iZZJ SÜLEYMAN EFENDi
lam Bayramzade Zekeriyya Efendi'dir.
Küçük yaşta babasını kaybedince tanın
mış şairlerden amcası Şeyhülislam Yahya Efendi'nin himayesine girerek ilk eği
timini ondan aldı ve iyi bir medrese tahsili gördü. Bu sırada IV. Murad'ın teveccühünü kazandı. Padişahın hatt-ı hümayunuyla Rumeli Kazaskeri Muld Ahmed
Efendi'nin yanında mülazim oldu. Bu dönemde izzetl mahlasıyla yazdığı şiirlerini
başta amcası olmak üzere devrin diğer
büyüklerine sunarak şairlikteki yeteneğini gösterdi.
Şeyhülislam Yahya Efendi'nin ölümünden (ı 05 3/1644) sonra Sultan İbrahim ve
IV. Mehmed dönemi şeyhülislamiarından
Ebusaid Mehmed Efendi'ye damat olan
izzetl. 1OSS'te ( 1645) amcasının Fatih
Çarşamba'da inşa ettirdiği medreseye
tayin edilerek öğretim hayatına başladı;
Daha sonra sırasıyla Sahn-ı Sernan ( ı 05 71
1647). İsmihan Sultan, Şehzade ve Süleymaniye ( 1062/1652) medreselerinde müderrislik yaptı. Süleymaniye darülhadis
müderrisliğinden 1064 ( 1654) yılında
Şam kadılığına tayin edildi. Ardından Mı 
sır (ı 065/1 655) ve Bursa'da (ı 068/1 658)
kadılıklarda bulundu. 1073'te (1662) istanbul kadısı olduysa da ertesi yıl azle-

lzzeti Mehmed Efendi divanının ilk sayfas ı (Süleymaniye
Ktp. , Lala lsmiıil, nr. 432/2)

dildi. Uzunca bir mazuliyet döneminden
sonra 1079 (1668) yılı ortalarında Anadolu kazaskerliğine ve ardından Rumeli
kazaskerliğine getirildi, fakat birkaç ay
sonra görevinden alındı. 1087 (1676) yılı
sonlarında ikinci defa getirildiği Rumeli
kazaskerliği makamında bu defa bir yıl
dan fazla kaldı. 13 Şevval 1092' de (26
Ekim 1681) vefat eden İzzetl Mehmed
Efendi, dedesi Şeyhülislam Zekeriyya
Efendi'nin İstanbul Çarşamba'daki türbesi yakınında babasının mezarı yanına
defnedildi. Zeki, yumuşak huylu, hoşsoh
bet ve cömert bir kimse olan İzzetl'nin
bazı kaynaklarda şeyh olduğu kaydedilmekteyse de tasavvufi kişiliğine dair bilgi yoktur. IV. Mehmed ve ll. Süleyman dönemleri şeyhülislamiarından Debbağza
de Mehmed Efendi izzeti'nin damadıdır.
Mürettep bir divanı bulunan izzeti
Mehmed Efendi'nin amcası Şeyhülislam
Yahya Efendi'den fazlasıyla etkilendiği
kabul edilmektedir. Şiirlerinde Şeyhülis
lam Bahal. ismetl. Naill-i Kadim gibi devrinin klasik ve sebk-i Hindl ustalarından
başka FuzGII. Baki, Cevrl ve Neşatl'nin de
etkisi görülür. Az sayıdaki Arapça ve Farsça şiirlerini de ihtiva eden divanının İs
tanbul kütüphanelerinde çeşitli nüshaları mevcut olup (TYDK, II. 459-462) divan
üzerinde Adnan Çağlı tarafından bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır (ı 990, SÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Mehmed Efendi Keşfü 'z;-z;un un'a ilavelerde bulunmuştur. Bazı kaynaklarda
Kafzade Faizi'nin Zübdetü'l-eş'ar adlı
tezkiresine zeyil yazdığı belirtilmekte (SafiH. vr. ı 4 ı •; Sicill-i Osmani, lll, 455). Uşşa
kizacte İbrahim ve Şeyhl Mehmed bu zeylin müellif hattıyla yazılmış müsveddelerini gördüklerini söylemektedirler.
i zzet! Mehmed Efendi, Beşiktaş'ta Viş
nezade Mescidi adıyla anılan bir mescid
yaptırmıştır (Ayvan saray!, ll, 98-99). Mescidin yer aldığı mahallenin adı da Vişne
zade olup civarında aynı adı taşıyan sokak, meydan ve park olduğu gibi ayrıca
Vişneli Tekke adlı bir sokak da bulunmaktadır. Şairin İstanbul Çarşamba'da amcası

Yahya Efendi'nin medresesine bitişik olarak yaptırdığı darülhadis ise 1869 yılına
kadar faaldi, ancak 1918 Fatih yangının
da harap olmuştur (Kütükoğlu, s. 68).
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İstanbul'da doğdu. Asıl adı Süleyman
olup daha ziyadeşöhret kazandığı izzl
mahlasını muhtemelen Divan-ı Hümayun
katipliği sırasında almıştır. Babası , IV.
Mehmed'in kızı Hatice Sultan'ın Baltacı
lar kethüdası olan Halil Ağa'dır. Bazı kaynaklarda babasının adı Halil Fehml olarak zikredilip vak'anüvis Subhl Mehmed
ile kardeş olduklarından bahsedilirse de
(Osmanlı Müellifleri, lll, I O1- I 02) bu bilgi
şüphelidir. Süleyman Efendi, ilk öğreni
mini alim bir zat olduğu anlaşılan babasından görerek Farsça ve Arapça öğren
di. Ardından özel hocalardan dersler alıp
tahsilini ileriettiği gibi devrin meşhur
hattatı Eğrikapılı Hoca Mehmed Rasim
Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını meş
kederek icazet aldı . Gerek babasının saraya yakınlığı gerekse yazısının güzelliği,
şiir ve inşadaki kabiliyeti sebebiyle Divan-ı
Hümayun katipleri arasına girdi, daha
sonra kethüda katipliğinde bulundu. Silahdar ve sipahi katiplikleri de yaptığı anlaşılan izzl, 21 Receb 1146'da (28 Aralık
1733) küçük ruznamçe payesiyle reis vekili olarak şark seferi seraskeri Abdullah
Paşa'nın yanında yer aldı. Ardından rikab-ı hümayun mektupçu kaymakamı
iken asaleten küçük ruznamçeci oldu. 8
Şevval 1149' dan 8 Şewal 11 SO'ye kadar
(9 Şubat 1737-29 Ocak 1738) bu görevde
kaldı. Şewal11 SO' de (Şubat 1738) kethüda katipliği ilavesiyle Piskopos mukataacıliğı görevinde bulundu (Afyoncu, Belgeler, XXIV, ı 04) ve 1739 Belgrad seferine
kethüda katibi sıfatıyla katıldı: Belgrad'ın

565

izzf SÜLEYMAN EFENDi
yeniden zaptı sırasında ordugahta hizmet
yaptı.

bazı

kira gelirlerini vakfettiği Nakşibendi
Murad Türbesi'ne defnedildi. Buraya yaptığı vakıftarl a ilgili bir defter düzenlediği bilinmektedir (Kreiser, s. 235-241 ).
Şeyh

izii, Belgrad'ın alınmasından sonra Şev
valll 52'de (Ocak 1740) Maliye tezkireciliHayatından bahseden tezkirelere göre
ğine getirildi (Subht, vr. l72b). 1743'te beyinşa ve nesirde yetenek sahibi olan İzzi iyi
likçiliğe tayin edilen vak'anüvis Subhi Mehbir şair değildi. Çeşitli vesilelerle düşürdü
med'in bu hizmetin ağırlığın ı ileri süreğü tarihlere kendi eserinde ve ondan bahrek iki görevi bir arada yapamayacağını
seden şuara tezkirelerinde sık sık rastlabildirmesi üzerine 1 Receb 11 58'de (30
nır. Şem'danlzade, Nasır-ı Bahri adlı geTemmuz 1745) onun yerine vak'anüvis olminin denize indirilişi münasebetiyle tadu. Kendi ifadesine göre bu göreve tayirih düşüren izz'i'nin Mekke Kadısı Kazaninde Reisülküttab Mustafa Efendi'nin
badi Ahmed Efendi'nin ölümü için düönemli rolü olmuştur. Vak'anüvis olduktan sonra Subhi'nin beylikçilik görevi do- · şürdüğü tarihin beğenilmediğini ve tenkide uğradığını yazar (Müri't-teuarih, 1,
layısıyla yazamadığı 11 57 Muharremin141, 154).
.
den (Şubat 1744) itibaren vak' a l arın kaydı
ile görevlendirildi. 9 Şevval1159'da (25
Eserleri. izz'i'nin en önemli eseri vak'aEkim 1746) vak'anüvislik görevine ilave
nüvisliği devrine ait Tarih'idir. 1157 Muolarak KüçÜk Evkaf muhasebeciliğine tahatreminden (Şubat 1744) itibaren telifiyin edildi. Ardından Nam Abdullah Efenne başladığı bu eserini önce 1160 (1747)
di'den boşalan teşrifatçılığa getirildi (Eki m
yılı sonlarına kadar getirip ı. cilt saymış,
ı 74 7) . Bir ara mevkufatç ılık da yaptıktan
ardından 1161 ( 1748) yılı başlarından
sonra (Şe m 'danlzade, ı. 171 ı 1753 senesi
1165 ( 1752) yılı sonlarına kadar yazdığı
baharında hacca gidince vak'anüvislik gökısmı ll. cilt olarak nitelemiş, ancak 1161
revi Seyyid Hakim Mehmed Efendi'ye veyıh hadiseleriyle başlamayı tasarladığı III.
rildi. Hacdan döndükten sonra teşrifat
cildi yazamamıştır. Görev dönemine ait
çılık vazifesini yürütürken 18 Cemaziyedokuz yıllık tarihi olayları kaydeden izzi
tahir 1168'de (1 Nisan 1755) vefat ederek
resmi tarihçilik geleneğini sürdürdüğü
Eyüp'te Nişancılar'da, mensup olduğu ve
eserinin önsözünde, sadece İstanbul'da
değil bütün Osmanlı ülkesinde meydana
gelen hadiseleri elinden geldiği kadar
yazmaya çalıştığını ifade ederek tarihçilik anlayışını. "kı ssadan hisse" düsturu
çerçevesinde gelecek nesillere ve devlet
lzzi Süleyman Efendi'nin Tarih' inin ilk sayfası
adamlarına ders almak üzere yadigar bı
<istanbul11991
rakmak, onları olaylardan haberdar etmek şeklinde özetlemiştir. İnşa sanatın
daki yeteneğini yer yer eserinde göstermekle birlikte olayların nakli sırasında döneminin ağır ve seeili üstübuna nisbette
daha anlaşılır ve açık bir ifade tarzını tercih etmiştir. Çeşitli yazma nüshaları bulunan eser, 1. Abdülhamid döneminde
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izz'i'nin şiirlerini topladığı mürettep bir
divanının olduğu ondan bahseden hemen
hemen bütün tezkirelerde yer almaktaysa da bunun m evcudiyeti hakkında şim
dilik herhangi bir bilgi yoktur. Ancak çe-

şitli mektup sOretleriyle Mevlana Saib'in
kasidesine yazdığı tahmis ve düşürdüğü
tarihlerden örnekleri ihtiva eden, ona ait
olduğu tahmin edilen bir mecmua Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Hazine , nr. 1139) . Burada
nesih ve ta'likyazı örnekleri muhtemelen
onun kaleminden çıkmıştır. Ayrıca Belgrad'ın geri alınışı hakkında bir risalesi
de bu mecmuanın içindedir (vr. 28b-36•).
Bu konuyla ilgili bir başka risalesi de katıldığı Belgrad seferi sırasında Sofya'da
iken yeniden zaptma vesile olması temennisiyle istinsahına başladığı. Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fethettiği şehir olan
Belgrad'dan itibaren gazalarını anlatan
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin SüJeymanndme'si sonunda yer almaktadır
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1395). İzzi ayrıca, Nakşi bendl tarikatına mensubiyeti
dolayısıyla Selahaddin-i Buhar'i'nin Nakş ibendi tarikatının kurucusu Bahaeddin
N a kşibend'in menakıbına dair Farsça
Enisü 't -talibin adlı eserini Türkçe'ye çevirmiştir. Eser basılmış (İstanbul 1328)
ve oldukça ilgi çekmiştir.
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FERiDUN EMECEN

el·İZZI fi't-TASRİF
( ~~' ~ .ş}Jf)
İzzeddin ez-Zendini'nin
(ö. 655/1257'den sonra)

kaleme aldığı,
özellikle Osmanlı medreselerinde
okutulan ve sarf cümlesi olarak tanınan
beş klasik eserden biri
(bk. ZENCAM, İzzeddin) .
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