
İSMET EFENDi, Fındıklılı 

9290) kütüphanenin kıymetli ve nadir 
eserlerinin muhafaza edildiği müzesin
dedir. Sayfa numaraları düzenli olmayan 
(mesela 160'tan 32l'e, 625'ten IOOO'e at
lanmış) ve 6, 18-20, 223, 268, 301-303, 
320-321 , 347, 357. sayfaları boş olan nüs
ha. İbnülemin Mahmud Kemal tarafından 
Yıldız Sarayı evrakı içinde bulunan bazı 
formaların ciltlenmesiyle meydana gel
miştir. 

İsmet Efendi'nin dili sade ve açıktır. ifa
desinin diğer bir özelliği, günümüz ansik
lopedik madde yazımı anlayışına uygun 
olarak biyografisi verilen her şahıs için 
takdim cümlesine benzer kısa tanıtım 
cümleciği koymuş olmasıdır. Bu cümle
ciklerin genellikle o şahsın asli görevini 
belirttiği dikkati çekmektedir. Bir başlık 
altında asıl biyografi sahibinin dedesin
den. babasından , hatta oğullarından da 
uzunca bahsedilmesi eserin bir başka 
özelliğidir. 

Tekmil e tü 'ş-Şekiiik, Ahmed Tevhid 
Efendi tarafından Türk Tarih Encüme
ni Mecmuası'nda kısmen yayımianmış 
(XV/12 189 111 34 1/1925 1. s. 39 1-394; XVII 
1 3 j90JI I 926J, s. 50-59; XVIII 4 191 ll 19261, 
s. 103- 1 16; XVI/15j92Jj 1926J, s. 160-164), 
fakat muhtemelen Ali Canip'in (Yöntem) 
bir tenkit yazısı dolayısıyla sonu gelme
miştir. Bu basılmış kısımda altmış beş ki
şinin biyografisi vardır. Eserin faksimile 
neşri indeksiyle birlikte. Şekiiik-ı Nu'ma
niyye ve teyille ri ana başlığı altında bu 
külliyatın beşinci kitabı olarak Abdülka
dir Özcan tarafından gerçekleştirilmiştir 
(istanbul 1989 ) 

İsmet Efendi'nin diğer biyografik çalış
maları da yine daha önce yazılmış önem
li eserlerin zeyli durumundadır. ŞeyhOlis
lam EbOishakzade Esad Efendi'nin Atra
bü '1-asar'ı ile M üstakimzade Süleyman 
Sadeddin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin 
adlı eserini 1314 (1896) yılına kadar ge
tirmiş, ancak her iki zeyil de Fındıklı yan
gınında yanmıştır. 
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İsmetüddin Arnine bint Üner 
ed-Dımaşkıyye 

(ö. 581/ 1186) 

Nfıreddin Mahmud Zengl 
ve daha sonra Selahaddin-i Eyyubl ile 

evlenen hanım. 
L _j 

Dımaşk naibi Muinüddin Üner'in kızı
dır. 541 (1147) yılında NOreddin Mah
mud Zengi ile evlendi ve bu evlilikten bir 
kızıyla iki oğlu dünyaya geldi. NOreddin 
Zengi vefat edince (569/1174) yerine on 
bir yaşındaki oğlu ei-Melikü's-Salih İsma
il geçti. Selahaddin-i EyyObi bölgeyi haki
miyeti altına aldıktan sonra İsmet Ha
tun'la evlenmek istedi ve Şafii fakihi Şe
refeddin İbn Ebu AsrOn ile İsmet Ha
tun'un kardeşi Emir Sa'deddin Mes'Od 
b. Üner'in de hazır bulunduğu bir meclis
te nikah kıydırdı (Safer 572/ Ağustos 1176). 
İsmet Hatun, Dımaşk'ta çıkan ve pek çok 
kişinin ölümüne sebep olan veba salgını 
sonucu öldü (Zilkade 581 /Şubat ı 186) ve 
KasiyOn dağı eteklerinde kendi yaptırdı
ğı türbeye defnedildi. 

İbn Kesir, hayır sever bir kadın olan İs
met Hatun'un aynı zamanda ibadete çok 
düşkün olduğunu ve geceleyin uyanarna
yıp teheccüt namazını kılamadığında çok 
üzüldüğünü , bu sebeple NOreddin Zen
gl'nin gece namazı kılmak isteyenleri 
uyandırmak için davut çalınmasını em
rettiğini kaydeder (el-Bidaye, XII, 279) 

İsmet Hatun'un çok sayıda vakfı bulun
duğu bildirilmektedir. 573 ( 1177) yılında 
Dımaşk'ta Hacerüzzeheb mahallesinde 
inşa ettirdiği ei-Medresetü'I-HatOniyye 
ei-Cewaniyye, genellikle Hanefi fakihle
rinin ders verdiği bir ilim merkezi olarak 
uzun yıllar hizmet görmüştür. Bu medre
seye kardeşi Emir Sa'deddin Mes'Od va
kıflar tahsis etmiş, idaresini İsmet Ha
tun'a ve onun soyundan gelenlere bırak
mıştır. İsmet Hatun ayrıca birçok medre
seyi tahsis ettiği vakıftarla desteklemiş
tir. NCıreddin Zengi tarafından Dımaşk'
ta yaptırılan darülhadis de bunlar arasın
da yer almaktadır (Elisseeff, lll, 763). An
cak HatOniyye ei-Berraniye Medresesi'
nin yanlışlıkla İsmet Hatun'a nisbet edil
diği, burayı aslında Zümrüd Hatun bint 
Çavlı'nın vakfettiği rivayet edilmektedir 
(ibn Keslr, XII, 318). İsmet Hatunayrıca 
biri Halep, diğeri Dımaşk'ta Sanyas nehri 
kıyısında iki hankah yaptırmış, Dımaşk'
ta 578 (1182-83) yılında inşa ettirdiği 

hankah Hankahü'I-HatOniyye (Hankahü's
Sit ümmi'I-Meliki's-Salih) adıyla tanınmış
tır. 

NOreddin Zengl'nin yerine geçen oğlu 
ei-Melikü's-Salih İsmail henüz çocukyaş
ta olduğu için annesinin etkisi altında 
kalmış, bu da İsmet Hatun'un siyasete 
karışmasına yol açmıştır. Onun Selahad
din-i EyyObi ile evlenmesi, Haçlılar'a karşı 
mücadele veren müslümanlar arasında
ki birliğin sağlanmasında önemli rol oy
namıştır. 
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Iii HiLAL GöRGÜN 

İSMETİ, Mehmed 
(ö . 1076/ 1665) 

Divan şairi, 
müderris ve kazasker. 

-, 

_j 

istanbul'da 1020-1022 (1611-1613) yıl
ları arasında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Birgivi Mehmed Efendi'nin tarunu 
ve Şeyh Fazlullah Efendi'nin oğludur. Ne
siller boyu şeyh, kadı ve alim yetiştirmiş 
olan ailesinin zengin ilim ve kültür orta
mından faydalanan ismeti, daha öğrenim 
yıllarında Şeyhülislam Zekeriyyazade Yah
ya Efendi'nin ilk meşihatinde hizmetinde 
bulunup onun hususi işlerini görmek su
retiyle takdirini kazandı. Döneminin önde 
gelen alimlerinden iyi bir öğrenim gör
dükten sonra tedrls hayatına başladı. Sa
ffıyl'nin nakline göre pek uzun sürmeyen 
bu ilk müderrisliğinde bazı cahilleri n ken
disine üstünlük taslamalarından gönlü 
kırılarak mesleğini bıraktı ve Yenikapı 
Mevlevihanesi şeyhlerinden Ahmed To
gani Dede'ye intisap etti. Hamisi Yahya 
Efendi'nin ikinci defa şeyhülislam olması 
üzerine tekrar müderrisliğe döndü. Sıra
sıyla Zekeriyya Efendi, Siyavuş Paşa, Sahn, 
Kalenderhfıne, Valide Sultan medrese
lerinde müderrislik yaptı (1627-1638). 


