrese dersleri 


