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ÝSMÂÝL NÝYÂZÎ

1730 is ya nın da oy na dı ğı kri tik rol de dö-

ne min ik ti da rı nın en bü yük is mi İbrâhim 

Pa şa ile muh te mel çe kiş me si nin önem li 

ro lü var dır. İs pirîzâde’nin böy le bir is ya-

nın ter ti biy le yö ne tim den hınç al ma yı 

dü şün dü ğü ve bu nun da yö ne ti ci ke si me 

(İbrâhim Pa şa ve eki bi ne) kar şı duy du ğu 

nef re tin so nu cu ol du ğu ile ri sü rü le bi lir. 

Dö ne min de ki “harf-i dâd kav ga sı” bu ko-

nu da ba zı ipuç la rı ve rir. İbrâhim Pa şa, 

sadâret ma ka mı na ge li şi nin ilk yı lın da 

Sul tan Ah med vâiz li ği gö re vin de bu lu nan 

İs pirîzâde’yi “harf-i dâd”ın tec vid il min-

de mah re ci ko nu sun da “mü na se bet siz” 

söz le ri yü zün den azar la mış tı. Dâd har fi-

nin “zı” gi bi okun ma sı me se le si dö ne min 

ulemâsı ara sın da de rin tar tış ma la ra yol 

aç mış tı. Şey hü lislâm Ye ni şe hir li Ab dul lah 

Efen di sad ra zam la bir lik te İs pirîzâde’ye 

bu ko nu da tem bi hat ta bu lun muş, ay rı-

ca ken di si Ma‘rûzât’ın da (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Bağ dat lı Veh bi Efen di, nr. 2054, vr. 
20b) “harf-i dâd”ın mah re ci ko nu su na 

de ğin miş ve dâd har fi ni “zı” oku yan la rın 

kıl dık la rı na ma zın fâsid ola ca ğı nı ifa de 

et miş ti. İs pirîzâde’ye ya pı lan tem bi hat 

bu ne ta me li ko nu da ki tar tış ma ya gir-

me si hu su sun da dır. Be lirt ti ği gö rü şün 

içe ri ğin den zi ya de “dev let ak lı” bu me-

se le nin üze ri ni ört me, ko nu yu ka pat ma 

is te ği içe ri sin dey di. Harf-i dâdın mah re ci 

Sul tan Ah med Ca mii vâiz li ği ve 1134 

Cemâzi yelâhi rin de (Mart-Ni san 1722: BA, 
KK 7500, s. 147), Sad red dinzâde’nin gün-

lü ğü ne gö re ise 24 Rebîülâhir 1134’te (11 
Şu bat 1722) Sü ley man Fâzıl Efen di’nin ye-

ri ne Aya sof ya cu ma vâiz li ği ne ge ti ril di. İki 

yıl son ra vâiz li ği selâtin şeyh li ği un va nıy la 

da ha da pe kiş ti ril di. “Reîsü’l-mü fes sirîn, 

reîsü’l-me şâ yih” un van la rı na da sa hip 

olan Ahmed Efen di, Pat ro na İs ya nı’nın 

ar dından 30 Rebîülev vel 1143’te (13 Ekim 
1730) öl dü. İs ya nın he men son ra sın da ki 

âni ölü mü nün se be bi bi lin me mek le bir-

lik te onun Pat ro na İs ya nı’nın çık ma sın da 

hay li önem li rol oy na dı ğı be lir ti lir. Fın dık-

lı lı İsme t Efendi, İs pirîzâde’nin yö ne ti ci 

erkâna ya kın lı ğı nı di le ge ti rir (Tek mi le-
tü’ş-Şekåik, s. 325). Onun cu ma vâiz li ği 

sı ra sın da dev let adam la rı ve sa ray la olan 

iliş ki le ri dik kat çe ki ci dir. Dö ne min sad-

ra za mı Nev şe hir li Da mad İbrâhim Pa şa, 

1135 (1723) yı lı nın bir cu ma gü nü cu ma 

na ma zı için Aya sof ya Ca mii’nde bu lun-

mak tay ken İs pirîzâde’nin, III. Ah med’in 

has ta lı ğı için oku du ğu et ki li dua ce ma atin 

dinî duy gu la rı nı coş tur muş, sad ra zam da 

bu coş kun luk için de bir kaç de fa bay gın lık 

ge çir miş ti. İs pirîzâde’nin sa ray nez din-

de de önem li bir ye ri var dı. 1720 sün net 

şen lik le rin de Sad ra zam ve Rak ka Va li si 

Ve zir Ali Pa şa, Nakîbü leş raf Zey nelâbidîn 

Efen di ve Aya sof ya şey hi Sü ley man Fâzıl 

Efen di ile be ra ber vezîriâza mın sof ra sın-

da yer al mış tı. Hat ta bu yüz den Pat ro na 

İs ya nı’ndan son ra ka le me alı nan eser ler-

de “şeyh-i mesfûr, şeyh-i bî-pervâ, yek†lü 

mâ lâ yef‘al mefhûmu na mâsa dak olan 

İspîrî oğ lu” gi bi ifa de ler le geç miş tir.

Hâne dan dü ğün le rin de, üst dü zey dev-

let gö rev li le ri nin ha zır ol du ğu her yer de 

İs pirîzâde’nin de bu lun du ğu an la şıl mak-

ta dır. Sa ray çev re sin de ka zan dı ğı nü fu za 

en çar pı cı ör nek, 15 Ra ma zan 1138’de (17 
Ma yıs 1726) es ki den be ri dü zen le nen hır-

ka-i şe rif zi ya re ti ne da vet edil me sin de ih-

malkâr dav ra nan tez ki re ci Mus ta fa Efen-

di’nin he men gö rev den alın mış ol ma sı dır. 

İs pirîzâde ay rı ca he di ye ler le de tes kin edil-

miş ti. Bu nun dı şın da Da mad İbrâhim Pa-

şa, Ho ca pa şa yan gı nın da ha rap olan Sü ley-

man Su ba şı Mes ci di’ni ca mi ye dö nüş tü rüp 

bir dârül ha dis ilâve ede rek bu ra yı ay nı ma-

hal le de otu ran İs pirîzâde’ye tev cih et miş-

ti. İbrâhim Pa şa ay rı ca, 19 Cemâzi yelâhir 

1137 (5 Mart 1725) ge ce si çı kan yan gın da 

ya nan evi nin in şa sı için İs pirîzâde’ye 8 ke se 

ak çe yar dım da bu lun muş tu.

Ah med Efen di sa ra ya bu ya kın lı ğı nı 

si ya se te ka rış mak la da gös ter di. Onun 

ola rak da ad lan dı rıl mış tır (Ço rum Ha-
san Pa şa İl Halk Ktp., nr. 19, Hk 6761, vr. 
107-134). 12. el-Man¾ara tü’ş-şe ce riy ye. 

Taş köp rizâde Ah med Efen di’nin Âdâbü’l-

ba¼¦’inin el-Æan¹ara tü’l-¼ace riy ye ad lı 

şer hi nin hâşi ye si dir. 1238 (1823) yı lın da 

ya zıl mış olup İlyâs b. Sü ley man ta ra fın dan 

1259’da (1843) is tin sah edi len tek bir nüs-

ha sı tes bit edil miş tir (Ço rum Ha san Pa şa 
İl Halk Ktp., nr. 19, Hk. 6761, vr. 15-33). 
13. Şer ¼u Mu£ad di li’½-½alât li’l-Bir gi-

vî (Sü ley ma ni ye Ktp., Se rez, nr. 1075, nr. 
3856). Ay rı ca kay nak lar da mü el li fe nis bet 

edi len Me hâ ric-i Hu rûf ve Kâ fi ye şer-

hi ad lı eser le rin nüs ha la rı bu lu na ma mış, 

aka id ve tec vid ko nu la rın da yi ne ken di-

si ne nis bet edi len iki ese rin de ona de ğil 

Os man pa zar lı Ah med Hil mi’ye ait ol du ğu 

an la şıl mış tır.
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ÿVe dat S. Ah med

– —ÝSPÝRÎZÂDE AHMED EFENDÝ
(ö. 1143/1730)

Patrona Ýsyaný düzenleyicilerinden,
Ayasofya vâizi.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Ba ba sı Aya sof ya 

Ca mii cu ma vâizi İs pir li Ali Efen di’dir. İlk 

eği ti mi ni ba ba sın dan al dı, onun çev re sin-

de ki ho ca lar dan ve mü der ris ler den ders 

gör dü. Ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne Sey yid 

Fey zul lah Efen di’nin şey hü lislâmlı ğı sı-

ra sın da ken di si ne 22 Zil hic ce 1106’da (3 
Ağus tos 1695) So fu Meh med Pa şa dârül-

ha dis li ği ve ril di (BA, Ali Emîrî, II. Mus ta fa, 
nr. 1004). 1112’den (1700-1701) iti ba ren 

ba ba sı gi bi Eyüp Sul tan Ca mii’ne cu ma 

vâizi ta yin edil di. Ar dın dan sı ra sıy la Sul-

tan Se lim, Sul tan Meh med, Sü ley ma ni ye, 

İspirîzâde Ahmed Efendi’nin 1106 (1694-95) tarihli arzı ve 

Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin derkenarı üzerine buyu-

ruldusu  (BA, Ali Emîrî, II. Mustafa, nr. 1004)
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ISSAWI, Charles Philip

– —ISSAWI, Charles Philip
(1916-2000)

Suriye asýllý
Ortadoðu tarihçisi.˜ ™

Su ri ye li Or to doks bir an ne ba ba nın 

ço cu ğu ola rak Ka hi re’de dün ya ya gel di. 

Ken di si ni da ha çok Şam lı, kül tür ba kı-

mın dan da Lüb nan lı ve Mı sır lı di ye ta-

nım lar. Ço cuk lu ğu Mı sır (Ka hi re), Su dan 

(Har tum) ve Lüb nan’da geç ti. An ne si nin 

ba ba sı Nu‘mân Ebû Şa‘r, Bel çi ka-Liège’de 

Os man lı kon so lo su olup Hizb el-lâ-mer-

ke ziy ye ha re ke ti nin ku ru cu la rın dan dır. 

Jön türk ler’le an laş maz lı ğa dü şün ce Su ri-

ye’ye dö ne me miş ve Mı sır’a yer leş miş tir. 

Is sa wi, İs ken de ri ye’de me zun la rı ara sın-

da çok ün lü dev let ada mı ve sa nat çı la rın 

da bu lun du ğu Vic to ria Col le ge’da oku du. 

Li sans öğ re ni mi ni Ox ford’da Mag da len 

Col le ge’da 1937’de ta mam la dı. 1946’da 

Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si’nde ders 

ver di ği sı ra da, II. Dün ya Sa va şı yıl la rın-

da ül ke sin den sür gün edi len bir Po lon-

ya lı olan Ja ni na Ma ria Haft ke ile ev len di. 

1947’de Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne 

(Was hing ton, D.C.) gi dip yer le şen Is sa wi 

ile eşi 1957’de bu ül ke nin va tan da şı ol-

du lar. İlk yıl la rın da si yasî yön den ol duk ça 

ak tif olan Is sa wi, Ame ri ka lı lar’ı Fi lis tin’de 

bir ya hu di dev le ti nin ku rul ma sı nın fa cia 

ile so nuç la na ca ğı na ik na et me ye ça lış tı. 

Was hing ton’da bir sü re kal dık tan son ra 

Bir leş miş Mil let ler’de gö rev yap tı, ar dın-

dan ba şı na ge çe ce ği Or ta do ğu ma sa sın da 

uz man ola rak ça lış mak üze re New York’a 

ta şın dı.

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde ki ilk 

aka de mik de ne yi mi, 1950’de Har vard 

Üni ver si te si’nin bir yaz oku lun da okut-

tu ğu Or ta do ğu eko no mi le ri der siy le baş-

la dı. Bir leş miş Mil let ler’de ça lı şır ken üç 

yıl bo yun ca ders ver di ği Co lum bia Üni-

ver si te si’ne 1951’de Rag nar Nurk se eko-

no mi pro fe sö rü un va nıy la ge çiş yap tı ve 

eko no mi bö lü mün de ki ho ca lı ğı 1975’e 

ka dar sür dü. Bu üni ver si te nin Ya kın ve 

Risâle-i Bir gi vî’ dir. Te re ke de top lam 

173 cilt kitap bu lun mak ta dır. Ki tap la rı, 

ev eş ya la rı, kı ya fet le ri ve da ha önem li si 

te re ke ye yan sı dı ğı şek liy le yegâne gay ri 

men ku lü olan evi ile İs pirîzâde’nin top lam 

mal var lı ğı 1 mil yon ak çe ye ulaş mak ta-

dır. Bu da ya XVI II. yüz yıl baş la rın da im-

pa rator lu ğun en kı dem li ca mi sin de kür sü 

şey hi ol manın maddî ge ti ri si nin (en azın dan 

İbrâhim Pa şa’nın ya kın çev re sin de ki bir kı sım 

üst dü zey bü rok ra ta kı yas la) çok da yük sek 

sa yıl ma dı ğı nı, ya da İs pirîzâde’nin bu ko-

nu mu nu ser vet edin me ye yö ne lik ola rak 

kul lan ma dı ğı nı dü şün dü rür.
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ÿSe lim Ka ra ha sa noğ lu

ko nu su yal nız İs pirîzâde için de ğil ken di-

sin den ön ce ki Aya sof ya şeyh le ri, vâiz le ri 

için de prob lem teş kil et miş ti. Ah med 

Efen di’den ön ce Sü ley man Fâzıl Efen di 

de ay nı se bep ten Sa rı yer’e sü rül müş, ar-

dın dan af fe dil miş ti.

İs pirîzâde is yan gün le rin de is yan cı lar la 

sa ray ara sın da ki çe tin pa zar lı ğı yü rü ten 

ki şi dir. Onun yü rüt tü ğü bu pa zar lık III. Ah-

med’in taht tan in di ril me si, İbrâhim Pa-

şa, Ket hüdâ Meh med Pa şa, Kap ta nı deryâ 

Kay mak Mus ta fa Pa şa’nın öl dü rül me siy le 

ne ti ce le ne cek ve Şey hü lislâm Ab dul lah 

Efen di, an cak İs pirîzâde’yi ve Ka dı Zülâlî 

Ha san Efen di’yi ya nı na alıp ulemâdan bir 

ne vi icâzet ya da des tek ala rak ölüm lis-

te sin den adı nı sil dir me yi ba şa ra cak tı. III. 

Ah med ve zi ri ni ve ve zi ri nin iki da ma dı nı 

ölü me gön der miş, is yan cı lar bu nun la da 

tat min ol ma mış tır. İs pirîzâde son pa zar-

lık için Et mey da nı’na gi di şin de is yan cı lar 

Sul tan Ah med’in hilâfe ti ni bun dan böy le 

ka bul et me dik le ri ni, II. Mus ta fa’nın oğ lu 

Mah mud’u is te dik le ri ni söy le miş, o da sa-

ra ya dö nüp bu is te ği bil dir miş, III. Ah med 

de 19 Rebîülev vel 1143 (2 Ekim 1730) ta ri-

hin de taht tan fe ra gat et miş tir.

Ah med Efen di’nin 1730 is ya nı nın olu şu-

mun da ki ro lü açık bi çim de, “is yan cı la rın 

aş mak ta zor la na cak la rı güç lük le ri aşa rak 

on la rı baş ka bir çö züm ara ma ya sev ke de-

bi le cek yol la rı ka pa ma” şek lin de ifa de edil-

miş tir (A Par ti cu lar Ac co unt of the Two 
Re bel li ons, s. 20-21). İs ya nın bilindiğ i ha-

liy le pat lak ver me si İs pirîzâde’nin yol gös-

ter me siy le ol muş tur. Onun des te ği bu lun-

ma dan is ya na te ma yül eden kalaba lık lar 

bel ki da ha yu mu şak bir çö züm ara yı şı na 

gi re cek ti. Hat ta ken di si biz zat is yan cı la-

ra ha re ke tin ter ti bi işi ni üst len me yi tek lif 

et miş, is yan cı la rın ağ zın dan III. Ah med’in 

hal‘i me se le si ni ken di si da yat mış tır. I. 

Mah mud’un tah ta çı kı şın dan son ra İs pirî-

zâde ye rin de kal mış, fa kat bir haf ta son ra 

ölü mü vu ku bul muş, is ya nın ne ti ce le ri ni 

gö re me miş tir.

İs pirîzâde Ah med Efen di hak kın da 

bu gü ne ula şan en önem li kay nak te re-

ke kay dı dır. Bu ka yıt İs tan bul Müf tü lü-

ğü Şer‘î Si cil ler Ar şi vi’nde (Kıs met-i As-
ke riy ye Mah ke me si, nr. 60, vr. 9a-10a) 
yer alır (Ka ra ha sa noğ lu, OTAM, sy. 24 
[An ka ra 2008], s. 97-128). Bu na gö re İs-

pirîzâde’nin Hoca pa şa ma hal le sin de bir 

evi, bir çok ki ta bı tes bit edil miş ti. Onun 

sa tı şı ger çek leştiri len ki tap la rı ara sın da 

en pa ha lı sı 4800 ak çe ile Tefsîr-i Kådî’dir. 

İkin ci sı ra da 4500 ak çe ile Târîh-i Hamîs 

ge lir. En ucuz sa tı lan eser ise 60 ak çe ile 
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