
ki kavramları arasındaki yapısal ilişkiyi or
taya koymaktadır (T tre Selahattin Ay az. 
Kur'an 'da Dini ve Ahlaki Kavramlar, is
tanbul 1984). 6. A Comperative Study 
ot the Key Philosophical Concepts in 
Sufism and Taoism: Ibn Arabi, Lao 
Tzu, Chuang Tzu (Tokyo 1966, 1967). 
Bu kitapta. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin 
özellikle Fuşuşü 'I-J:ıikem'inin muhteva
sı incelenerek savunduğu fikirlerle Taoist 
filozofların düşünceleri arasında karşı 

laştırma yapılmaktadır (T tre Ahmet Yük
se l Öze m re, İbn Arabi'nin FusO.s'undaki 
Anahtar Kavramlar; istanbul l998). 7. The 
Concept and Reality ot Existence (Tok
yo ı 97 1 ) . İslam düşüncesinde varlık- ma
hiyet probleminin ele alındığı eserde İbn 
Sina, Muhyiddin İbnü'I-Arabl ve Molla 
Sadra'nın temsil ettiği varlıkçı metafizik
le Şehabeddin Sühreverdl ei-Maktül'ün 
mahiyetçi metafiziğinin karşılaştırmalı 
incelemesi yapılmıştır (T tre. İ brahim Ka
l ın, islam'da Varlık Düşüncesi, istanbu l 
1995). 8. Islam seitan (i i s l am'ın doğuşu !. 

Kyoto 1979) . Kitabın ilk bölümü yazarın 
Mahomet başlıklı çalışmasının yeni bir 
edisyonundan ibarettir; ikinci bölüm ise 
Gad and Man in the Koran adlı eserine 
dayanır. 9. Islam tetsugaku no genzô 
([islam felsefesinin kökleri !. Tokyo ı 980) . 
İbnü'l -Arabi'nin düşüncesine giriş mahi
yetinde olup The Concept and Reality 
ot Existence'in vahdet-i vücQdla ilgili bö
lümünün Japonca versiyonudur. 10. Is
lam bunka (i islam kü ltürü ı. Tokyo 1981 ). 
Yazarın 1981'de İslam kültürünün temel 
yapısı üzerine verdiği üç konferansın me
tinlerinden oluşmaktadır. 11. Koran o 
yamu (IKur'an'ı okumak J. Tokyo 1983). 
Kur'an üzerine hermenötik (tefsirl) bir 
incelemedir. 1 z. Imi no lukami-e ( [Anla
mın derinliğine doğru ı. Tokyo 1985). Deği
şik konulara dair sekiz denemeden olu
şan eserin iki denemesi İslam'la ilgilidir. 
Bunların ilki Şiilik'te şehid kavramını. ikin
cisi de Aynülkudat ei-Hemedani'nin fel
sefesiyle sınırlı olarak süfilikte felsefi dil 
konusunu ele almaktadır. 

lzutsu'nun diğer eserleri de şunlardır: 
Shinpi- tetsugaku ( [Mistisizm felsefesi J. 
Kyoto 1949, 1978); Roshiateki ningen 
([Rus i nsanı ı. Tokyo 1953. 1978); Langu
age and Magic Studies in the Magical 
Function ot Speech (Tokyo 1956); The 
Interi or and Exterior in Zen Buddhism 
(Dallas 1975, 1984); TowardsaPhiloso
phy ot Zen (Thhran 1977); The Theory ot 
Beauty in the Classical Aesthetics ot 
Japan (Bostan 1981); Ishiki tohonshitsu 
([Bilinç ve mahiyeti. Tokyo 1983); Eichi 

no daiza (i bu isim ibnü' l-Arab\"nin FuşO.
şü '1-/:ıikem'inin Japonca karş ı lığıdır!. Tok
yo 1986); Celestial Joumey: Far Eastem 
Ways of Thinking ComperaliYe Stu
dies in Buddist, Taoist, Contucian Phi
losophy (Ashland I 988, I 994, ı 995). 

Bunların dışında Molla Sadra. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, Hadl-i Sebzevarl gibi 
düşünürlerden çeviriler yapan lzutsu bazı 
İslami eserlerin neşrini de gerçekleştir
miştir. Çeşitli dergilerde yayımlanan ma
kalelerinin bir kısmı ölümünden sonra bir 
araya getirilerek Creation and Time
less Order ot Things: Essays in Isla
mic Mystical Philosophy başlığı altında 
William C. Chittick'in önsözüyle birlikte 
neşredilm i şti r (Ashland 1994 ). 
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~ İBRAHiM KALlN 

İZVORNİK 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde 
tarihi bir kasaba olan 

L Zvornik'in Osmanlı dönemindeki adı. _j 

Bosna- Hersek Cumhuriyeti'nin kuzey
doğusunda, bugünkü Sırbistan ile Bos
na- Hersek sınırında Drina nehrinin sol 
tarafında yer alır. N ehrin öbür tarafında 
Sırbistan sınırları içinde bulunan kasaba
ya ise Bosna'daki Zvornik'le karışmama

sı için Mali Zvornik adı verilmektedir. Ka
sabanın merkez olduğu idari bölgedeki 
altmış yedi yerleşim biriminde savaş ön
cesinde ( 1991) 81 .29S kişi yaşamakta 
olup nüfusun yaklaşık% 60'ını Boşnak, 
% 38'ini Sırp lar teşkil etmekteydi. Günü
müzde Bosna- Hersek'in Sırp bölgesinde 
(Republika Srpska) kalan kasaba merke
zinin nüfusu ise 1991'de 14.S84 iken sa
vaş yüzünden müslümanlar ve Hırvatlar 
burasını tamamen terketmişlerdiL 2000 
yılında ferdi olarak geri dönenler varsa 
da sayıları azdır. 

Çok eski bir geçmişi olan yerleşim biri
minin bilinen ilk sakinlerinin Kelt asıllı ol
duğu belirtilir. Daha sonra bölge Roma 
hakimiyetine girmiştir. Kaynaklarda Zvor
nik adına ilk defa 1412'de rastlanır. Bü
tün Ortaçağ kaynaklarında bu adla zikre-

İZVORNİK 

dilen kasabanın taşra kesimi Sub Suon
ich olarak kaydedilmektedir. 141 S -1 432 
yılları arasında Dubrovnikliler'in nüfuzu 
altına giren İzvornik'te bu dönemden iti
baren gümüş ticareti yaygınlaşmış ve bu 
ticaret Osmanlı döneminde de devam et
miştir. Osmanlılar burayı1460'ta fethet
tiler. idari ve askeri açıdan iyi konumda 
bulunduğundan bir kaza merkezi yaptı
lar. Bosna. Sırbistan ve Macaristan yol
larının kesiştiği bir coğrafi özelliğe sahip 
olan İzvornik. 1480'de aynı adlı sancağın 
merkezi oldu. Bu dönemde İzvornik'te 
SSO civarında askerden oluşan bir Os
manlı birliği bulunmaktaydı . Ancak XVI. 
yüzyılın ortalarına doğru şehrin önemi 
azalınca asker sayısı da giderek düştü ( 50 
asker) ve güvenlikdaha çokmahallltimar 
sahiplerinin sorumluluğuna bırakıldı. Tuz 
ve gümüş madenieri bakımından zengin 
olan İzvornik sancağı 1 SBO yılından lağ
vedildiği 1833'e kadar Bosna vilayetine 
bağlı idi. 

Eğitim, kültür ve mimari açılardan yo
ğun bir İslamiaşma hareketine sahne olan 
İzvornik özellikle 1460-1600 yılları arasın
da süratle gelişti. 14 76 'da doksan civarın
da haneden oluşan sivil nüfus (yaklaş ı k 

500 kişi) XVI. yüzyılda giderek artış göster
miş ve 1512'de 130. 1 S33'te 1 SO, 1 S48'de 
460 haneye yükselmiştir. Özellikle 1 S33'
ten 1 S48'e kadar on beş yıllık süre zarfın

da toplam nüfusun 700 dolayından 2300 
civarına ulaşması . kasabanın ticari öne
minden ve buraya yönelik göçlerden kay
naklanmış olmalıdır. Ancak bu durum as
rın sonuna doğru sarsılmış ve 1600'de 
nüfus 200 haneye (ı 000 kişi) düşmüştür. 
1476'da çoğunluğu teşkil eden hıristi
yanlar 1600'1ere gelindiğinde neredeyse 
önemsiz hale gelmişlerdir. Nüfus azalma
sının pek çok sebebi bulunmakla birlikte 
başlıcaları. gelişmekte olan Gracanica ve 
Tuzla ile Srem ve Slavonya'da yeni fethe
dilen yerlere olan göçlerdir. 1 S93'te başla
yan uzun savaş dönemi de nüfusun azal
masında rol oynamıştır. 

İzvornik'in nüfusuyla ilgili 1 S48'den 
sonraki kayıtlara göre mevcut 432 müs
lüman hane terzi. ayakkabıcı, sar aç. ek
mekçi 1 demirci 1 kasap 1 sebzeciler ( dör
dü beraber), mutaflar ve marangozlardan 
oluşan meslek gruplarına ayrılmıştır. 
162S tarihli bir Venedik raporu, İzvor
nik'te sancak beyi ve kadı ile 600 hane
nin bulunduğunu kaydetmiştir. Bu kayıt, 
1664'te İzvornik'e gelen Evliya Çelebi'nin 
verdiği hane sayısına (938) yakındır. Bun
dan hareketle şehirde XVII. yüzyılın ilk 
çeyreğinden itibaren yeniden nüfus artı-
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iZVORNiK 

şı olduğu söylenebilir. izvornik Kalesi taş 
duvarlarla tahkim edilmiştir. Bu tahki
matın fetihten sonra 1491 yılında yapıl
dığı bilinmektedir. Kaynaklarda o dönem
de izvornik'te altı cami, sekiz tekke, üç ha
mam, üç han, yedi ilk mektep, üç med
rese ve sekiz mescid bulunduğu kayde
dilmektedir. Bütün büyük yapıların mi
marisi tamamen Osmanlı karakteri taşır. 

1 491 'de izvornik'teki mimari faaliyetler 
için harcandığı kaydedilen 31.000 akçe 
göz önüne alınırsa bu rakamın butün Bal
kanlar'da o zamanda benzer işler için har
canan meblağın çok üstünde olduğu an
laşılır. 187 4 tarihli bir Rus konsol os rapo
runda, burada 1354 öğrencisi olan yirmi 
sekiz müslüman mektebiyle 147 öğren- · 
cisi olan bir hıristiyan mektebi bulundu
ğu belirtilir. 

Osmanlı seyyahları şehirdeki yerli sana
yi ürünü olarak sadece mühimmatı kay
dederler (mahallelerden birinin adı Cep
hane mahallesidir). izvornik'in askeri ve 
idari öneminin yanında şehir Saraybosna 
ile Belgrad'ı bağlayan yol üzerinde bulu
nan bir ticaret ve alışveriş merkezi olma 
hususiyeti de taşımaktaydı. 1664'te iz
vornik'te üç hanın mevcudiyeti bu konu
muna işaret etmektedir. Han sayısı XIX. 
yüzyılda beşe çıkmıştır. 

izvornik Osmanlı döneminden itibaren 
üç kesimden ibarettir : Üst (Gornji grad). 
orta (Srednji grad) ve alt (Donji grad). İlk 
müslüman yerleşim merkezi izvornik'in 
üst kesiminde Fatih Sultan Mehmed za
manında ortaya çıkmış ve daha o dönem
de söz konusu kesimde Fatih'in adını ta
şıyan cami yaptırılmıştır. Caminin bulun
duğu mahalle, izvornik'in en eski mahal
lesi olup 14 76 yılından önce burada bir 
hamam ve 1 S48'de izvornik Kalesi içeri-

lzvornik Kaimi Baba Türbesi duvanndaki, Ashab-ı Kehf'in 
adlarıyla kompoze edilmiş yelkenli gemi tasvirli kitabe 
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sinde Yahya Bey Tekkesi' nin varlığı bilin
mektedir. Ayrıca izvornik sancak beyi 
tarafından şehirde bir kervansaray ve 
Drimjaca nehri üzerinde bir köprü yaptı
rıldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Mu
jezinovic, ll, 126 ). XVI. yüzyılın sonuna ka
dar izvornik Fatih Sultan Mehmed, Sul
tan Süleyman, Hacı Durgut, Hüseyin Bey 
ve Mehmed Çelebi adlarıyla anılan altı 
mahalleye ayrılmıştır. Sanat değeri pek 
olmamasına rağmen şehirdeki en meş
hur mimari eser K~iiml Baba olarak da 
bilinen Şeyh Hasan'ın türbesidir. Şeyh 
Hasan. Saraybosna'da 1682'de bir halk 
ayaklanmasına destek olduğu gerekçe
siyle buraya sürülmüş ve 1691 'de izvor
nik'te vefat etmiştir. Divanı ve ölümün
den sonra çok popüler olan Varidat adlı 
iki eseri vardır (a.g.e., ll, 128-131). 

izvornik 1878'de Avusturya-Macaris
tan hakimiyetine geçti. 1918 -1944 yılları 
arasındaki Yugoslavya Krallığı dönemin
de idari merkez haline getirildi. ll. Dünya 
Savaşı sırasında Almanlar tarafından 
bombalanan şehir kısa bir süre Hırvat 
Krallığı sınırları içinde kaldı. 194S'ten 
1992'ye kadar Yugoslavya sınırlarına da
hil olan izvornik bu devletin dağılmasıyla 
Bosna- Hersek Cumhuriyeti toprakların
da kaldı. izvornik, öldürülen müslüman
ların gömüldüğü toplu mezarların bulun
masıyla tekrar gündeme gelmiş, mevcut 
otuz altı camiden yirmi beşi savaş sırasın
da tamamen tahrip edilmiş, şehir mer
kezinde ise iki cami tamamen, dokuz ca
mi kısmen yıkılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Evliya Çelebi. Seyahatname, VII, 490-493; 

Mehmed Handzic. Knjizevni Rad Bosansko
Hercegovackih Muslimana, Sarajevo 1934, s. 
89-91; Hamid Dizdar, "Pjesnik Hasan Kaimija
voôa pobunjenih seljaka i zanatlija u XVII stol
jecu", Glasnik VIS, If, 138-147; Hamdüa Kre
sevljakoviC, "S tari Basanski Gradovi", i'! as e 
Starine, Sarajevo 1953, I, 7-45; Doko Mazalic. 
"Zvonik (Zvornik) stari grad na Drini", Glasnik 
Zemaljskog Muzeja, Sarajevo 1956, Xl, 243-
278; Muhamed Hadzijahic, Hasan Kaimija i 
i'ljegovo Turbe na Ku li u Zvorniku, Zvomik 
1966, tür.yer.; Desanka Kovacevic-Kojic, "Zvor
nik (Zvornik) u srednjem vijeku", Godisnjak 
Drustva Istoricara Bosne i Hercegovine, Sa
rajevo 1967, XVI, 19-35; a.mlf. , "Zvornik", En
ciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1971, VIII, 637-
638; Adem HandZic. "Zvornik u drugoj polovini 
XV i u XVI vijeku", Godi.Srıjak Drustva lstori
cara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970, XVIII, 
141-196; Hazim Sabanovic, Knjizevnost Musli
mana BiH na Orijentalnim Jezicima, Sarajevo 
1973, s. 353-357; Fehim Nametak. "Uvodni 
Stihovi Kaimijina Divana", Ana/i GHB, 11-111, 
71-79; Mehmed Mujezinovic, lslamska Epigra
jika Bosne i Hercegov ine, Sarajevo 1977, ll, 
126-132. r.:ı 

ıı4lı NENAD MOACANlN 

r 
İZZEDDİN h. ABDÜSSELAM 

(bk. İBN ABDÜSSELAM, İzzeddin). 
L .J 

r ı 
İZZEDDİN EFENDi, Eşrefzade 

(ö. ı 153/17 40) 

Şeyh, şair ve dini eserler bestekarı. 
L .J 

1083'te (1672) Bursa'da, günümüzde 
Baraköy de denilen ve Kestel ilçesi sınırla
rı içerisinde bulunan Barakfakih köyünde 
doğdu. Asıl adı izzeddin Ahmed olup Eş
refoğlu Rumi soyundan Eşrefiyye tarika
tı şeyhi Eşref-i Sani Efendi'nin oğludur. 
İlk tahsilinin ardından Molla Ahmedzade 
Mehmed Efendi'den Arapça, Malkoç Mus
tafa Efendi'den dini ilimleri öğrendi. Bu 
arada babasına intisap ederek tarikat 
bilgileri edindi ve seyrü sülukünü ta
mamlayarak hilafet aldı. Bursa'da incir
li mahallesindeki Eşrefzade Tekkesi'ne 
şeyh tayin edildi. 1137 (1725) yılında oğlu 
Abdülkadir Necib Efendi ile beraber hac
ca gitti. istanbul'a yaptığı bir seyahat es- . 
n asında 13 Şaban 1153 (3 Kasım 1740) 
tarihinde Zeyrek'te vefat etti. Ölüm ha
beri ı. Mahmud'a ulaşınca devlet ricalinin 
cenaze namazında bulunması için hatt-ı 
hümayun çıkardı. Fatih Camii 'nde kılınan 
cenaze namazının ardından Tophane'deki 
Kactirihane de denilen İsmail Rumi Asita
nesi'ne defnedildi. Vefatından sonra ye
rine şeyh tayin edilen oğlu Abdülkadir Ne
ci b Efendi ölümüne kadar kırk dokuz yıl 
bu görevini sürdürmüştür. 

Eşrefiyye tarikatının önde gelen şeyh
leri arasında yer alan izzeddin Efendi sa
mimi ve coşkulu vaazlarıyla dikkati çeker
di. Onun ilahi aşk konularını işlerken çok 
defa kendinden geçtiği ve hatta kendini 
kürsüden aşağı attığı söylenir. Vaazların
daki samimiyeti lll. Ahmed ve I. Mah
mud'un dikkatini çekmiş, her iki padişah 
tarafından saraya davet edilerek iltifat 
görmüştür. 

izzeddin Efendi'nin izzl mahlası ile yaz
dığı ve mürettep bir divanda topladığı 
(Süleymaniye Ktp., Tahir AğaTekkesi, nr. 
398) tasavvufi manzumeleri onun şiir sa
natındaki kudretini ortaya koymaktadır. 
Diğer taraftan bazı şeyhleri n eserlerine 
takrizler yazdığı ve tarih düşürmede dev
rio ileri gelen şairlerinden sayıldığı belir
tilir. Musikiyle de meşgul olan izzeddin 
Efendi dini eserler bestelemiş, ancak 
bunlardan hiçbiri günümüze ulaşmamış
tır. Oğlu Abdülkadir Necib Efendi tarafın-


