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dýþýna çýkan ilk kari oldu. Davet üzerine pek
çok müslüman ülkeyi ve çeþitli kýtalardaki
müslüman topluluklarý ziyaret etti; radyo
istasyonlarýnda ve televizyon kanallarýnda
Kur’ân-ý Kerîm okudu. Gittiði ülkelerde
bizzat devlet baþkanlarýnýn ilgi ve ikramýna
mazhar oldu. Mýsýrlýlar’ýn “imâmü’l-mukriîn, imbaratûrü’t-tilâve, sultânü’t-tilâve gibi lakaplarla andýðý Mustafa Ýsmâil’e Lübnan’da iki niþan verildi. Suriye’den de bir liyakat niþaný aldý. 1965 yýlýnda îdü’l-ilm münasebetiyle düzenlenen törende kurrâ arasýnda Mýsýr devlet niþaný ile ödüllendirilen
ilk kari oldu. Sinema filimlerinde de ilk defa o Kur’an tilâvet etti. 1960 ve 1977 yýllarýnda Kudüs’ü de ziyaret edip Mescid-i
Aksâ’da Kur’ân-ý Kerîm okudu. Mustafa Ýsmâil etkileyici ve tiz bir sese sahipti. Ayný
zamanda mûsikiye hâkimdi ve makamlarý tilâvete uygulamada -mûsikiyi ustalýkla
icra edebilmek için yer yer tecvid kaideleriyle ilgili disiplini ihlâl etse de- üstün bir
baþarýya ulaþtý.
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Osmanlý hat ve mûsikisinin
XIX. yüzyýldaki büyük isimlerinden.

™

Tosya’da doðdu. Babasý Bostanoðullarý
ailesinden Seyyid Mustafa Aða’dýr. Kadiriyye tarikatýnýn Rûmiyye kolunun pîri Ýsmâil Rûmî’nin torunlarýndan olan annesi,
daha küçüklüðünde yetim kalan oðlunun
istidadýný sezerek onu tahsil için Ýstanbul’a
gönderdi. Annesinin akrabasý bir müderrisin yardýmýyla Fatih’teki Baþkurþunlu Medresesi’nde tahsiline baþlayan Mustafa Ýzzet bu dönemde Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’den dinî mûsiki dersleri aldý.
II. Mahmud’un musâhiblerinden olan Kömürcüzâde padiþahýn, Bahçekapý’daki Hidâyet Camii’ne 22 Temmuz 1814 Cuma
günü selâmlýk merasimi için geliþinde talebesi Mustafa’ya evvelden meþkettiði bir
na‘t-ý þerifi okuttu. II. Mahmud, henüz on
üç yaþýndaki bu çocuðun sesini ve tavrýný
beðenerek yanýna çaðýrtýp takdirlerini bildirdi ve eðitimine itina gösterilmesini istedi. Doðrudan doðruya Enderûn-ý Hümâ304
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yun’a kabulü mümkün olmadýðýndan Silâhdar Ahmedpaþazâde Ali Paþa’nýn dairesinde yetiþtirilmesine karar verildi. Burada
gördüðü sýký bir eðitimin yaný sýra hüsn-i
hat ve mûsiki dersleri aldý. Üç yýl sonunda
Ali Paþa’nýn dairesinden Galata Sarayý’na
nakledildi.
Halen Kubbealtý Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý koleksiyonunda bulunan iptidai
seviyede sülüs-nesihle yazýlmýþ bir kýtayý
rika‘ hattýyla “Sevvedehü’s-Seyyid Mustafa el-Ýzzetî fî Sarây-ý Galata be-hâne-i ser
23 Rebîülevvel 1233 (31 Ocak 1818)” þeklinde imzaladýðýna göre onun bu tarihten
daha önce, muhtemelen Ali Paþa dairesinde iken sülüs - nesih - rika‘ hatlarýndan icâzet aldýðý ve kendisine Ýzzetî mahlasý verildiði söylenebilir. Ancak Çömez Mustafa
Vâsýf Efendi’den alýnan bu icâzetnâme günümüze ulaþmamýþtýr. Mustafa Ýzzetî imzasýyla 1241 (1826) tarihli kýtasý görülen
hattat daha sonra mahlasýný Ýzzet’e çevirmiþtir. Yukarýdaki imzasýndan Galata Sarayý’nýn son sýnýfýna (hâne-i ser) doðrudan
alýndýðý anlaþýlan Mustafa Ýzzet 1820’de
Enderûn-ý Hümâyun’a kabul edildi. Sarayda Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’den
Þâkir Aða’ya kadar devrin en büyük mûsiki üstatlarýyla beraber bulundu. Sermüezzinlik vazifesinin dýþýnda sesi ve neyi ile
huzur fasýllarýna iþtirak etti. Enderûn-ý Hümâyun’da Yesârîzâde Mustafa Ýzzet Efendi’den ta‘lik hattýný meþkedip icâzet aldý.
Necmeddin Okyay onun sermüezzinliði sýrasýnda Ýmâd el-Hasenî’yi taklit yerine kendi tertiplediði, “Nazar-ý þehle kýt‘a-i garrâ /
Levha-i mihre nâz ederse sezâ / Þâh-ý asrýn ki sermüezziniyim / N’ola eyler isem
Ýmâd’a salâ” kýtasýyla aldýðý icâzetin aslýný
XX. asrýn ilk yýllarýnda gerçekleþtirilen Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’in tereke müzayedesinde gördüðünü, fakat icâzetnâmenin tarihini hatýrlamadýðýný beyan etmiþtir.
Sarayda kayýt altýna girmekten hoþlanmayan ve sanatkâr ruhu gitgide bunalan
Mustafa Ýzzet, sûfiyâne bir ömür sürmeyi
arzuladýðýndan asker zâbitliði vazifesiyle
saraydan ayrýlmak istedi. Ancak kendisine olan teveccühü bilindiði için hiç kimse
bunu padiþaha arzetme cesaretini gösteremedi. Bunun üzerine Mustafa Ýzzet hacca gitmek için izin talep etti. 1831 yýlýnda mürþidi Nakþibendî þeyhi Kayserili Ali
Efendi ve hocasý Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi ile beraber hac yolculuðuna
çýktý. Haccý eda ettikten sonra NakþibendîMüceddidî þeyhi Abdullah ed-Dihlevî’nin
halifelerinden Þeyh Mehmed Can Efendi’den feyiz almak için bir müddet daha Mek-

ke’de oturdu, yedi ay kadar da Mýsýr’da
kaldý. Ýstanbul’a gelince Mahmud Paþa
Hamamý civarýnda bir ev satýn alarak saray çevresinden uzakta sûfiyâne bir hayat
yaþamaya baþladý.
Ramazan 1247’de (Þubat 1832) bir gün
ikindi vakti Beyazýt Camii’nin müezzin mahfilinde baþýnda Nakþî tacý ve sýrtýnda Dihlevî hýrkasý kendi hatmini sürdürmekte
olan Mustafa Ýzzet’ten kamet getirmesi
rica edilmiþ, padiþahýn ekseriya bu camiye
geldiðini, sesini iþitmesinin kendisi için iyi
olmayacaðýný söylemesine raðmen ýsrar
üzerine kamet getirmeye baþladýðý sýrada
II. Mahmud camiden içeri girmiþtir. Cumhur müezzini olarak namaz ve tesbih dualarýný da Mustafa Ýzzet okumuþtur. Padiþah namazdan sonra yaverinden kamet
getirenin kim olduðunu öðrenmesini istemiþ, müezzinbaþý yavere Mustafa Ýzzet’i
göstermiþ, eski arkadaþý olmasýna raðmen
onu tanýyamayan yaver padiþaha kamet
getirenin bir Özbek derviþi olduðunu arzetmiþtir. Görüp iþittiðini kolay unutmayan II. Mahmud bu sesin Ýzzet Efendi’ye
ait olduðunu anlamýþ, hizmetini terkedip
bu kýyafetle dolaþmasýna çok öfkelenerek
en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný emredince padiþahýn yanýnda bulunan Hüsrev
Paþa ve musâhib Said Efendi tarafýndan
yatýþtýrýlmýþtýr. Mustafa Ýzzet, Kömürcüzâde’nin de araya girmesiyle ramazan bayramýndan sonra saraydaki huzur fasýllarýna ney üfleyerek yeniden dahil olmuþ, bu
durum II. Mahmud’un vefatýna kadar yedi yýl sürmüþtür. O yýllarda yazdýðý eserlerindeki imzasýnda padiþah müezzinlerinden olduðunu belirtmesi ezan okumayý
ancak saraya çaðrýldýðý zamanlarda sürdürdüðünü göstermektedir.
Mustafa Ýzzet, Abdülmecid padiþah olunca (1839) o devirde mühim bir vazife sayýlan Eyüp Sultan Camii hatipliðine tâlip oldu. Bu vazifenin yaný sýra Lâleli Camii Vakfý’nýn idaresi de kendisine verildi. Mustafa Ýzzet’in hayatýnýn bu döneminde cuma
günlerini hutbe hazýrlýðýna ayýrýp bu güne
hürmeten yazý yazmadýðý için, “Cumartesi
günü yazdýðým yazýlarý aradan kýrk yýl geçse ensesinden tanýrým” dediði bilinmektedir.
1261 (1845) yýlý baþýnda bir cuma günü
Eyüp Sultan Camii’ne giderek Mustafa Ýzzet’in hutbesini dinleyen Sultan Abdülmecid onu kendisine ikinci imam tayin etti.
1846’da Selânik, Mekke ve Ýstanbul pâyeleri, 1849’da önce Anadolu, ayný yýl padiþahýn birinci imamlýðýna getirildiðinde Rumeli kazaskerliði pâyeleri verildi. Ertesi yýl
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þehzadelerin yazý muallimliðine ve Veliaht
Abdülaziz Efendi’nin müzakereciliðine tayin edildi. 1849’da hocasý Yesârîzâde’nin
vefatý üzerine onun Bebek’teki yalýsýný satýn alarak burada ikamet etmeye baþladý.
1853’te padiþahýn imamlýðýndan ayrýlan
Mustafa Ýzzet ayný yýl Meclis-i Vâlâ-yý Ahkâm-ý Adliyye âzalýðýna, 1857’de fiilen Rumeli kazaskerliðine getirildi. Müddeti dolduðunda ayrýlmak suretiyle 1868’de dördüncü defa ve son olarak ayný vazifeye tayin edildi. 1860’ta kendisine reîsülulemâlýk rütbesi tevcih edildi. Ayný yýl ayrýca nakîbüleþraflýk makamýna tayin olundu. Kazaskerlikten ayrýldýðý devrelerde yeniden
Meclis-i Vâlâ’ya ve iki defa Meclis-i Hâss-ý
Vükelâ’ya seçildi. 15 Kasým 1876’da vefat
ederek Tophane’deki Kadirîhâne Tekkesi’nin hazîresine defnedildi. Kabir kitâbesi,
talebesinden Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey tarafýndan girift celî sülüsle mükemmel bir þekilde yazýlmýþtýr. Mustafa Ýzzet’in,
öðrencisi Mehmed Þefik Bey’in teyzesiyle
yaptýðý evlilikten Atâullah ve Tevfik adlý iki
oðlu ile Emine adlý bir kýzý dünyaya gelmiþtir.

Mustafa Ýzzet Efendi, Çömez Mustafa
Vâsýf Efendi’nin sülüs - nesih ve rika‘ yazýlarýnda en seçkin talebesidir; þiveli ve çok
akýcý bir üslûba sahiptir. Altmýþ yýla yaklaþan hüsn-i hat hayatý boyunca nesih hattýyla on (veya on beþ) mushaf yazmýþtýr
(bunlardan görülebilen üçü þunlardýr:
TÝEM, nr. 408 [1259/1843]; Demirören koleksiyonu [1262/1846]; TÝEM, nr. 406 [1288/
1871], II. Abdülhamid’in Müþfika Kadýnefendi’ye evlilik armaðaný olan bu son mushaf 1986’da bastýrýlmýþtýr). Mehmed Emin
Âli Paþa için yazdýðý mushafýn Irak kral nâibi Abdülilâh tarafýndan alýnýp Baðdat’a
götürüldüðü ve 1958 Irak ihtilâlinde diðer
kýymetli yazmalarla beraber yok edildiði
bilinmektedir. Mustafa Ýzzet ayrýca Amme
cüzü (TÝEM, nr. 1191 [1257/1841]), on - on
beþ delâil, otuzdan fazla en‘âm-ý þerif, sülüs - nesihle kaside (Sabancý Müzesi, nr.
164, Æa½îdetü’l-Bürde murakkaý, yirmi üç
kýta [1265/1849]), 200’ün üstünde hilye
(TSMK, Güzel Yazýlar, nr. 475, 777, 813;
TÝEM, nr. 3241, 4407; Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi Þehir Müzesi, nr. 2970, 3567),
nesihle Hilye-i Hâkånî (TTK Ktp., nr. Y
278 [1259/1843]), sayýsýz kýta, murakka‘ (ÝÜ
Ktp., Ýbnülemin, AY, nr. 6917, 6918) yazmýþtýr. Büyük boyda hilye-i þerif yazma geleneðini de o baþlatmýþtýr (TSMK, Güzel Yazýlar, nr. 1243, 106 × 84 cm. [1293/1876];
TÝEM, nr. 3241,140 × 100 cm. [1279/1862]).
Nesih hattýyla basýma uygun olarak yazdýðý harflerin hakkâk Ohannes Mühendisyan

tarafýndan 1866’da kalýplarý hazýrlanmýþ,
harf inkýlâbýna kadar Osmanlý matbaacýlýðýnda bu harfler tercih edilmiþtir.
Mustafa Ýzzet’in, “Benim yazýlarýmda
evâil - evâhir yoktur” þeklinde bir sözü nakledilirse de onun hattý ömrünün sonuna
kadar tekâmülünü sürdürmüþtür. Eserlerini inceleyen Necmeddin Okyay hattatýn
1863’ten sonra yazdýðý nesihleri uçan kelebeklere benzetir. II. Mahmud’un da hocasý olan Mustafa Râkým’ýn vefatýnda Mustafa Ýzzet yirmi beþ yaþýna eriþmiþ bulunduðuna göre kendisiyle Enderûn-ý Hümâyun’a girdikten sonra tanýþmýþ olmalýdýr.
Onun II. Mahmud’un vefatýna kadar yazdýðý yazýlarý sülüs-nesih ve hurde ta‘lik nevindendir. Sultan Abdülmecid’in hat hocasýnýn Mahmud Celâleddin’in talebesi Mehmed Tâhir olmasý dolayýsýyla Celâleddin
tavrýný beðenir ve çevresindeki hat üstatlarýnýn o yolda yazmalarýný istermiþ. Bu sebeple Mustafa Ýzzet’in celî sülüsleri padiþahýn 1861’de ölümüne kadar Celâleddin
tavrýyla benzerlik gösterir. Ancak bu tarihten sonra Râkým üslûbunu araþtýrýp inceleyen Ýzzet Efendi’nin talebesi Muhsinzâde’ye, “Tutulacak yol Râkým yolu imiþ, biz
bunu anlamakta niye gecikmiþiz?” dediði
nakledilir. Onun, Fâtih Camii hazîre çevresindeki Râkým’a ait þaheser celî sülüs kitâbelerin önünde uzunca oturup bunlarý seyrettiði bilinmektedir ve dostlarýna söylediði, “Þeyh (Hamdullah) gibi, Hâfýz Osman gi-

bi yazý yazdým. Lâkin Râkým’ýn bir harfine
bile yanaþamadým” sözü meþhurdur.
Ýzzet Efendi kitap ve kýta tarzýnda yazdýðý eserlerine, hatta bazý celî sülüs levhalarýna o sýradaki vazifesini belirten imzalar
(Eyüp Camii hatibi, padiþahýn ikinci -sonra- birinci imamý, reîsülulemâ) atmayý âdet
edinmiþtir. Ara sýra kullandýðý “hâk-i pây-i
evliyâ Seyyid Ýzzet Mustafa” imzasýný ömrünün sonlarýnda “bende-i Âl-i Abâ Seyyid Ýzzet Mustafa”ya çevirmiþtir. Celî sülüste Râkým tarzýnda “Ketebehû Mustafa
Ýzzet” istifini benimsemekle beraber celî
tevký‘ hattýyla sadece “Ýzzet” diye imza attýðý da görülmektedir.
II. Mahmud, Ýstanbul’da bazý sahâbe kabirlerinin 1835 yýlýndaki onarýmlarý sýrasýnda buralara yeniden konulacak kitâbeleri
Mustafa Ýzzet’in yazmasýný isteyerek onun
hattatlýðýný da takdir ettiðini göstermiþtir.
Mustafa Ýzzet, sanat hayatýndaki bu ilk kitâbelerinde üslûp itibariyle hocasý Yesârîzâde Mustafa Ýzzet’i takibe çalýþmýþtýr. Ancak yazýlarýnýn adaþý Yesârîzâde’den ayýrt
edilebilmesi için farklý bir imzaya yönelmiþ, bu hat nevi için satýr halinde atýlmasý
âdet olan imzalarý “Ýzzet Mustafa, Harrerehû Mustafa Ýzzet, Seyyid Ýzzet Mustafa”
þeklinde farklý dairevî istiflerle satýr arasýna veya altýna taþýrmayý tercih etmiþtir.
Hocasý ise Yesârîzâde’yi isminden önce daima belirtmiþtir. Buna raðmen sahâbe kabirlerine dair þimdiye kadar yapýlan bütün
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neþriyatta bu kitâbelerin Yesârîzâde Mustafa Ýzzet’e ait olduðu kaydedilmiþtir. 1251
(1835) tarihini taþýyan bu altý kitâbe þunlardýr: Eyüp’te Ebü’d-Derdâ; Ayvansaray’da Muhammed el-Ensârî, Ebû Þeybe elHudrî, Hamdullah-ý Ensârî; Eðrikapý’da
Hâfir; Balat’ta Ca‘fer-i Ensârî ve Kasým
Mescidi. Mustafa Ýzzet tuðrakeþ olmamakla birlikte II. Mahmud adýna ta‘lik harfleriyle bir de tuðra tertiplemiþtir. Ancak Mustafa Râkým’ýn geliþtirdiði sülüs aðýrlýklý tuðra yanýnda onunki bir deneme niteliðinde
kalmýþtýr.
Mustafa Ýzzet hurde ta‘lik hattýyla birkaç kitap yazmýþtýr: 1251’de (1835) bir delâilü’l-hayrât (ÝÜ Ktp., Yýldýz, AY, nr. 5559);
1253’te (1837) bir Kur’ân-ý Kerîm (Sabancý
Müzesi, Hat Koleksiyonu, nr. 281); 1254’te (1838) Mustafa Kâni’nin Telhîs-i Resâilü’r-rümât (ÝÜ Ktp., Yýldýz, TY, nr. 6891).
Bu yolda yazdýklarý, kendisinden çok önce
ayný yazý neviyle hacimli kitaplar istinsah
eden Buharalý Derviþ Abdî-i Mevlevî ve
Durmuþzâde Ahmed efendiler ayarýnda
deðildir.
Celî Ta‘lik Kitâbeleri. 1251 (1835) tarihli
sahâbe kitâbeleri dýþýnda istifli imzasýný attýðý, taþa mahkûk celî ta‘lik kitâbeleri þunlardýr: Selimiye Kýþlasý yan kapýsý (1258/
1842), Çýraðan Küçük Mecidiye Camii
(1265/1849), Yenikapý Mevlevîhâne Muvakkithânesi, Ayasofya Camii hünkâr mahfili, Kahire Kavalalý Mehmed Ali Paþa Türbesi, Çemberlitaþ Türbedar sokaðýnda Bezmiâlem Vâlide Sultan Mektebi (1266/1850),
Hýrka-i Þerif Camii (1267/1851), Washington Âbidesi kitâbe yazýsý, on yedinci sýrada
(1269/1853), Dolmabahçe Sarayý (1272/
1856), Kadýköy Ýskele Camii (1275/1859),
Topkapý Sarayý Hazine Koðuþu, Cerrahpaþa Cambaziye sokaðýnda Keçecizâde Kâzým Bey kabri (1276/1859), Beyazýt’ta Harbiye Nezâreti giriþ kapýsýnýn iç tarafý (1283/
1866), Mercan’da Ali Paþa Mescidi (1286/
1869), Fýndýklý’da Keþfî Câfer Efendi Türbesi (tarihsiz). Ýzzet Efendi’nin mâil ta‘lik
kýtalarý sayýlý olup bunlarda da yukarýda
bahsedilen istifli imzalarý kullanmýþtýr. Celî ta‘lik levhalarýnda hurde ta‘likle sadece
Ýzzet yazdýðýna rastlanmaktadýr.
Celî Sülüs Kitâbeleri. Hýrka-i Þerif Camii (1267/1851). Avluya giriþ kapýlarý üstünde biri âyet (en-Neml 27/30) ve ikisi
hadis olmak üzere üç kitâbe, sekizgen biçimli caminin her bir kenar penceresi üzerinde taþa mahkûk namazla ilgili âyetler
(kýsmen veya tamamen þu sýrayla: Tâhâ
20/14; el-Bakara 2/3; Lokmân 31/17; elBakara 2/238; en-Nisâ 4/103; [iki bölüm];
en-Nisâ 4/142; el-Ýsrâ 17/78). Þerife Üm306
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mükülsûm’un kabri (Kasýmpaþa Büyük
Piyâle Camii hazîresi; 1282/1865); namaz
âyetinin (en-Nisâ 4/103) yer aldýðý Nallý
Mescid cümle kapýsý (Bâbýâli; 1283/1866);
Kasým Paþa Camii iç kapý üstü (farklý istifle ayný âyet, imzasýz) ve mihrap âyeti (Âl-i
Ýmrân 3/39; 1284/1867); Fýndýklý’da yýkýlan
Perîzad Hatun Türbesi’nin kitâbesi (imzasýz, ts., halen Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ndedir).
Celî Sülüs Kubbe Yazýlarý. Ayasofya Camii’nin 1849’daki tamiri sýrasýnda ilk olarak küçük boyda yazdýðý Nûr âyeti (en-Nûr
24/35) caminin kubbesine göre satranç
usulüyle büyütülüp varak altýnla iþlenmiþtir.
daha sonra
sonra Kasım
Kasým Paşa,
Paþa YahYahtir. Ayný
Aynı âyet
âyet daha
yâ Efendi, Küçük Mecidiye, Hýrka-i Þerif ve
Beþiktaþ Sinan Paþa (son ikisinin kubbeleri zamanýmýz hattatlarýnca yeniden yazýlmýþtýr) camilerinin kubbelerine de uyacak þekilde küçüðünden büyütülerek ayný
usulle iþlenmiþtir. Hiçbirinde imza ve tarih yoktur.
Cami Yazýlarý. Ayasofya’nýn tamiri esnasýnda lafza-i celâl, ism-i nebî, ilk dört
halife ve Hasan - Hüseyin isimleri önce küçük boyda yazýlmýþ (bunlar mihrabýn üst
duvarýnda hâlâ asýlýdýr) ve caminin azametine uygun olmasý için 7,5 m. çapýnda
daire þeklinde büyütülünce kalem aðzý da
35 santimetreye çýkmýþtýr. Bu celîlerini daha sonra uzaktan seyrettiðinde, “Ah, kabil olsa da þu levhalarý tekrar yazsam” dediði bilinmektedir. Dünyanýn bu en büyük
levhalarý, muþamba üzerine varak altýnla
iþlendikten sonra caminin içinde çatýldýðý
için bina 1934’te müzeye dönüþtürülürken
kapýlardan çýkartýlamadýðýndan on beþ yýl
yerde duvara dayalý olarak tutulduktan
sonra 1949’da tamir edilip tekrar yerlerine asýlmýþtýr. Mustafa Ýzzet’in küçük ebattaki cami yazýlarýndan akla ilk gelenler Kasým Paþa (buradakiler ahþaba hakkedilmiþtir, 1284/1867), Altunîzâde (1288/1871),
Aksaray Murad Paþa, Bâlâ Külliyesi ve Hacý Küçük (son üçü tarihsiz) camilerinde
bulunmaktadýr.
Celî Sülüsle Büyük Levhalarý. Bursa Ulucamii’nde “Fa‘lem ennehû ...” tevhid cümlesi (1279/1863) ve Yûsuf sûresinin 21.
âyetinden bir bölüm (ayný tarih); Kasým
Paþa Camii’nde “er-Râhimûne ...” hadisi
(1284/1867, tahta oyma); Hacý Küçük Camii’nde “Hayrü’l-mâli mâ ünfika ...” hadisi
(1289/1872); Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi’ndeki (nr. 2712) “Pîr-i Sânî Ýsmâil Rûmî” levhasý (1285/1868). Son iki levha Mustafa Râkým yolunda yazdýðý celî sülüslerdendir. Kasým Paþa Camii’ndeki “Tevek-

keltü alellah” levhasý da (1285/1868) celî
ta‘likle yazýlmýþtýr.
Hattatlarýn içinde Kazasker Mustafa Ýzzet ayarýnda bir mûsikiþinas olmadýðý gibi
mûsiki ile uðraþanlarýn içinde de Kazasker Ýzzet derecesinde bir hattat bulunmamaktadýr. Bu umumi hükmün dýþýnda kalan neyzen ve hattat Mehmet Emin Yazýcý onun kadar velûd deðildir. Mustafa Ýzzet’in az sayýda þiiri, Arapça grameriyle ilgili Keþfü’l-i’râb (Ýstanbul 1266) ve Avâmil Mu’ribi isimli iki telifi bulunmaktadýr. Ýlm-i simyâya merak sarýp altýn elde
etmek için para ve zaman tükettiði de bilinmektedir.
Yetiþtirdiði talebeler arasýnda Mehmed
Þefik Bey, Muhsinzâde Abdullah Hamdi,
Abdullah Zühdü, Hacý Hasan Rýzâ, Kayýþzâde Hâfýz Osman, Mehmed Ýlmî, Mehmed Hilmi, Hasan Sýrrý, Mehmed Þevket
Vahdetî, Hasan Tahsin, Siyâhî Selim, Abdullah Hulûsi, Yûsuf Âgâh efendiler ve Selmâ Haným (ta‘lik hattý) ilk hatýrlanacak hattatlardýr. Bu kadar tanýnmýþ üstada hocalýk edebilme þerefi XIX. asýrda baþka kimseye nasip olmamýþtýr. Ayrýca birçok icâzetnâmede hoca veya hocayý tasdik makamýnda Mustafa Ýzzet ismine rastlanmaktadýr.
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™ MÛSÝKÝ. Kazasker Mustafa Ýzzet hat
sanatýndaki ustalýðý yanýnda hânendeliði,
neyzenliði ve bestekârlýðý ile de tanýnmýþtýr. Küçük yaþlarda bestekâr Kömürcüzâde Hâfýz Mehmed Efendi’den dinî eserler
meþketmekle baþladýðý mûsiki hayatýný Galata Sarayý Mektebi’nde devam ettirdi. Ýrâde-i seniyye ile Enderûn-ý Hümâyun’a alýnýp burada öðrenimini sürdürürken Þâkir
Aða’dan meþke baþladý. Kýsa zamanda güzel sesiyle þöhrete ulaþmasýnýn ardýndan II.
Mahmud’un huzurundaki fasýllara sesiyle
katýldý. Bu arada ney çalýþmalarýný da ilerleterek bir müddet sonra devrinin en iyi
neyzenleri arasýna girmeyi baþardý. Sarayda daha çok Neyzen Mustafa lakabýyla tanýnan Mustafa Ýzzet, II. Mahmud’un vefatýna kadar (1839) küme fasýllarýnýn vazgeçilmez sanatkârlarýndan oldu. Bir defasýnda fasýlda II. Mahmud’un þarkýlarý okunduktan sonra Mustafa Ýzzet’e þarkýlar
hakkýnda fikri sorulduðunda hükümdarýn
eserlerinin þarkýlarýn padiþahý olduðunu
ifade etmesi padiþahý çok memnun etti.
Saray fasýllarýnda Hamâmîzâde Ýsmâil Dede, Dellâlzâde Ýsmâil Efendi, Þâkir Aða,
Tanbûrî Nûman Aða, Zeki Mehmed Aða,
Suyolcuzâde Sâlih Efendi, Tanbûrî Necib
Aða, Kemânî Ali Aða, Basmacý Abdi Efendi gibi ünlü mûsikiþinaslarla birlikte hânende ve sâzende olarak bulundu. Dellâlzâde
Ýsmâil Efendi, Hâþim Bey ve hânende Rifat Bey onun “hâce-i zaman” olduðunu
söylemiþlerdir. Hayatýnýn sonlarýna doðru
sesinin kalýnlaþmasýna raðmen fasýllarda
tiz perdelerde hiç zorlanmazdý. Tiz naðmelere gelindiðinde diðer hânendeler bir ok-

tav peste inince onun tiz naðmelerdeki ustalýðý kendini gösterirdi.
Mustafa Ýzzet dinî ve din dýþý formlarda fazla eser bestelememiþ, ancak her biri
ayrý özellikte olan eserleriyle tanýnmýþtýr.
Dellâlzâde Ýsmâil bestelediði eserleri önce Ýzzet Efendi’ye okuyup onun görüþünü alýr, daha sonra bir mûsiki toplantýsýnda bestesi hakkýnda konuþmak isteyenlere de bu eserin Ýzzet Efendi tarafýndan
beðenildiðini, dolayýsýyla artýk deðiþtirilemeyeceðini söylerdi. Tarz-ý cedîd adlý bir
makam icat eden Ýzzet Efendi, birleþik
makamlardan çok ana makam dizilerini
tercih ederdi. Meselâ hüseynî makamý dururken gülizârý fazlalýk görür, sabâ makamýna zemzeme ilâvesini de birincinin daralmasý ve ikincinin geniþletilememesi þeklinde yorumlardý.
El yazmasý güfte mecmualarýnda daha
çok þarký ve duraklarýna rastlanmakta, Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kendi
el yazýsýyla bir güfte mecmuasýnýn bulunduðu kaydedilmektedir. Sadettin Nüzhet
Ergun onun dört durak ve bir ilâhisinin
güftesini (Türk Mûsikisi Antolojisi, II, 544546), Yýlmaz Öztuna günümüze ulaþan üç
durak, bir ilâhi, birer peþrev, aðýr ve yürük
semâi ile on dokuz þarkýdan ibaret yirmi
altý eserinin listesini (BTMA, II, 80) vermektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuvarýnda on dört þarký ve bir
peþrevinin notasý yer almaktadýr. Bunlar
arasýnda, “Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle” mýsraýyla baþlayan segâh, “Ey
serv-i nâzým reftâr-ý bâlâ” mýsraýyla baþlayan bestenigâr ve, “Bir sebeple sen gücenmiþsin bana” mýsraýyla baþlayan eviç
þarkýsýyla, “Rûm’da Acem’de âþýk olduðum” mýsraýyla baþlayan hümâyun ilâhisi
günümüzde de okunan eserlerindendir.
Mustafa Ýzzet Efendi mûsiki sahasýnda
birçok talebe yetiþtirmiþtir. Bunlar arasýnda Behlûl Efendi, Medenî Aziz Efendi ve
Yeniköylü Hasan Sýrrý Efendi özellikle zikredilmelidir.
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Osmanlý hattatý, celî ta‘lik üstadý.

™

Ýstanbul’da dünyaya geldi, kesin doðum
tarihi belli deðildir. Ancak ta‘lik hattýnda
babasý Yesârî Mehmed Esad Efendi’den
1202 (1787-88) yýlýnda icâzet aldýðý (TSMK,
Güzel Yazýlar, nr. 324/17) ve 1792’de babasýyla beraber hacca gittiði göz önüne
alýnarak 1770’li yýllarýn baþýnda doðduðu
söylenebilir. Babasýndan icâzet aldýðý yýl
Mehmed Emin Bey, 1203’te de (1789) Osman el-Üveysî ayrý kýtalarla bu icâzeti tasdik ettiler. Hat sanatýnda kazandýðý üstün
baþarýsý sebebiyle kendisine mollalýk, müderrislik, kadýlýk, kazaskerlik pâyesi, 1839’da fiilen Anadolu kazaskerliði verildi. Mustafa Ýzzet Efendi, 1842’de Takvîm-i Vekåyi‘in basýldýðý Takvimhâne’nin nâzýrlýðýna
getirildiyse de ertesi yýl azledildi. Bu vazifesi sýrasýnda Matbaa-i Âmire’nin idaresini
de yürüttü. Türkiye’de hurde ta‘lik hattý
ile kitap basýmýna Yesârîzâde’nin yazdýðý
harflerden dökülen kalýplarla ve onun nezaretiyle 1842’de baþlandý. Ýlk basýlan eser
Kasabbaþýzâde Ýbrâhim Efendi’nin Risâle-i Ý‘tikådiyye’sidir. 1846’da fiilen Rumeli kazaskerliðine getirilen Mustafa Ýzzet
Efendi 2 Þâban 1265’te (23 Haziran 1849)
vefat etti ve Fâtih medreselerinin arkasýnda kalan Tûtî Abdüllatif Efendi Medresesi’ndeki küçük hazîrede gömülü bulunan,
1213’te (1798) kabir kitâbesini yazdýðý babasýnýn yanýna defnedildi. Bu semtin 1917’de yangýn geçirmesinin ardýndan caddenin geniþletilmesi esnasýnda hazîrenin de
yola gitmesi üzerine tahminen 1925 yýlýnda mezar kitâbeleri Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’ne kaldýrýldý, bir müddet sonra
da Fâtih Camii hazîresine getirilip dikildi.
Ancak her iki üstadýn nakledilmeyen kemik bakiyeleri günümüzde adý Yesârîzâde olan caddenin altýnda kalmýþtýr. Yesâ-
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