
dan Zübdetü'1-beyan adıyla telhis edi
len Enisil '1-cinan adlı on ciltlik Arapça 
tasawufi bir tefsir yazmış (müellif nüs
hası 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 He
diyyetü '1-fukara adlı bir eserde topla
mıştır (Millet Ktp. , Ali Emir! Efendi, Şer
'iyye, nr. 1129; Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 4640) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müstakimzade, Mecmua-i i lahiyyat, Süley 
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3397, vr. 1 7b , 87', 
147'; Mecmaa, Süleymaniye Ktp ., Kadızade 
Burhaneddin, nr. 47, vr. 132'; Ahmed Ziyaed
din, Gü Iziir- ı Suleha ve Ve{eyat-ı Ure{a, Bursa 
Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Orhan, nr. 
1018/2, vr. 109•-b; Hüseyin Vassiif, Sefine, I, 
72-73; Mehmed Şemseddin, Bursa Dergah ları: 

Yadigar-ı Şemsi (haz. Mustafa Ka ra-Kadir At
lansoy). Bursa 1997, s. 93-94, 97-1 03; Sicill-i 
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deddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antoloji
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med (Eşrefzade)", TDEA, V, 49; Öztuna, BTMA, 
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İZZEDDİN el-KAŞI 
( ~LOI ~...VI_r) 

İzzüddln Mahmud b. All b. Muhammed 
el-Kaşl (ei-Kaşanl) en-Netanzl 

(ö. 735/1334) 

Mutasavvıf -şair. 

ı 

_j 

Muhtemelen Kaşanlı olup yine o bölge
de bulunan Netanz kasabasında ikamet 
etmiştir. Sühreverd! tarikatı şeyhlerin
den NCıreddin Abdüssamed b. Ali el-isfa
hanl'nin müridi olan sı'lfi Abdürrezzak ei
Kaşanl'nin ders arkadaşı idi. Abdurrah
man-ı Cami. onun Şeyh NCıreddin ve Şeyh 
Zahlrüddin'in Ali b. Büzgaş vasıtasıyla 
Sühreverdiyye tarikatının p!ri Ebu Hafs 
ömer es-Sühreverdl'ye ulaşan icazetna
mesini kaydeder (Nefehfj.t, s. 481 ). 

Eserleri. 1. Mişbd]J.u'1-hidaye ve mif
ta]J.u'1-kifaye. Kaynaklarda Şehabeddin 
es-Sühreverdl'nin 'Avarifü'1-ma'arif ad
lı eserinin Farsça tercümesi olduğu be
lirtilirse 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 Ab
dülkerlm ei-Kuşeyrl'nin er-Risa1e'si gibi 

temel tasawufi kaynaklardan da geniş 
ölçüde faydalanılarak meydana getirilen 
telif bir eser niteliğindedir. On bölümden 
(itikad, ilim, marifet, ıstılahlar, müstahse
nat, ada b, amel, ahlak, makam, hal) mey
dana gelen kitabın her bölümünü ayrıca 
on alt bölüme ayıran izzeddin ei-Kaşl ese
rini '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 et
mekle 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 mari
fet ve tevhid konularını işlerken Mişba
J:ıu'l-hidaye'den yararlanmıştır (Tahran 
1291; nşr. Celaleddin H U mal, Tahran 1325, 
1367 hş . ). Z. Keşfü'1-vücuhi'1-gur 1i
me'ani Na'{.mi'd-dür. ibnü'I-Farız'ın et
Ta'iyye diye bilinen meşhur kasidesinin 
şerhidir. Eserde, tasawufun temel ko
nuları hakkında özlü bilgiler veren bir gi
riş 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 gö
re şerhettiğini özellikle belirtir (Tahran 
13·19; Kahire 1319) Celaleddin Hüma'i. bu 
baskılarda müellif adının Abdürrezzak ei
Kaşanl şeklinde verilmesinin yanlış oldu
ğunu belirterek eserin gerçekte izzeddin 
ei-Kaşl tarafından kaleme alındığını söy
ler (Mişbaf:ıu 'l-hidaye, neşredenin girişi, 
S . 16-19). 

Abdurrahman-ı Cami. izzeddin ei-Ka
ş'i'nin 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 Kü
meyl b. Ziyad adlı eserler de bazı kay
naklarda izzeddin ei-Kaşl'ye nisbet edil
miştir. 
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i ZZET 

İZZET 
( öj..ll) 

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 ge
len izz kökünden isim olanizzet bu an
lamları yanında bir kimsenin başkaları 
karşısında bedensel, psikolojik, ekono
mik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, et
kin ve saygın olması . baskı altına alına

maz bir konumda bulunması durumunu 
da ifade eder ve "acizlik, alçaklık" mana
sındaki 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, resu
lüne ve müminlere mahsus olduğu bildi
rilen izzeti (ei-Münafikün 63/8) kesintisiz 
ve sonsuz olduğu için "hakiki izzet", bun
ların dışında kalanların kendilerinde veh
mettikleri izzeti de "suni izzet" şeklinde 
değerlendirir. Aynı kökten sıfat olan aziz 
"güçlü, üstün ve hakim konumda bulu
nan, yenilmeyen, eşi benzeri olmayan" 
anlamlarında hem Allah'ı hem de insanı 
nitelernek için kullanılmaktadır (Fahred
din er-Razi, Levami'u'l-beyyinat, s. 147-

148). Kaynaklarda "izzet bahşeden" ma
nasında 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, bü
yük çoğunluğu Allah'ın isimlerinden ola
rak doksan dokuz ayette yer almaktadır. 

Bu ayetlerin tamamında aziz Allah'ın 
başka isimleriyle birlikte geçmektedir. 
Bu isimler Allah'ın mutlakgücünü ve ta
sarrufunu yahut rahmet, mağfiret ve lu
tufkarlığını ifade eden ya da ilim ve hik
metine vurgu yapan isimlerdir (b k. AZIZ). 

Bir düşüneeye göre Allah'ın isimlerinin 
her birinde kullara bir mesaj vardır; ayrı
ca daha çok tasawuf kitaplarında rastla
nan anlayış istikametinde insanların AI- . 
lah'ın ahlakıyla ahlakianmaları gerektiği 

belirtilir. Bundan dolayı aziz isminin bu 
sıfatlarla birlikte kullanılmasında insan
lara hem güçlü olmaları hem de merha
met, bağışlama, bilgi, hikmet gibi erdem
lerle de donanmaları gerektiği yönünde 
bir mesaj bulunduğu da düşünülebilir. 
izzet ve türevlerinin Kur'an'da geçen an
lamlarıyla hadislerde de kullanıldığı gö-
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