
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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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 



Mescidi'ne minber koydurmuş. Selami 
Ali Efendi Mescidi görevlileri için bir mik
tar gelir tahsis etmiştir (Ayvan saray!, Ha

dikatü 'l-cevami', II, 151, 2 5 7; Ve{eyat-ı Se

latin, s. 70). Ayrıca Kasımpaşa'da Cami-i 
Kebir karşısında, kitabesinde yer alan şa
ir Vehbi'ye ait tarih manzumelerinden 
1144'te ( 1731) inşa edildiği anlaşılan kes
me taştan klasik üslupta bir de çeşme 
yaptırmıştır (Tanışık, Il, 63; Uzunçarşılı, 
IV/i, s. 330). 

lll. Ahmed ve Nevşehirli Damad İbra
him Paşa döneminin önemli şair ve alim
lerinden olan İzzet Ali Paşa, Arapça ve 
Farsça'yı çok iyi bildiğinden Lale Devri'n
deki tercüme faaliyetlerine katılmıştır. 
Bu arada şair Nedim'le dost olmuş. Ne
dim tarzında söylediği zarif şiirleri rağbet 
görmüş. fakat onun şöhretinin gölgesin
de kaldığı için bu yönüyle pek fazla tanın
mamıştır. Nedim'in birçok şiirine yazdığ ı 

nazireler şiirdeki ustalığını göstermekte, 
çağdaşı Safai de bu husus u açıkça belirt
mektedir (Tezkire, vr. 238b). Salim şiirle
rinin sevildiğini ve mazmunlarının beğe
nildiğini, Ramiz ise onun edebiyata vakıf 
olmasından başka döneminin şairleri ara
sında maharet sahibi olduğunu, divanın
da yeni mazmunların yer aldığını ve inşa
da da dikkat çektiğini söyler. Nedim dışın
da hiçbir şair Lale Devri'nin zevk ve neşe
sini gazellerinde İzzet Ali Paşa kadar renk
li bir şekilde yansıtamamıştır. Onun kasi
delerinde örnek aldığı şair ise Nef'i'dir. 
İ zzet Ali Paşa. divan edebiyatının incelik
lerini samimi bir duyarlılık ve güzel bir 
söyleyişle dile getirmiş. coşkun gazelleri 
yanında neşeli şarkılarıyla da bu söyleyi
şin en güzel örneklerini ortaya koymuş
tur. 

Cabizade Abdi Ağa'dan sülüs ve nesih 
meşkeden İzzet Ali Paşa şikeste ta'lik ve 
özellikle divani yazıda da başarıl ı olmuş

tur. Ölümünden sonra İstanbu l' daki ki
tapları devlete olan borçlarına karşılık 1. 
Mahmud'un fermanıyla Sultan Selim Ca
mii'ne konulmuş, 23 Muharrem 1148'de 
( 15 Haziran 1735) Bab-ı Hümayun hazine
sine satın alınmak üzere bir heyet tara
fından listesi çıkarılarak bunlara fiyat bi
çilmiştir. Tamamı 793 cilt tutan kitaplar 
arasında Türkçe. Arapça. Farsça divan
lar. şiir ve münşeat mecmuaları, tarihler, 
mesneviler ve değişik konularda yazma
lar bulunmaktaydı. Ali Canip Yöntem. bu 
eserlerin ı. Mahmud tarafından müsade
re edilerek Ayasofya Kütüphanesi'ne ko
nulmuş olmasının kuwetle muhtemel ol-

duğunu söylemektedir (Sevgi- Özcan, s. 
254). 

Eserleri. 1. Divan. Birçok yazması bu
lunan eserin İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeki (TY. nr. 5541) nüshası esas 
alınarak A. İrfan Aypay tarafından yapı
lan tenkitli neşrinde (İstanbul 1978) on 
dokuz kaside, yirmi dokuz tarih. iki kü
çük mesnevi, on lugaz. on iki rubalden 
başka şarkı ve kıtalar, Farsça manzume
ler ve kendisinin yetiştirdiği lalelere ver
diği isimlerle ilgili altmış iki beyit bulun
maktadır. 2. Tarih-i Ayni'den Müter
cem Bir Parça. Ayni'nin 'İ~dü'l-cümô.n 
fi tô.rioi ehli'z-zamô.n adlı eserinin 621 
(1224) yılından Şewal 628 (Ağustos 1231) 
tarihine kadar olan bölümünün padişa
hın isteği üzerine yapılan tercümesidir. 
Eserin kırk varaklık tek nüshası Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Hazine. nr. 1474). 3. Nigô.rnô.me . İzzet 
Ali Paşa'nın Nedim'e, onun Ayşe adlı sev
gilisinin ağzından latife yollu yazdığı bir 
mektubun her cümlesini Nedim'in şer
hetmesiyle ortaya çıkmış küçük bir eser
dir. Bu risaleye Nedim divanının nüsha
larında da yer verilmiştir. İzzet Ali Paşa'
nın ayrıca, Safal'nin tezkiresi için kendi
sinden birkaç gazel istemesi üzerine şiirle
riyle birlikte ona gönderdiği kısa bir mek
tubu da bulunmaktadır (Safal, vr. 238b). 
Bu mektup İzzet Ali Paşa'nın inşası hak
kında bir fikir vermesi bakımından önem
lidir. 
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iZZET MEHMED PAŞA 

İZZET MEHMED PAŞA 
(ö. ı ı 98/1 784) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1136 (1723-24) yılında devrin idari ya
pısına göre Bolu'ya bağlı Çarşamba kaza
sının Beylik köyünde doğdu . Babası Hüse
yin Bey, Fatih Sultan Mehmed devri sad
razamlarından Rum Mehmed Paşa'nın 
neslindendir. Bazı eserlerde Bolulu veya 
Teberdar lakaplarıyla anılır. Moralı Beşir 
Ağa'nın Darüssaade ağalığı zamanında 
İstanbul'a gelerek Eskisaray Baltacılar 
Ocağı'na alındı; kitabetteki başarısı sebe
biyle bir süre sonra kapı hasekisi, ardın
dan da Darüssaade ağ ası yazıcılığı başha
lifesi oldu. Bu görevi dolayısıyla "bey ha
life" unvanını aldı ve bunu paşa oluncaya 
kadar taşıdı. lll. Mustafa'nın tahta çıkma
sından kısa bir müddet sonra 23 Safer 
1171'de (6 Kasım 1757) Darüssaade ağa
sı yazıcılığına terfi etti. Ancak Sadrazam 
Ragıb Paşa'nın onun aleyhinde olması ve 
Baltacı Ocağı'nın kaldırılmasına muhale
fet edenler arasında bulunmasından do
layı 1 S Receb 1171'de (25 Mart 1758) gö
revinden alındı. Baltacılar Ocağı'nın lağve
dildiği gün tebdilen dolaşan Sultan Mus
tafa, İzzet Mehmed'i yangın geçiren evi
nin önünde görünce acımış ve kendisine 
7500 kuruş yardımda bulunmuştu . İzzet 
Mehmed'in kayınpederinin yanında ge
çirdiği dönem Ramazan 1176 (Mart 1763) 
başlarına kadar sürdü ve bu tarihte ikin
ci defa Darüssaade ağası yazıcılığına ge
tirildi. Pek çok merasirnde aktif görev al
dığı bu vazifesini Haremeyn muhasebe
ciliği payesiyle birlikte sürdürdü (BA, A. 
RSK, nr. 1588, s. 178). 8 Şewal 1179'da (20 
Mart 1766) tayin edildiği Darphfıne emin
liğinde aralıksız sekiz yıl görev yaptı. Özel
likle 1768-1 77 4 Osmanlı- Rus savaşı sıra
sındaki mali güçlüklerde ve yeni para ba
sımı gibi işlerde başarılı hizmetlerde bu
lundu; bu arada 1766 depreminde önemli 
hasar gören ve büyük ku b besi çöken Fa
tih Camii'nin yeniden inşasına n ezaret et
ti. 1. Abdülhamid'in cülfısundan sonra 18 
Zilhicce 1187'de (2 Mart 1774) şehremin
liğe getirilen İzzet Mehmed Bey, yeni pa
dişahın "intisap" sistemine göre ekip kur
maya çalıştığı bu aylarda 25 Reblülahir 
1188 (5 Temmuz 1774) tarihinde vezirlikle 
rikab-ı hümayun kaymakamlığına tayin 
edildi (BA, Tahvil Defteri, nr. 2, s. 103). Kısa 
bir müddet sonra Küçük Kaynarca Ant
Iaşması'nı imzalayıp savaş alanından İs
tanbul'a dönmekte olan Sadrazam Muh
sinzade Mehmed Paşa'nın ölümü üzerine 
2 Cemaziyelahir 1188'de (10 Ağustos 1774) 
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