
şa. III. Selim tarafından tamahkar. mür
tekip. şahsi çıkarlarını devletin menfaat
lerinin üstünde tutan. mlrl malını telef 
eden ve işlerinde gevşeklik gösteren biri 
olarak nitelenirken (Cevdet, VII, 320) çağ

daş eserlerde tedbirli, cömert ve kimseyi 
ineitmeyen bir kişi olarak tavsif edilmek
tedir (Ahmed Cavid, s. 49). 
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Iii ABDÜLKADiR ÖZCAN 

İZZET MOLLA, Keçecizade 
(1 786-1829) 

Divan şiirinin 
XIX. yüzyıldaki son temsilcilerinden. 

L ~ 

İstanbul Samatya'da Canbaziye mahal
lesinde doğdu. Asıl adı Mehmed İzzet'tir. 
Konyalı bir aileye mensup olup I. Abdül
hamid devri kazaskerlerinden Keçeciza
de lakabıyla tanınan Salih Efendi'nin oğ
lu, Tanzimat devrinin ünlü devlet adam
larından Fuad Paşa'nın babasıdır. Dedesi 
Keçecizade Mustafa Efendi küçük yaşta 
Konya'dan İstanbul'a gelip ilmiye mesle
ğine girmiş . babası Salih Efendi de aynı 
yolu takip etmiştir. İzzet Molla'nın Dev
ha tü '1-mehamid ii tercemeti'l-valid 
adlı eserinde anlatlığına göre. İstanbul'a 
geldikten sonra Plrlzade Mehmed Sahib 
Efendi'ye intisap eden dedesi Mustafa 
Efendi onun oğlu Osman Sahib Efendi'ye 
ders vermiş ve yine onun yardımıyla Da
vud Paşa Camii imamının kızıyla evlen
miş. bu evlilikten Salih Efendi dünyaya 
gelmiştir. Salih Efendi. sözünü esirgeme
yen bir kişi olduğundan zamanla düşman
larının gazabına uğramış. önce Konya'ya, 
ardından Gelibolu'ya sürgün edilmiştir. 

ömrü çile ve yokluklarla geçen Salih Efen
di ölümüne yakın bir tarihte (ı 799) Ana
dolu, daha sonra Rumeli kazaskerliğine 

getirilmiş. ancak kısa bir süre sonra vefat 
etmiştir. İzzet Molla babasının ölümüne. 
"Salih Efendi göçtü olsun cinana dahil" 
mısraını tarih düşürmüştür. 

Babasının ölümünde henüz on üç yaş
larında bulunan İzzet Molla, enişteleri 
Meş'alecizade Esad Bey ile Kazasker Mo
ralızade Hamid Efendi'nin himayesinde 
büyüdü ve oldukça güç şartlar altında 
medrese tahsilini tamamlayıp müder
ris rüusu alarak ilmiye mesleğine girdi 
(ı 797) Rivayete göre içkiye. eğlence ve 
sefahate düşkünlüğü yüzünden bir müd
det sonra müderrislikten uzaklaştırıldı. 
Bunun üzerine ümitsizliğe kapılarak inti
hara teşebbüs ettiyse de bir tesadüf eseri 
kurtuldu. Hayata dönmesine vesile olan 
lugat yazan Hançer! Bey vasıtasıyla saray 
kethüdası Halet Efendi ile tanıştı. Bu ta
n ışmadan sonra 1809 yılında Şeyhülis
Iam Salihzade Esad Efendi'nin aracılığıyla 
Bursa müfettişliğine. ardından rikab-ı hü
mayun kethüdalığına tayin edildi. Halet 
Efendi ile olan dostluğu sayesinde 1820'
de Galata kadılığına getirildi. 1822'de Ha
let Efendi'nin görevinden aziedilip katle
dilmesi üzerine birçoklarının yaptığı gibi 
saf değiştirip onun aleyhine dönmediği, 
aksine onu övüp düşmanlarınıyerdiği için 
27 Şubat 1823'te mansıbı kaldırılmaksı
zın Keşan'a sürgüne gönderildi. 

Sürgünün onuncu ayına doğru Sadra
zam Galib Mehmed Paşa'ya sunduğu bir 
kaside sayesinde 16 Şubat 1824'te affe
dilerek İstanbul'a döndü. Bir yıl sonra 
Mekke kadısı payesini aldı ve 1826'da İs
tanbul kadısı payesiyle Haremeyn müfet
tişliğine tayin edildi. Ertesi yıl mahalli ida
re! erin harcamaları için halktan yapılan 
tahsilatı kontrol etmekle görevlendiril
di. Mayıs 1828'de. Mora isyanı dolayısıyla 
Ruslar'a karşı savaş ilan edilip edilmeme
sinin görüşüldüğü Meclis-i Umumi'de alı
nan savaş kararına başlangıçta katılmış 
görünmekle beraber daha sonra savaşa 
karşı olduğunu açıklayan bir Iayihayı pa
dişaha sundu. Layihası isabetli görülme
diğ! için idamına karar verilmişken Yasin
cizade Abdülvehhab Efendi'nin araya gir
mesiyle bağışlanıp 17 Kasım 1828'de Si
vas'a sürgüne gönderildi. Dokuz ay ka
dar sonra henüz kırk üç yaşında iken Si
vas'ta vefat etti (Safer ı 245 1 Ağustos 
ı 829) Zehirletildiği veya bir şekilde katle
dildiği yolundaki rivayetler, Hazan-ı Asar 
adlı divanında ölüm korkusu ifade eden 
birtakım beyltierin varlığı dışında ciddi 
bir bilgiye dayanmamaktadır. Muhalefet 
ettiği Rus savaşı vefatından kısa bir süre 
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önce yenilgiyle sonuçlanmış. bundan do
layı İ zzet Molla haklı görülerek affedilmiş
ti. Ancak bu hususta çıkan ferman ölü
münden sonra Sivas'a ulaşabilmiştir. Na
aşı önce Sivas'ta Garipler Mezarlığı'na 
defnedilmiş. 1919 yılında kemikleri İstan
bul'a getirilerek Canbaziye mahallesinde 
Mustafa Ağa Mescidi'nin avlusunda ba
basının yanına konulmuştur. Ölümüne 
Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi, Vak'anü
vis Ahmed Lutfi Efendi ve Şeyhülislam 
Arif Hikmet Bey çeşitli tarihler düşür
müşlerdir. 

Çağdaşlarının ifadelerinden keskin bir 
zekaya sahip olduğu anlaşılan İzzet Molla 
Mihnet-keşanadlı eserinde kendisini 
uzun boylu. seyrek sakallı, dünyada ben
zeri bulunmayan bir kişi olarak tanıtmış. 
başka manzumelerinde de iri yarı oldu
ğundan söz etmiştir. Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın torunlarından İsmail 
Mekkl Bey'in kızı Hibetullah Hanım'laev
lenen İzzet Molla'nın bu evlilikten Fuad 
(Paşa) . Reşad. Murad ve Sedad adlarında 
dört çocuğu dünyaya gelmiştir. 

M. Fuad Köprülü'nün "klasik nazmın 
son üstadı" diye nitelendirdiği İzzet Mol
la derviş ruhi u, olgun ve nüktedan bir şa
irdir. Gerek divanındaki manzumelerde 
gerekse mesnevilerinde mahalli renkler 
ve yerli unsurlar dikkati çekecek derece
de çoktur. Esasen onun şiirinin kaynakları 
arasında Mevlevllik'le nazirecilik geleneği 
başta gelmektedir. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi ve Şems-i Tebrlzl'ye büyük hayran
lık duyan ve ilhamını geniş ölçüde Mevle
vllik'ten alan İzzet Molla bu tarikata ko
ruyucusu Halet Efendi'nin delaletiyle gir
miş olmalıdır. Hemen bütün gazellerinin 
makta' beyitlerinde Mevlana'nın adını zik
retmesi, onun birçok manzumesini tah
mis etmesi. Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk' ı

na nazlre olarak yazdığı Gülşen-i Aşk 
adlı mesnevisinde Mevlevlliğin temelin
deki aşk felsefesini anlatmaya çalışması 
bu tesirle açıklanabilir. Manzumelerinde 
başta divan şiirinin klasik şairleri Nef"i ve 
Nabi olmak üzere Seyyid Vehbi. Nedim 
ve Şeyh Galib'in etkisi açıkça görülmek
tedir. Bilhassa Şeyh Galib'e onu taklit. 
tanzir ve hatta bir kısım mazmunlarını 
aynen alıp tekrar edecek kadar bağlıdır. 
Kasidelerinde Nef"i yolunu takip etmişse 
de onun kadar başarılı olamamıştır. Mih
net - keşan'da İran şairlerinden en çok 
Nizarni-i Gencevl. Unsuri. Şevket ve Bl
dil'i beğendiğini kendisi söyler. 

İzzet Molla'nın asıl başarısı gazellerin
de görülür. Bunlarda kafiye ve mazinun-
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larının orüinalliği, dilinin sadeliğl ve sa-
. nat gösterme endişesinden uzak kalma
sıyla dikkati çeker. Gençlik dönemi şiirle
rini bir araya getirdiği Bahar-ı Efkar'daki 
şen şakrak havaya karşılık olgunluk dev
resinde yazılan Hazan-ı Asar'daki gazel
lerinde daha ziyade yaşadığı hayattan ge
len kötümser ruh haliyle birlikte genel an
lamda bir karamsarlık hakimdir. Eski ge
leneğin bütün imkanlarını kullanan izzet 
Molla'nın eseri bu gelenek içerisinde şahsi 
bir şiir kabul edilmemektedir. XVIII. yüz
yılda Nedim'le başlayan mahallileşme akı

mına katılmış. fakat onun kadar başarılı 
olamamıştır. 

Divan edebiyatının artık son sözünü 
söylediği, bir bakıma orüinalitesini kay
bettiği çöküş döneminde yaşayan İ zzet 
Molla, özellikle olgunluk çağı şiirlerini ih
tiva eden Hazan-ı Asar'daki gazellerin
de daha ziyade hikeml tarza kayar. Bu 
eserinde, "MeşhGrdur ki fısk ile olmaz ci
han har ab 1 Eyler anı müdahane-i aliman 
harab" gibi yıllarca · hafızalarda yaşayan 
atasözü mahiyetinde birçok beyit bulun
maktadır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 
dolayısıyla söylediği, "Koyup kaldırmadan 
ikide birde 1 Kazan devrildi söndürdü oca
ğı" beyti de meşhur olmuştur. Kendisin
den sonra gelen şairler arasında bilhassa 
Ziya Paşa üzerinde etkili olan İzzet Molla 
birçok yönden onun şiirlerinin başlangı
cını teşkil eder. Ziya Paşa, Harabat adlı 
antolojisinin llL cildine İzzet Molla'dan 
birçok beyit aldığı gibi eserin mukaddime
sinde de ondan övgüyle söz etmektedir. 
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Keçecizade 

lzzet Molla'nın 
Gülşen-i 

Aşk adlı 

eserinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 
Hôlet Efendi, 
nr . 718) 

izzet Molla'nın başka bir yönü de dev
let adamlığıdır. 1827'de eyalet defterle
rinin tevzii müfettişliğine yükseldiğinde 
Osmanlı Devleti'nin gelir gider durumuyla 
içinde bulunduğu içtimal ve idari bozuk
l ukları ele alıp tenkit ettiği dikkate değer 
bir layiha kaleme almıştır. Yine aynı şe
kilde 1828 Osmanlı- Rus savaşına karşı 
çıkması' ve savaşın sonuçlarının da onun 
fikirlerini doğrulaması, devlet adamlığı
nın ve ileri görüşlülüğünün bir gösterge
si kabul edilmiştir. Yahya Kemal "Şem'l 
Molla" ve "Bir TekapO Sahnesi" adlı hika
yelerinde olayları İzzet Molla'nın ağzından 
anlatmış ve onun Halet Efendi ile olan 
yakınlığını vurgulamıştır (Siyasi Hikaye
ler, s. 1-15, 96-98) . 

Eserleri. a) Manzum Eserleri. 1. Divan-ı 
Bahar-ı Etkar. İzzet Molla'nın Keşan sür
gününden iki yıl sonra Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey'in teşvikiyle tertipiediği ve 
Mevlana'ya ithaf ettiği. gençlik yıllarına 
ait şiirlerin yer aldığı divan basılmıştır 
(Bulak 1255 ). Eser giriş kısmından sonra 
kasaid, tevarlh, tahmis ve gazeliyyat baş
lığı altında dört bölümden meydana ge
lir. z. Divan-ıHazan-ı Asar. Şairin Sivas 
sürgünü sırasında yazmış olduğu şiirleri
ni topladığı elli üç sayfalık küçük bir di
vandır. Nakşibendl tarikatının kurucusu 
Bahaeddin Nakşibend'e ithaf edilen eser 
İzzet Molla'nın ölümünden on iki yıl son
ra yayımlanmıştır (İstanbul 1257). Divan
da devrin padişahı için yazılmış iki kaside, 
üç mesnevi. dönemin bazı olayları dolayı
sıyla düşürülmüş otuz beş tarih, kırk üç 

gazelle müteferrik tahmls, şarkı, müsed
des ve kıtalar mevcuttur. 3. Gülşen-i 
Aşk. Şeyh Galib'in ünlü mesnevisi Hüsn 
ü Aşk'ta olduğu gibi sembolik isimlerle 
ilahi aşkın anlatıldığı bu manzum hika
yenin kahramanları arasında İzzet Molla 
bizzat kend!sine de yer vermiştir. "Feila
tün mefailün feilün" kalıbıyla yazılan eser 
bir tardiyye ve tarih kıtası dışında 290 
beyitlik küçük bir mesnevidir. Tasavvufi 
gayeye varmak için yaşanılan meşakkatli 
maceraları, tardiyyesi, sembolik kişi ve 
mekanlarıyla Hüsnü Aşk'a nazlre ola
rak yazıldığı anlaşılmaktadır. izzet Mol
la'nın henüz yirmi yedi yaşındayken kale
me aldığı Gülşen-i Aşk, şairin ölümün
den sonra ilki taş basması olmak üzere 
iki defa basılmıştır (İstanbull265, 1293). 
4. Milınet-keşô.n. izzet Molla'nın Keşaıi'a 
sürgüne gönderilişini, orada çektiği sıkın
tıları ve affedilip istanbul'a geri dönüşü
nü anlattığı sosyal hiciv türünde bir mes
nevidir. "FeGiün feGiün feGlün feGI" kalı
bıyla yazılan eserin adı bazı araştırmacı
larca "Mihnet-i Keşan" şeklinde de okun
muştur. izzet Molla eserinde, sadece Ke
şan'a sürgüne gidişini ve bir yıl boyunca 
orada çektiklerini aniatmakla kalmamış, 
bu sırada uğradığı çeşitli yerleri, karşı
laştığı ilginç t ipleri. zengin bir falklor 
malzemesini de yazıya geçirmiştiL Ah
med Harndi Tanpınar, bu mesnevide iz
zet Molla'nın Keşan'a giderken arabanın 
aynasından kendisini seyretmesini psiko
lojik bir gözlem telakki eder ve Mihnet
k e şan 'ı bir örf romanı olarak değerlen
diriL Muhtemelen mesnevi kalıbının yek
nesaklığını önlemek üzere kaside, gazel, 
tahmls. tarih kıtaları ve rubal gibi deği
şik nazım şekillerine de yer verilen mes
nevide zaman zaman mizahi anlatımdan 
da faydalanılmıştır. Keşan'da dağınık bir 
halde kaleme alınan eser, sondaki tarih 
kıtasından anlaşıldığına göre Atıfzade Hü
sameddin Efendi tarafından 1240 ( 1824-
25) yı l ında düzenlenmiş. kardeşi Vahld 
Efendi eliyle temize çekilmi ştir. Diğer 
eserleri gibi bu da İzzet Molla'nın ölü
münden sonra yayımlanabilmiştir (İs

tanbul 1269). b) Mensur Eserleri. 1. Dev-. 
ha tü '1-mehamid ii tercemeti'l-valid. 
1226 (1811) yılında kaleme alınan eser
de i zzet Molla babasının hayat hikayesini 
anlatmıştır. Tarihi bir belge niteliğindeki 
kitapta müellif ailesinin şeceresinden, 
dedesinin Konya'dan istanbul'a gelişin
den ve babasının tayin edildiği görevler
den bahsetmektediL Klasik nesrin bütün 
özelliklerini taşıyan bu küçük eserde mü
ellifin nüktedanlığını gösteren satırlar 



da mevcuttur. Eser yayımlanmıştır (bk. 
bib l. ) Z. Şerh-i Elgiiz-ı Rfıgıb Paşa. Ko
ca Ragıb Paşa'nın "t." harfi üzerine söy
lemiş olduğu 147 Iugaz ve bilmeceyi kı
saca şerheden on varaklık bir eserdir. Dili 
seeili olan risale, daha çokArap ası llı Türk 
alfabesi üzerinde yapılan söz oyunlarına 
dayanmaktadır. Eserin tek nüshası istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı
dır (TV, nr. 3566). 3. Lfıyihalar. İzzet Mol
la'nın doğrudan doğruya devlet yöneti
miyle ilgili düşüncelerinin yer aldığı iki 
önemli Iayihası vardır. Bunların ilki Il. 
Mahmud'un isteği üzerine kaleme alın
mış olup eyafet defterlerinin tevzii mü
fettişliğine tayin edilmesi dolayısıyla Os
man.lı eyafetlerinin gelir gider işleriyle il
gili bazı tesbitlerini ve görüşlerini ihtiva 
eder. On iki bölümden meydana gelen Ia
yihada sırasıyla Meclis-i Şüra 'nın tertibi, 
devlet hizmetinde bulunanlara aylık ve
rilmesi, götürü usulü vergilendirme. ti
carette narh uygulama. sefere çıkarken 
alınan mühimmatın düzenlenmesi. ma
denlerin ihracı, ticaretin teşviki , tasarruf 
tedbirlerinin uygulanması. vezirlerin ge
lirleriyle ilmiye sınıfının tanzimi ve t edri
satın düzenlenmesi konusunda ileri sü
rülen fikirler yer almaktadır. Layihanın 

nüshaları Türk Tarih Kurumu ile (Yazma
lar, IV. nr . . ;>56). İstanbul Üniversitesi (TV. 
nr. 9670) kütüphanelerinde bulunmakta
dır. İkinci Iayiha 1828 yılında Rusya'ya sa
vaş ilanı aleyhinde hazırlanmıştır. Burada 
izzet Molla. Osmanlı Devleti'nin Batı kar
şısındaki durumuyla o günkü şartlar al
tında savaşa girmenin sakıncalarını an
Iatmaktadır. Onun Sivas'a sürülmesine 
sebep olan Iayiha, Akif ve Mehmed Said 
Pertev paşaların reddiyeleri ve Tayyarza
de Ahmed Ata Bey'in mütalaalarıyla bir
likte Ata Bey tarafından yayımlanmıştır 
(Tarih, 111. 116-117. 275-294). 
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Iii NACİ ÜKÇU 

İZZET PAŞA, Ahmed 
(1864-ı 937) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Manastır'a bağlı Görice sancağının Nas
lic kasabasında doğdu. Babası, Arnavut
luk'un tanınmış ailelerinden birine men
sup olan Naslic ayanı Timur Bey'in oğlu 
eski mutasarrıflardan Haydar Bey' dir. Ah
med İ zzet Kuleli Askeri Lisesi'ni ( 1881) , · 

Harp Okulu'nu ( 1884) ve Erkan-ı Harbiy
ye'yi ( 1887) bitirdikten sonra kurmay yüz
başı olarak orduya katıldı. 1889'da kola
ğası oldu, iki yıl sonra staj için Almanya'
ya gönderildi. Buradaki başarısından do
layı Alman imparatorunun teveccühünü 
kazandı. Yurda dönmesinin ( 1894) ardın

dan istanbul, Suriye, Filistin ve Sofya'da 
çeşitli görevlerde bulundu. 1897 Osman
lı-Yunan harbi sırasında Dömeke ve Ça
talca muharebeleri planlarının hazırlan
masında büyük emeği geçti. Başarılı hiz
metlerine rağmen ll. Abdülhamid'in ilti
fatına mazhar olamadı. Hatta padişaha 
jurnal edildi, sorgulamasında suçsuzluğu 
anlaşılarak serbest bırakıldığ ı halde bir 
müddet sonra Şam'da görev verilerek 
İstanbul'dan uzaklaştırıldı . f9o 1 'de Suri
ye'ye yaptığı seyahat sırasında kendisini 
gören ve henüz yarbay rütbesinde kalma
sına üzülen Alman imparatoru Il. Wil-
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helm'in padişah nezdindeki teşebbüsü 
neticesinde terfi ettirildi ve nişanlarla 
ödüllendirildi. Lübnan'da ve Hicaz'da 
önemli hizmetlerde bulundu. Yemen is
yanını bastırmakla görevfendirildi (Ocak 
1904) üç buçukyıl Yemen'de kaldı; Mart 
1905'te mirlivalığa ve 1907'de ferikliğe 
yükseltildi. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstan
bul'a çağrılan izzet Paşa. Erkan-ı Harbiy
ye-i Umümiyye reisliğine tayin edildi (ı 
Ağustos 1908). Fakat MahmudŞevket ve 
Goltz paşalarla aralarındaki görüş ayrı
fığ ı yüzünden Şubat 1911 'de tekrar Ye
men'e gönderildi. Yemen isyanını bastırdı. 
imam Yahya ve Şeyh idrisi ile yaptığı an
laşma sayesinde Yemen I. Dünya Savaşı 
sırasında Osmanlı Devleti'ne sadık kal
dı. Faydalı hizmetlerinden dolayı Erkan-ı 
Harbiyye-i Umümiyye reisliği görevine ila
veten Meclis-i A'yan üyeliğine getirildi. 
Balkan Harbi sonlarına doğru istanbul'a 
döndü ve Trakya ordusunda görev aldı . 

Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesinin 
ardından kurulan kabinede Harbiye na
zırı oldu. Balkan Harbi'nden sonra birinci 
ferikliğe terfi ettiği gibi kaydıhayatla ya
ver-i ekremlik rütbesi ve birinci Osmani 
nişanıyla taltif edildi. Yarbay Enver Bey'in 
(Paşa) Harbiye Nezareti'ne getirilmek is
tenmesine karşı çıkarak görevinden istifa 
etti. Arnavutlar ülkelerinin krallık tacını 
Ahmed izzet Paşa'ya sundular. Fakat iz
zet Paşa, hem Arnavutluk'a hem demem
leketine bir kötülük getirebilir endişesiy
le bunu kabul etmedi. 

I. Dünya Savaşı sırasında İkinci Ordu ve 
umum Kafkas orduları grup kumandan
lığına getirilen Ahmed İzzet Paşa Rus or~ 
dularının ilerlemesini durdurdu. Ruslar'ın 
savaştan çekilmesi üzerine Talat Paşa ile 
birlikte Brest-Litowsk ve Bükreş konfe
ransiarına askeri delege olarak katıldı. İt
tihat ve Terakki kabinesi istifa edince ( 4 
Ekim 1918) hükümeti kurma görevini 
alan Ahmed Tevfik Paşa'nın bütün gay-

Ahmed 
Iz zet 
Paşa 
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