
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) . 
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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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İZZEDDİN KEYKAVUS 

(bk. KEYKAVUS). 
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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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iZZET 

rülmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "'İzz" 
md.). 

izzet kelimesi Allah ve mürninler hak
kında olumlu bir anlam ifade ederken in
karcı ve münafıklar hakkında kullanıldı
ğında onların İslam, Kur'an ve gerçekler 
karşısında bilinçsizce kapıldıkları kibir, gu
rur, inat ve öfke duygularını, bu duygu
ların etkisiyle işledikleri kötülükleri sür
dürmelerini anlatır. Mesela Sad süresinin 
başında (38/2) Kur'an'ın irşad edici öne
mine dikkat çeken ayetin arkasından in
karcıların Kur'an karşısındaki olumsuz ta
vırları, "inkara sapanlar izzet ve sapkın
lık içindedir" şeklinde ifade edilir. Bakara 
süresinde (2/206) münafıkların karakte
ristik davranışiarına dair bilgi verilirken 
böylelerine Allah'a saygıyla itaat etmele
ri tavsiye edildiğinde izzet duygularının 
kendi lerini günaha sevkettiği belirtilir. 
Ragıb ei-İsfahanl bu ayetteki izzeti "ye
rilen anlamıyla öfke ve sertlik" şeklinde 
açıklar. Fahreddin er-Razı de aynı kelime
yi "kibir, cehalet ve delilleri kavrama yok
sunluğu" olarak izah ederken ( Mefatff;u '1-
gayb, V, 173) İbn Aşür bunun, bir kimse
nin sosyal statüsüne aldanıp böbürlen
mesi ve bu yüzden nasihatlere kulak as

maması manasma geldiğini belirtir. Gaz
zall, İ]J.yd'ü 'uiUmi'd-din adlı eserinde 
olumsuz izzeti kibirle eş anlamlı olarak 
kullanmaktadır. Onun yaptığı psikolojik 
tahliliere göre kişi bazı yüksek niteliklere 

sahip olduğunu düşününce kendisinin 
başkalarından üstün olduğu vehmine ka
pılır. Bu kanaate "kendini büyük görme" 
(izzü'n-nefs. teazzüzü'n-nefs). bu duygunun 
etkisiyle olumsuz davranışlarda bulun

maya da "tekebbür" denir. Gazzali, bu an
lamdaki izzetin ve kibir duygusunun "cen
netin kapıları" dediği güzel huyların ka
zanılmasına engel olacağını söyler; sev
gi, tevazu, hoşgörü ve doğruluk gibi er

demlerden yoksun kalma ile kin, öfke, 
kıskançlık gibi kötü huylara bulaşmada 
kibir ve izzetin mutlak etkisinin bulundu
ğunu belirtir (lll, 344-345). Ancak Gazza
ll'ye göre insan alçak gönüllü olmaya ça

lışırken tevazu sınırını aşarak kendini aşa
ğılık (mezellet) durumuna da düşürme- . 
melidir (a.g.e., lll, 368-369). Fahreddin er
Razi de gerçek mürninterin inananlara 
karşı alçak gönüllü ve şefkatli, inkarcıla

ra karşı güçlü, dirayetli ve onurlu olduk
larını bildiren ayette (el-Maide 5/54) ge
çen "ezi lle" kelimesini açıklarken bunun 
"alçalm a:~ve küçülme" (mehanet) olarak 
antaşılmaması gerektiğini söyler (Mefatf-
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J:ıu'l-gayb, XII, 21-22). Bu açıdan bakıldı
ğında izzetle kibrin farklı iki kavram oldu
ğu anlaşılır. izzet müminin kendi varlığı
nın hakikatini bilmesi, tanıması ve ona 
dünyevi ihtiyaçlarını gerektiği kadar sağ
lamasıdır; kibir ise kişinin kendini doğ
ru tanımaması ve olduğundan büyük gör
mesidir. Şu halde i zzet şekli olarak ki b
re benzerse de mahiyet itibariyle ondan 
farklıdır. Nitekim tevazu da zillete ben
zemekle birlikte tevazu erdem, zillet er
demsizliktir ( a.g. e., XXX, 16-17) Ahlak ki
taplarında insanın kendini zinetten koru
ması çoğunlukla "hürriyet" kelimesiyle 
ifade edilir ve bu hususta kişinin kendi şe
r efi ni (izzü'n-nefs, şerefü'n-nefs) koruma
sının, kimsenin elindekine göz dikmeden 
minnetsiz bir hayat yaşamasının, yalnız 
Allah'a dayanıp güvenerek hakiki izzeti 
O'ndan beklemesinin gerekliliği üzerinde 
önemle durulur (mesela bk. Ebü'l-Hasan 
el-Amiri, s. 106-107; İbn Hibban. s. 142-
148; Maverdl, s. 306-309, 314-321; İbn 
Hazm. s. 52-53, 59, 79). Buna göre kişi iz
zeti, kendi nefsini başkalarından üstün 
görme eğiliminin bir ifadesi olarak değil 
sahip olduğu dinden ve temsil ettiği, ina
nıp bağlandığı yüce değerlerden gelen 
bir güç ve onurun ifadesi olarak görme
lidir. insan, islam'dan ve onun kazandır
dığı değerlerden uzaklaşması halinde iz
zetten de yoksun kalır. Çünkü izzet sade
ce Allah'a mahsus olup (en-N isa 4/ 139; 
Fatır 35/10) müminlerin, hatta peygam
berlerin sahip olduğu izzet ilah! bir lutuf
tan ibarettir (Fahreddin er-Razi. Mefatl
J:ıi..t'l-gayb, Xl, 64). Bu lutfa erişebilmek 
için samimi bir inanca sahip olmanın ya
nında Allah'ın çizdiği yolda yürümek ge
rekir. insanlar izzetin kaynağı olan Allah'a 
ne kadar yakın olurlarsa izzetten de o ka
dar pay alırlar (Gazzall, el-Makşadü'l-es
na, s. 51). 

İslam'daki ulilhiyyet anlayışına uygun 
olarak Kur'an'da, izzetin tamamen Al
lah'a mahsus olduğu (Fatır 35/10) ve 
O'nun dilediğini aziz. dilediğini zelil kıldı
ğı belirtilir (Al-i İmran 3/26). Fahreddin er
Razi bu ayeti açıklarken izzetin din veya 
dünya ile ilgili olacağını, dinle ilgili olan 
en yüce izzetin Allah'a iman olduğunu ifa
de eder. Zilletlerin en aşağısı ise inkardır. 
Böylece Allah bazı insanları iman ve ir
fanla aziz, bazılarını da inkar ve sapkın
lıkla zelil kılar (Mefatf/:ıu'l-gayb, VIII. 7-8) . 

Bu düşünceden hareketle son dönem 
İslam bilgin ve düşünürleri, müslüman 
toplumların kendi dinlerinin ilkelerinden 
uzaklaştıkça izzetlerini de kaybettikleri-

ni, onları içine düştükleri durumdan kur
taracak gücün yine İslam'ın izzeti olduğu
nu söylemektedir (mesela bk. Reş!d Rıza. 
V, 463). 
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~ MusTAFA ÇAöRıcı 

İZZET ALİ PAŞA 
(ö. 1147/1734) 

Divan şairi, hattat 
ve devlet adamı. 

_j 

İstanbul'da (Müstakimzade) veya Edir
ne'de (Safal) dünyaya geldi. Doğum tarihi 
olarak 11 03 ( 1692) yılı kabul görmüştür. 
Asıl adı Ali olup izzet onun mahlasıdır. Ba
bası Defterdar Damad Mehmed Paşa'nın 
aracılığıyla defterdar mektupçusu oldu 
(ı ı 29/17 ı 7). 1141'de (1728-29) defter
dar-ı şıkk-ı evvel (başdefterdar) vekilliğine 
getirildi. 1143'te ( 1730) defterdar olan 
iziet Ali. Patrona Halil İsyanı'nda asilerin 
zorlamasına rağmen görevinin başından 
ayrılmadı, ayaklanmanın bastırılmasında 

da rolü oldu. Bir süre sonra defterdarlık 
uhdesinde kalmak üzere kendisine vezir
lik payesi verildi. 1144'te ( 1732) sadaret 
kaymakamı olduysa da aynı yıl azledildi; 
ardından Anadolu beylerbeyi olarak Bağ- . 
dat cephesine gönderildi. Daha sonra 
İran'a karşı Revan cephesi seraskeri ve 
muhafızı oldu. Genç sayılacak bir yaşta 
Revan'da öldü ve buradaki Saliha Sultan 
Camii haziresine defnedildi. Ölümüne 
Behçeti mahlaslı bir şair, "Kul hüvallahu 
ahadie tarih 1 Bula izzet Ali Paşa ya rab" 
beytini tarih düşürmüştür. İyi bir devlet 
adamı ve hayır sever bir insan olan İzzet 
Ali Paşa. Kısıklı'daki Selami Ali Efendi ve 
Hünkar iskelesi yakınındaki Yalıköyü 


