
seler ve öğretmen okulları için sosyoloji 
ders kitabı olarak hazırlanmıştır (i stan
bul ı 927 ) Eser daha sonra Yeni İçtima
i yat D ersl eri (istanbul I 928) ve İç tima
iy at (istanbul ı 933 ) adıyla yayımlanmış

tır. Mehmed İzzet'in " İçtimaiyat, Muasır 
Hayat ve Büyük Adamlar" başlığını taşı
yan sosyolojik denemeleri 1922-1923 yıl
larında Darülfünun İldhiyat Fakültesi 
Mecmuası 'nda üç bölüm halinde neşre
dilmiştir ( Değirm e n c i oğ lu . Mehmet izzet, 
s. 44-45). Bu eserler dışında Mehmed 
İzzet' in Bilgi Mecmuası, Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Darül
fünun İlCıhiyat Fakültesi Mecmuası ve 
Hayat Mecmuası ' nda yayımianmış pek 
çok makalesi ve kitap tanıtım yazısı bu
lunmaktadır. Bunlar Mahmut Coşkun De
ğirmencioğlu tarafından önce Makale
ler adıyla, daha sonra Mehmed İzzet ' in 

diğer eserleriyle birlikte M ehmet İzze t 
(18 91-1 93 0) v e Ulus alcı Sosy al Fel
sefesi adlı kitapta bir araya getirilmiştir 
(bk bibl) 

Mehmed İzzet , Fransızca ve Almanca'
dan tercümeler de yapmış olup bazıları 
şunlardır: 1.A m el i AhlCık M ebôhisi (is
tanbul I 335/ 19 I 8 ) Fransız filozofu Abel 
Rey'in Morale pratique adlı eserinin çe
virisidir. z. N azari Ahlak (istanbul ı 9 ı 9-
1 920 ). Aynı yazarın Morale theorique 
isimli kitabının tercümesidir. 3 . İçtima
iyatDersl eri (i sta nbul 1924) A. Hesse 
ve A. Olaise'nin N otian de sociologie 
adlı el kitabının çevirisidir. 4. Fels e 
fe Tarihi I. Alman filozofu Karl Varlan
der'in Geschichte der Philosophie isim
li kitabının 1. cildinin tercümesidir (i stan
bul I 927; eserin ll . cildi Orhan Sadeddin 
t a ra fında n çev rilmi ş tir (istanbul 1928 1) 

Müellifın AhlCık Felsefesi, Pozitiv i zm 
ve Din Felsef esi (Alman filozofu Höff
d in g'den te rcü me) adlı yayımlanmamış 
bazı çalışmalarından da söz edilmekte
dir. 

Ziya Somar. M ehmet İz zet v e Türk 
Fels efe Düşüncesinde İ dealist Akım 
adıyla bir doktora tezi hazırlamıştır( ı 948 . 

iü Edebiyat Fakü ltes i) Mahmut Coşkun 
Değirmencioğlu, Sorbonne Üniversitesi 
Felsefe Bölümü'nde 1977'deMehmet Iz
zet (1 891-1 93 0) sa vie, ses oeuvres et 
sa philosophie sociale başlıklı bir dokto
ra çalışması yapmış , daha sonra bundan 
faydalanarak Mehmet İzzet isimli bir 
eser yayımiarnıştır (Ankara ı 987 ). Ayrıca 

Mehmed İzzet'in yazılarını kısmen sade
leştirerekMakaleler başlığı altında top
lamış (Ankara ı 989) . son olarak da M e h-

m et İzze t (1891-1930) ve Ulusalcı Sos
yal Felsefesi başlıklı çalışmasında mü
ellifin hayatı , eserleri ve belli başlı felsefi 
ve sosyolojik görüşleriyle ilgili bilgi ver
miş. hakkında yazılanları derlemiş , kitap 
ve makalelerinin tamamını bu eser için
de yeniden yayımiarnıştır (bk. bi bl) . 
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Mehmet izzet. İçtimaiyat, istanbul 1933, s. 

215-224 ; a.mlf., Milliyet Naza riy eleri ve Milli 
Hayat (nş r. Ha l il Aç ı kgöz). ista nbul 19 81, neş· 
redenin g iri ş i , s. 11 -26; a.mlf. , Maka /e /er (nş r. 

Mahmut Coşkun Değirmen c i o~lu). Ankara 1989, 
s. 401-452, ayrıca bk . tür.yer. ; Hilmi Ziya Ülken. 
Türkiye'de Çagdaş Düşünce Ta rih i, İ s t a nbul 
1966, ll , 7 18· 728 ; Mahmut Coşkun Değirmen· 
cioğlu , Mehmet İzzet, Ankara 1987; a.mlf .. Meh· 
m et İzzet (1 891-1930) ve Ulusa lc ı Sosy al Fel· 
se{esi, Ankara 2002, s. 11 -26; Ziya Somar. "Zi
ya Gökalp ' in İdealizmi ve Mehmet izzet", TK, 
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li] AYDIN T OPALOG LU 

MEHMED iZZET EFENDi 
(1841-1903) 

Rik'a yazısında çığır açan 
Osmanlı hattatı. 

İstanbul'da doğdu, Ali Efendi'nin oğlu
dur. Kasımpaşa'da orta öğrenimini ta
mamladıktan sonra 1863'te Mekteb-i 
Tıbbiyye'nin idadl sınıfları hüsn-i hat mu
allimliğine tayin edildi. 1868'de imtihan
la seçilip yıllık 2500 frank maaşla yeni 
açılan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nin 
yazı muallimliğine getirildi. Devamlı ter
fi ettirilip üç defa mütemayiz rütbesini 
kazanarak ölümüne kadar bu vazifesi
ni sürdürdü. 18 Şewal1320'de ( 18 Ocak 
1903) Cihangir'deki evinde vefat etti ve 
Yahya Efendi Kabristanı'na defnedildi. 

İzzet Efendi'nin hüsn-i hattı kimden 
meşkettiği kaynaklarda belirtilmemekle 
beraber Ahmet Süheyl Ünver'in tesbiti
ne göre sülüs- nesi h yazılarını Yahya Hil
mi Efendi'den meşketmiş ve icazetini 
1887'de almıştır. Eğer bu tarihte yanlış
lıkyoksa daha önceden hattı öğrenip öğ
retmeye başladığı 1863 yılından çok son
ra geleneği bozmamak için bu icazetna
meyi aldığı düşünülebilir. Esasen İzzet 
Efendi 'den matbu olarak zamanımıza 
ulaşan meşk mecmualarında görülen sü
lüs. nesih, ta'lik gibi hat nevileri bu yazı 

larda isim sahibi olmuş üstatların mer
tebesinde değildir. Ancak Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi 'nde otuz yılın üstün
de devam ettirdiği hüsn-i hat muallimliği 
onun mükemmel bir öğreticilik vasfı ta
şıdığına delil sayılabilir. Mekteplerde kara 

MEHMED İZZET EFENDi 

tahtaya tebeşirle meşk yazma usulünü 
de başlatan izzet Efendi'nin asıl başarı 
sahası rik'a hattındad ı r. 

XIX. yüzyılda Osmanlı lar 'da günlük res
ml yazışmalarda hakim olan üsiGp, Müm
taz Efendi rik'ası olarak anılan çok cazip 
ve akıcı bir el yazısı neviydi. Süratli yazı
labilmesi için harflerde teferruat olarak 
görülen şeyler atılmış. birden fazla nok
talar birleştirilmiş. bunlar bazan harfe ta
kılan bir çizgiyle gösterilmiştir. Diğer adı 
Babıali rik' ası olan bu yazı Divan-ı Hüma
yun . Menşe-i Küttab- ı Askeri gibi daha 
ziyade katip sınıfının yetiştirildiği öğre

tim kurumlarında en mükemmel şekliyle 
meşkediliyordu ve göze hoş gelen günde
lik bir yazı olmanın son mertebesindey
di. Önceleri Mümtaz Efendi yolunda ya
zan Mehmed izzet Efendi, 1290'lardan 
( ı 8 73) itibaren bu yazıyı sanatlı bir şekil
de düzen altına alma yoluna girdi. Ancak 
bu durum rik' anın s üratli yazılır vasfını 

kaldırdı ve başta Sami Efendi olmak üze
re Babıali rik'ası yoluna tabi hattatlarca 
tasvip görmedi. 

Geliştirdiği rik'a tarzını cell olarak da 
yazan Mehmed İzzet Efendi, cell sülüs ve 
cell ta'lik gibi sanat ağırlığı bulunan kıta
be yazılarına karşı cen rik'a hattının da 
mezar kitabelerinde kullanılmasını baş
latmıştır. İzzet Efendi'nin rik'a üsiGbu, 
Mısır'dan İstanbul'a gelerek bu hattı ken
disinden meşketmiş bulunan Abctürrez
zak Avaz ve Nedb H ev avi'ni vasıtasıyla 
Arap alemine de yayılmış olup bugün hala 
devam etmektedir. 

Mehmed izzet Efendi 'nin cell sülüsle 
yazılmış bir k.itabesi ve birkaç zerendGd 
levhası da vardır. Ancak Alman impara
toru ll. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti do
layısıyla yaptırılan Sultanahmet'teki Al
man Çeşmesi'nin mozaikle işlenmiş 1316 
( 1898) tarihli sekiz beyitlik kıtabesi onun 
imzasını taşımaktadır. Sabancı koleksiyo
nunda cell sülüs zerendGd olarak ustaca 
hazırlanmış iki levhası bulunmaktadır. 

İzzet Efendi rik'a hattıyla olduğu ka
dar hazırlayıp neşrettiği matbu meşkle
riyle de tanınmış. bu meşklerin bir kısmı 
tekrar tekrar basılmıştır : Rehber-i Sıb
yan (Rik'a h a ttı ka ra l a ma l a rı , on altı şa r 

s ayfalı k on c üz; is tan bu 1 ı 297) ; Terce
man-ı H u tUt - ı Osmani (sülü s. nesih . 
rik'a, divan!, ta' li k. ce ll di va n! meşk mec
muas ı ; istanbul I 297) ; HutCıt-ı Osmaniy
ye (istanbul 1 309); Sülüs, N esih ve Ta '
lik Hurufatı İlaveli Meşk Mecmuası (i s
tanbul ı 32 ı) ; Rik'a v e Divani Hurufatı 
v e Meşk Mecmuası (istanbul I 324) 
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Mehmed İzzet Efendi'nin, Darüşşafa
ka'da ve kendisinden sonra Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi'nde hüsn-i hat mual
limliğinde bulunan Hafız Tahsin (Hilmi) 
Efendi ile ortaklaşa hazırladıkları meşk
ler de mevcuttur: Hat Risdlesi(sülüs, ne
si h, rik'a , divan!, ta'lik; istanbul, ts .); Meşk 
Mecmuası (sü lüs, nesih, ta'lik; istanbul 
1306); Hutl.i.t-ı Osmdni Yazı Nümune
leri (İstanbul 1307) . 

Mehmed İzzet Efendi, kendisinden ön
ceki kuşaktan "Eyüplü" yahut "Okçuba
şı" lakaplı hattat Mehmed İzzet Efendi 
ile (ö. 1306/1889) karıştırılmamalıdır; bu 
zat Haşim Efendi çırağı olup dikkate de
ğer cell sülüs istifleriyle tanınır. 
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Hakkı Baltacıoğlu. Türklerde Yazı Sanatı, An
kara 1958, s. 70-71 ; f'lecmeddin Okyay'ın Ha
tıra Defteri, M. Uğur Derman özel kitaplığı; Sü
heyl Ünver'in Hatta Dair Notları, M. Uğur Der
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i.! M. UGUR DERMAN 

MEHMED KAMiL BEY 

(bk. HERSEKLİ MEHMED KAMİL BEY). 
L ~ 

L 

MEHMED KAMiL EFENDi 
(1728-1801) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
~ 

1141 ( 1728) yılında İstanbul'da doğdu. 
Rumeli kazaskerlerinden Osman Efendi'
nin oğlu , ll. Mustafa'nın hocası Şeyhülis

lam Seyyid Feyzullah Efendi'nin kızından 
torunudur. Ailesinden gelen ilim çevresi 
içinde ve zamanının alimlerinden ders 
alarak yetişti. 11SS'te ( 1742) icazet aldık
tan sonra küçükyaşta müderris oldu. Da
ha sonra kadılık mesleğine geçti ve 1185'
te ( ı 771 ) Galata kadılığına getirildi. Ku
düs payesiyle 1191'de ( 1777) Mısır kadısı 

oldu. Ramazan 1199'da (Temmuz 1785) İs
tanbul payesiyle Mekke kadılığına gönde
rildi. ertesi yıl kendisine naklbüleşraflık 
görevi de verildi.Cemaziyelahir 1201 'de 
(Nisan 1787) Anadolu kazaskerliğine tayin 
edildi. bir yıl sonra Rumeli kazaskerliği 
payesini aldı. Ardından görevinden alın
dıysa da 1. Abdülhamid'in ona karşı olan 
fevkalade teveccühünden dolayı önün
deki kıdemlilere tercihen Mekkl Meh
med Efendi'nin yerine 16 Cemaziyelev-
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vet 1202 (23 Şubat 1788) tarihinde şey
hülislam oldu (Sarıcaoğlu, s. 124; Daniş

mend ve Uzunçarşılı bu tarihi 26 Cemazi
yelevve l olarak kaydeder) 1. Abdülhamid 
bir yazısında onun bu makama son dere
ce layık olduğunu, ömrü boyunca fetva 
görevinde kalmasının uygun bulunduğu
nu ifade etmiştir (a.g.e., s. 124) . Sadra
zam Koca Yusuf Paşa da edep ve iffetine 
büyük saygı duymakta olduğunu belirt
miştir. Yine 1. Abdülhamid sık sık onunla 
bir araya gelerek çeşitli devlet işlerini 
görüşürdü. Şeyhülislamın 120 1 ( 1787) 
Osmanlı-Rus savaşları sırasındaki para 
darlığı sebebiyle bedeli karşılığ ı altın ve 
gümüş eşyaların darphaneye gönderil
mesi kararı uyarınca bu tür eşyalarını 
teslim eden ve karşılığını da atmayıp ha
zineye bağışlayan grup içinde yer aldı
ğı bilinmektedir. Ramazan 1203'te (Ha
ziran 1789) kadıların görev yerlerine biz
zat gitmeleri ve hiç kimseye imtihansız 
mansıp verilmemesi kararı padişahın da 
hazır bulunduğu toplantıda alınmıştır. 

Ayrıca 1. Abdülhamid'in gazi unvanını hak 
kazanmasıyla ilgili fetvayı da o hazırla
mış, bu münasebetle kendisine padişah 
tarafından bir konak bağışlanmıştır. 

Mehmed Kamil Efendi 'nin durumu 
I. Abdülhamid'in 11 Receb 1203'te ( 7 

Nisan 1789) vefatının ardından sarsıl

dı. Yenipadişah lll. Selim onu hemen 
görevden almadı. Bir süre sonra giri
şeceği reformların önündeki engelle
ri kaldırmak için eski kadroları tasfi
ye etmeye başladı ve İncirli Köşkü'nde 
düzenlediği bir meşveret toplantısının 
ardından bazı kararlarına itiraz ettikleri 
gerekçesiyle sadaret kaymakamı Salih 

Mehmed Kamil Efendi'nin imzasını taş ıyan birfetvas ı 

(ilmiyye Salnamesi, s. 56 1) 

Mehmed Kamil Efendi'nin mührünü taşıyan bir fetvası 
(İlmiyye Salnamesi, s. 562) 

Paşa ile birlikte onu da azıetti (27 Zilka
de 1203 1 19 Ağustos 1789) Aziinin sebebi 
padişahın yenilik fikirlerini kolay hazme
demeyecek bir şahsiyet olmasına bağla
mr. Hamldlzade Mustafa Efendi'nin şey
hülislamlığ ı zamanında ( 1789-1791) İstan
bul'da bulunan eski şeyhülislamıardan 
her birinin ve u lemadan pek çoğunun çe
şitli yerlere, bu arada arpalıklarına gön
derildiği bir dönemde Keşan'a sürüldüy
se de Mekkl Efendi'nin ikinci defa şeyhü
lislam olmasıyla bazıları gibi Kamil Efen
di'nin de İstanbul'da kalmasına izin veril
di. Hayatının geri kalan kısmını Üsküdar'
daki evinde geçiren Mehmed Kamil Efen
di burada vefat etti. "Kıldı Kamil Efendi 
buldu makam" mısraıyla ölümüne tarih 
düşürülmüştür. 1. Abdülhamid ve lll. Se
lim dönemlerinde bir buçukyıl kadar şey
hülislamlık yapan Kamil Efendi'nin her
hangi bir eseri tesbit edilememiştir. 
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