iZVORNiK
şı olduğu söylenebilir. izvornik Kalesi taş
duvarlarla tahkim edilmiştir. Bu tahkimatın fetihten sonra 1491 yılında yapıl
dığı bilinmektedir. Kaynaklarda o dönemde izvornik'te altı cami, sekiz tekke, üç hamam, üç han, yedi ilk mektep, üç medrese ve sekiz mescid bulunduğu kaydedilmektedir. Bütün büyük yapıların mimarisi tamamen Osmanlı karakteri taşır.
1491 'de izvornik'teki mimari faaliyetler
için harcandığı kaydedilen 31.000 akçe
göz önüne alınırsa bu rakamın butün Balkanlar'da o zamanda benzer işler için harcanan meblağın çok üstünde olduğu anlaşılır. 1874 tarihli bir Rus konsol os raporunda, burada 1354 öğrencisi olan yirmi
sekiz müslüman mektebiyle 147 öğren- ·
cisi olan bir hıristiyan mektebi bulunduğu belirtilir.
Osmanlı seyyahları şehirdeki yerli sanayi ürünü olarak sadece mühimmatı kaydederler (mahallelerden birinin adı Cephane mahallesidir). izvornik'in askeri ve
idari öneminin yanında şehir Saraybosna
ile Belgrad'ı bağlayan yol üzerinde bulunan bir ticaret ve alışveriş merkezi olma
hususiyeti de taşımaktaydı. 1664'te izvornik'te üç hanın mevcudiyeti bu konumuna 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 zamanında ortaya çıkmış ve daha o dönemde söz konusu kesimde Fatih'in adını taşıyan cami yaptırılmıştır. Caminin bulunduğu mahalle, izvornik'in en eski mahallesi olup 14 76 yılından önce burada bir
hamam ve 1S48'de izvornik Kalesi içeri-

lzvornik Kaimi Baba Türbesi duvanndaki, As hab-ı Kehf'in
adlarıyla kompoze edilmiş yelkenli gemi tasvirli kitabe

sinde Yahya Bey Tekkesi' nin varlığı bilinmektedir. Ayrıca izvornik sancak beyi
tarafından şehirde bir kervansaray ve
Drimjaca nehri üzerinde bir köprü yaptı
rıldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Mujezinovic, ll, 126 ). XVI. yüzyılın sonuna kadar izvornik Fatih Sultan Mehmed, Sultan 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 gerekçesiyle buraya sürülmüş ve 1691 'de izvornik'te vefat etmiştir. Divanı ve ölümünden sonra çok popüler olan Varidat adlı
iki eseri vardır (a.g.e., ll, 128-131).
izvornik 1878'de Avusturya-Macaristan hakimiyetine geçti. 1918 -1944 yılları
arasındaki Yugoslavya Krallığı döneminde 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 dahil olan izvornik bu devletin dağılmasıyla
Bosna- Hersek Cumhuriyeti toprakların
da kaldı. izvornik, öldürülen müslümanların gömüldüğü toplu mezarların bulunmasıyla tekrar gündeme gelmiş, mevcut
otuz altı camiden yirmi beşi savaş sırasın
da tamamen tahrip edilmiş, şehir merkezinde ise iki cami tamamen, dokuz cami kısmen yıkılmıştır.
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İZZEDDİN EFENDi, Eşrefzade
(ö. ı 153/17 40)
Şeyh, şair

ve dini eserler

bestekarı.
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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 tarikatı şeyhi Eşref-i Sani Efendi'nin oğludur.
İlk tahsilinin ardından Molla Ahmedzade
Mehmed Efendi'den Arapça, Malkoç Mustafa Efendi'den dini ilimleri öğrendi. Bu
arada babasına intisap ederek tarikat
bilgileri edindi ve seyrü sülukünü tamamlayarak hilafet aldı. Bursa'da incirli mahallesindeki Eşrefzade Tekkesi'ne
şeyh tayin edildi. 1137 (1725) yılında oğlu
Abdülkadir Necib Efendi ile beraber hacca gitti. istanbul'a yaptığı bir seyahat es- .
n asında 13 Şaban 1153 (3 Kasım 1740)
tarihinde Zeyrek'te vefat etti. Ölüm haberi 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 Asitanesi'ne defnedildi. Vefatından sonra yerine şeyh tayin edilen oğlu Abdülkadir Neci b Efendi ölümüne kadar kırk dokuz yıl
bu görevini sürdürmüştür.
Eşrefiyye tarikatının önde gelen şeyh
leri arasında yer alan izzeddin Efendi samimi ve coşkulu vaazlarıyla dikkati çekerdi. Onun ilahi aşk konularını işlerken çok
defa kendinden geçtiği ve hatta kendini
kürsüden aşağı attığı söylenir. Vaazların
daki samimiyeti lll. Ahmed ve I. Mahmud'un dikkatini çekmiş, her iki padişah
tarafından saraya davet edilerek iltifat
görmüştür.

izzeddin Efendi'nin izzl mahlası ile yazve mürettep bir divanda topladığı
(Süleymaniye Ktp., Tah ir AğaTekkesi, nr.
398) tasavvufi manzumeleri onun şiir sanatındaki kudretini ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan bazı şeyhleri n eserlerine
takrizler yazdığı ve tarih düşürmede devrio ileri gelen şairlerinden sayıldığı belirtilir. Musikiyle de meşgul olan izzeddin
Efendi dini eserler bestelemiş, ancak
bunlardan hiçbiri günümüze ulaşmamış
tır. Oğlu Abdülkadir Necib Efendi tarafındığı

iZZET
dan Zübdetü'1-beyan adıyla telhis edilen Enisil '1-cinan adlı on ciltlik Arapça
tasawufi bir tefsir yazmış (müellif nüshası için bk. Bursa Eski Yazma ve Basma
Eserler Ktp., m 976-986). ayrıcaMüşev
viku'1 - uşşak adıyla bir vaaz mecmuası
kaleme almıştır. Bu arada birçok talebe
yetiştiren İzzeddin Efendi'nin en meşhur
talebesi zakirbaşı Kocagözzade Mustafa
Efendi'dir. Müridierinden Tennurizade
Mustafa Efendi onun menkıbelerini Hediyyetü '1-fukara adlı bir eserde topla mıştır (Millet Ktp. , Ali Emir! Efendi, Şer
'iyye, nr. 1129; Süleymaniye Ktp., Hacı
Mahmud Efendi, nr. 4640) .
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İzzüddln Mahmud b. All b. Muhammed
el-Kaşl (ei-Kaşanl)

en-Netanzl

(ö. 735/1334)

L

Mutasavvıf -şair.

temel tasawufi kaynaklardan da geniş
ölçüde faydalanılarak meydana getirilen
telif bir eser niteliğindedir. On bölümden
(itikad, ilim, marifet, ıstılahlar, müstahsenat, ada b, amel, ahlak, makam, hal) meydana gelen kitabın her bölümünü ayrıca
on alt bölüme ayıran izzeddin ei-Kaşl eserini 'Avarifü'1-ma'arit'ten farklı bir şe
kilde düzenlemiştir. Farsça nesrin güzel
bir örneğini teşkil eden Mişbd]J.u'l-hida
ye, anlaşılması zor bazı ifadeler ihtiva etmekle beraber genelde sade ve akıcı dır.
Eseri daha sonra imad-i Fakih manzum
hale getirmiştir (Safa, III, 1265). Cami,
Nefe]J.atü'l-üns'ün giriş kısmında marifet ve tevhid konularını işlerken Mişba
J:ıu'l-hidaye'den yararlanmıştır (Tahran
1291; nşr. Celaleddin H Umal, Tahran 1325,
1367 hş . ). Z. Keşfü'1-vücuhi'1-gur 1ime'ani Na'{.mi'd-dür. ibnü'I-Farız'ın etTa'iyye diye bilinen meşhur kasidesinin
şerhidir. Eserde, tasawufun temel konuları hakkında özlü bilgiler veren bir giriş bölümünden sonra beyitler tek tek
ele alınıp Farsça'ya çevrilmiş ve şerhleri
yapılmıştır. Kaşi, et-Td'iyye'nin diğer
şerhlerinin etkisinde kalmamak için bu
şerhlere başvurmamaya çalıştığını, eseri
tamamıyla kendi tasawuf anlayışına göre şerhettiğini özellikle belirtir (Tahran
13·19; Kahire 1319) Celaleddin Hüma'i. bu
baskılarda müellif adının Abdürrezzak eiKaşanl şeklinde verilmesinin yanlış olduğunu belirterek eserin gerçekte izzeddin
ei-Kaşl tarafından kaleme alındığını söyler (Mişbaf:ıu 'l-hidaye, neşredenin girişi,
S . 16-19).

Abdurrahman-ı Cami. izzeddin ei-Ka-

_j

ş'i'nin

Muhtemelen Kaşanlı olup yine o bölgede bulunan Netanz kasabasında ikamet
etmiştir. Sühreverd! tarikatı şeyhlerin
den NCıreddin Abdüssamed b. Ali el-isfahanl'nin müridi olan sı'lfi Abdürrezzak eiKaşanl'nin ders arkadaşı idi. Abdurrahman-ı Cami. onun Şeyh NCıreddin ve Şeyh
Zahlrüddin'in Ali b. Büzgaş vasıtasıyla
Sühreverdiyye tarikatının p!ri Ebu Hafs
ömer es-Sühreverdl'ye ulaşan icazetnamesini kaydeder (Nefehfj.t, s. 481 ).
Eserleri. 1. Mişbd]J.u'1-hidaye ve mifta]J.u'1-kifaye. Kaynaklarda Şehabeddin
es-Sühreverdl'nin 'Avarifü'1-ma'arif adlı eserinin Farsça tercümesi olduğu belirtilirse de aslında 'Avarifü'1-ma'arif ile
Muhammed b. İbrahim ei-Kelabazl'nin
et-Ta'arruf'unu esas alan. bunun yanı sı
ra Ebu Nasr es- Serrac'ın e1-Lüma'ı, Ebu
Talib ei-Mekki'nin Ki1tü'1-]fu1Ub'u ve Abdülkerlm ei-Kuşeyrl'nin er-Risa1e'si gibi

irfan sahibi bir mutasawıf olduğu
nu gösteren beş rubalsini eserine almış
(Nefehat, s. 481-482). Lübdbü'1-Ki1t min
]].aza'ini'1-me1ekut ve Şer]J.u Su' ali Kümeyl b. Ziyad adlı eserler de bazı kaynaklarda izzeddin ei-Kaşl'ye nisbet edilmiştir.
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Yenilgiye uğramayı
ve aşağılanmayı önleyen
güçlü ve saygın konum anlamında
bir Kur'an tabiri.

_j

Sözlükte "güçlü ve üstün olmak, galip
gelmek, saygın olmak" gibi manalara gelen izz kökünden isim olanizzet bu anlamları yanında bir kimsenin başkaları
karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olması . baskı altına alına
maz bir konumda bulunması durumunu
da ifade eder ve "acizlik, alçaklık" manasındaki zilletin karşıtı olarak kullanılır
(Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "<izz" md.;
Usanü'l-'Arab, "<izz" md.; Dozy, ll, 123) .
Ragıb el-isfahanl Kur'an'da Allah'a, resulüne ve müminlere mahsus olduğu bildirilen izzeti (ei-Münafikün 63/8) kesintisiz
ve sonsuz olduğu için "hakiki izzet", bunların dışında kalanların kendilerinde vehmettikleri izzeti de "suni izzet" şeklinde
değerlendirir. Aynı kökten sıfat olan aziz
"güçlü, üstün ve hakim konumda bulunan, yenilmeyen, eşi benzeri olmayan"
anlamlarında hem Allah'ı hem de insanı
nitelernek için kullanılmaktadır (Fahreddin er-Razi, Levami'u'l-beyyinat, s. 147148). Kaynaklarda "izzet bahşeden" manasında muiz kelimesi esrna-i hüsnadan
biri olarak kaydedilmektedir (İbn Mace,
"Du<a»•, ı O; Tirmizi, "Da<avat", 82). Kur'an-ı Kerim'de izzet on bir yerde, aynı
kökten fiil ve isim kalıbında kelimeler ise
11 o defa geçmekte, bunlardan aziz, büyük çoğunluğu Allah'ın isimlerinden olarak doksan dokuz ayette yer almaktadır.
Bu ayetlerin tamamında aziz Allah'ın
başka isimleriyle birlikte geçmektedir.
Bu isimler Allah'ın mutlakgücünü ve tasarrufunu yahut rahmet, mağfiret ve lutufkarlığını ifade eden ya da ilim ve hikmetine vurgu yapan isimlerdir (b k. AZIZ).
Bir düşüneeye göre Allah'ın isimlerinin
her birinde kullara bir mesaj vardır; ayrı
ca daha çok tasawuf kitaplarında rastlanan anlayış istikametinde insanların AI- .
lah'ın ahlakıyla ahlakianmaları gerektiği

belirtilir. Bundan dolayı aziz isminin bu
sıfatlarla birlikte kullanılmasında insanlara hem güçlü olmaları hem de merhamet, bağışlama , bilgi, hikmet gibi erdemlerle de donanmaları gerektiği yönünde
bir mesaj bulunduğu da düşünülebilir.
izzet ve türevlerinin Kur'an'da geçen anlamlarıyla hadislerde de kullanıldığı gö-
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