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ÝVRANYE

Te mel Bi lim ler Fa kül te si’nde ku ru lu şu na 

öna yak ol du ğu Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü-

mü baş kan lı ğı yap tı, Türk di li ve ede bi ya tı 

ders le ri okut tu. 1986’da bu ra dan emek-

liye ay rıl dı. 5 Tem muz 2004’te İs tan bul’da 

öl dü.

Kü çük sa yı la bi le cek bir yaş ta ba ba sı-

nı kay bet ti ği için ağa be yi Ma hir İz’in hi-

ma ye sin de ye ti şen Fa hir İz, özel lik le yurt 

dı şın da ki aka de mik çev re ler de da ha çok 

es ki Türk ede bi ya tı ala nın da yap tı ğı ça lış-

ma lar la ta nın mış tır. Ba tı dün ya sı nın Türk 

kül tü rüy le uğ ra şan aka de mis yen le ri onun 

Cas sel’s Ency clo pa edia of Li te ra tu re, 

The Ency clo pa edia of Is lam (new edi ti-

on) ve Ency clo pa edia of Bri tan ni ca’da 

ya yım la nan mad de le ri sa ye sin de Türk 

ede bi ya tı nın önem li şa ir ve ya zar la rı nı ta-

nı mış lar dır. Ay rı ca Ede bi yat Fa kül te si 

Türk Di li ve Ede bi ya tı Der gi si, Tür ki-

yat Mec mu ası, Türk Di li Araş tır ma la rı 

Yıl lı ğı-Bel le ten, Bo ğa zi çi Üni ver si te si 

Der gi si, Türk Di li ile Ta rih ve Top lum 

gi bi der gi ler de çe şit li ma ka le le ri ya yım-

lan mış tır. Har vard Üni ver si te si Ya kın do ğu 

Dil le ri ve Ede bi yat la rı Bö lü mü ta ra fın dan 

çı ka rı lan Jo ur nal of Tur kish Stu di es’in 

(Türk lük Bil gi si Araş tır ma la rı, TU BA) XIV 

ve XV. cilt le ri, öğ ren ci le ri Gü nay Kut ve 

Gö nül Al pay Te kin ta ra fın dan Fa hir İz’e 

ar ma ğan ola rak ya yım lan mış tır (Har vard 
1990).

Eser le ri: A Tur kish-Eng lish Dictio-

nary (Ox ford 1947, H. C. Hony ile bir-
likte); An Eng lish-Tur kish Dic ti onary 

(Ox ford 1952, H. C. Hony ile bir lik te); 
The Concis e Ox ford Tur kish Dic ti-

onary (Ox ford 1959, A. D. Al der son ile 
bir lik te); Pa buç çu Ah med’in Ga rip 

Ma ce ra la rı (İs tan bul 1961); Es ki Türk 

Ede bi ya tın da Ne sir (XIV. yüz yıl dan XIX. 
yüz yı lın or tasına kadar yet miş beş yaz ma-
dan se çil miş ör nek ler şu baş lık lar al tın-
da sı ra lan mış tır: Dinî me tin ler, Men ka-
bevî İslâm ta ri hi, Dinî-des tanî me tin ler, 
Hikâye, Halk hi kâye le ri, Destanî eser ler, 
Des tanî ta rih ler; I, İs tan bul 1964); Es ki 

– —ÝZ, Fahir
(1911-2004)

Edebiyat tarihçisi.˜ ™

30 Ni san 1911 ta ri hin de İs tan bul Fa tih’-

te doğ du. Ba ba ta ra fın dan il mi ye sı nı fı na 

men sup Külâhîzâde ler sülâle sin den gel-

mek te dir. Ba ba sı Sey yid İs mâ il Ab dül ha-

lim Efen di (ö. 1925) Mi dil li, Is par ta ve Me-

di ne’ de ka dı lık yap mış, bü yük ba ba sı Meh-

med Ser vet Efen di de Me di ne ve Mek ke 

ka dı lık la rın da bu lun muş tur. Anne si Şe ri fe 

Râife Ha nım, Bağ dat Ka dı sı Er zu rum lu 

Çe le bizâde İbrâhim Rüş dü Efen di’nin kı-

zı, Şey hü lislâm Hü se yin Hüs nü Efen di’nin 

kız kar de şi dir. Ba ba sı nın gö re vi do la yı sıy la 

ilk öğ re ni mi ne An ka ra Sul tâ nî si’nin ib tidâî 

kıs mın da baş la dı, or ta öğ re ni mi ne İs tan-

bul’da İtal yan Li se si ile Sa int Mic hel Fran-

sız Li se si’nde de vam et ti. Ga la ta sa ray Li-

se si’nden me zun ol duk tan son ra İs tan bul 

Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve 

Ede bi ya tı Bö lü mü’ne gir di (1934). Ho ca sı 

Re şit Rah me ti Arat’ın sağ la dı ğı burs lar la 

yaz ta tillerin de Ber lin’e git ti. Ön ce Uy gur-

ca Kur’an tercü me si üze ri ne bir ça lış ma 

yap tı, yi ne Uy gur ca Mi’racnâme’ye da ir 

ha zır la dı ğı me zu ni yet ça lış ma sın dan son-

ra fa kül te yi bi ti rip ay nı bö lü me asis tan 

ol du (1938). “Ab dül hak Hâmid’in Di li ve 

Üs lû bu” ad lı te ziy le do çent li ğe yük sel di 

(1941). 1943’te Ha li de Edip ve Ad nan Adı-

var’ın ara cı lı ğıy la İn gil te re’ye git ti. 1943-

1948 yıl la rın da Lon dra’da Scho ol of Ori en-

tal and Af ri can Stu di es’ te, 1948-1949’da 

Ox ford Üni ver si te si’nde, 1950-1954 ara-

sın da yi ne Scho ol of Ori en tal and Af ri can 

Stu di es’te öğ re tim üye li ği yap tı. 1954’te 

İs tan bul Üni ver si te si’nden al dı ğı da vet 

üze ri ne Ede bi yat Fa kül te si’ne pro fe sör 

ola rak dön dü.

1959’da on al tı ki şi lik bir grup la dün-

ya da ki eği tim sis tem le ri ni in ce le yen bir 

ra por ha zır la dı; bu ra por Türk çe, İn gi liz-

ce ve Al man ca ola rak ya yım lan dı. 1960’ta 

Şar ki yat çı lar Kon gre si’ne ka tıl dı; New 

York (1961-1962) ve Tü bin gen’de (1963), 
Ka na da Mon tre al Üni ver si te si’nde (1965-
1967) Türk ede bi ya tıy la il gi li ders ler ve 

kon fe rans lar ver di. 1963-1966 yıl la rın da 

İs tan bul Üni ver si te si Tür ki yat Ens ti tü sü 

mü dür lü ğü, 1965-1969 ara sın da Re gi onal 

Co ope ra ti on of De ve lop ment baş kan lı ğı 

yap tı. 1971’de emek li ye ay rıl dık tan son ra 

Chi ca go Üni ver si te si’nden al dı ğı bir da vet-

le ora ya gi de rek Türk ede bi ya tı ders le ri 

ver di. 1976’da Tür ki ye’ye dön dü. 1977-

1986 yıl la rı ara sın da Bo ğa zi çi Üni ver si te si 

Yu gos lav ya’nın ku rul ma sı nın ar dın dan 

(1945’ten son ra) bu ra sı sa na yi böl ge si ha-

li ne gel di. Şe hir de bü yü dü. 2012 Sır bis tan 

nü fus sa yı mı na gö re İv ran ye’de 54.450 

Sırp, 4125 Ro man (Çin ge ne), 487 Bul gar, 

223 Ma ke don ve 1200 di ğer et nik grup-

lar dan nü fus bu lun mak tay dı.

Gü nü müz de Os man lı za ma nın dan XVI. 

yüz yı la ait ta rihî Ba ba Efen di Ha ma mı, Ra-

uf Pa şa’nın 1765 ta rih li bü yük ko na ğı ve 

şeh rin için den akan de re nin üs tün de be yaz 

taş tan 1844 yı lın da in şa edil miş ke mer li 

bir köp rü kal mış tır. Her üç ya pı da res to re 

edil miş tir. Ko na ğın bir kıs mı şe hir mü ze si, 

di ğer kıs mı ise şeh rin en iyi res to ra nı ola-

rak kul la nıl mak ta dır. Köp rü, yüksek rüt be li 

bir Os man lı’nın kı zı olan Ay şe ile genç bir 

hı ris ti yan ço ban olan Ste fan’ın acık lı aşk 

hikâye siy le ir ti bat lan dı rı la rak bir sem bol 

ha li ne gel miş tir. Köp rü de bi ri Arap ça, bi ri 

Türk çe iki kitâbe mev cut tur. Arap ça me-

tin de şu iba re yer al mak ta dır: “Aş kın bir 

ara ya ge tir dik le ri ni ayı ran la ra lânet ol sun!”
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ÝZZETBEGOVÝÇ, Aliya

as ker li ği ni bi tir mek üze re olan Ali ya, da-

ha ön ce ki İslâmî fa ali yet le rin den do la yı 1 

Mart 1946’da on dört ar ka da şıy la bir lik te 

tu tuk la nıp hap se dil di. Ha pis te kal dı ğı üç 

yı lın ar dın dan Ha li de Ha nım’la ev len di ve 

üni ver si te öğ re ni mi ni ta mam la ma ya ça lış-

tı. İlk gir di ği Zi ra at Fa kül te si’ni ya rım bı-

ra kıp Hu kuk Fa kül te si’ne geç ti ve 1956’da 

me zun ol du. Ha ya tı nın önem li bir kıs mı nı 

de ği şik ku rum lar da hu kuk da nış man lı ğı 

ya pa rak ge çir di.

Ali ya İz zet be go viç, bir yan dan çe şit li 

ki tap lar okur ken di ğer yan dan ko mü nist 

re ji min bas kı la rı na rağ men dü şün ce le ri ni 

ka le me al ma ya ça lış tı, genç ler le il gi len-

di. İlmî ve fikrî bi ri ki mi, en te lek tü el ka-

pa si te si ve müs lü man kim li ği ni yan sı tan 

yo rum la rıy la kı sa sü re de dik ka ti çek ti. 

İslâmî ba kış açı sıy la di le ge tir di ği dü şün-

ce le ri, sa de ce Boş nak lar üze rin de de ğil 

es ki Yu gos lav ya’da ki fark lı et nik grup la ra 

men sup müs lü man lar üze rin de de et ki-

li ol du. Bu ara da dü şün ce ve fa ali yet le ri 

se be biy le yö ne ti min he de fi ha li ne gel di. 

Özel lik le 1970’te bir grup ar ka da şıy la 

bir lik te ka le me alıp ya yım la dı ğı “İslâm 

Dek la ras yo nu” baş lık lı me tin ül ke için de 

ve dı şın da bü yük yan kı uyan dır dı. Bos-

na-Her sek ve Yu gos lav ya müs lü man la rı 

ya nın da bü tün dün ya müs lü man la rı na 

için de bu lun duk la rı dö nem de in san lı ğa 

ve ken di din daş la rı na kar şı so rum lu luk-

la rı nı ha tır la tan bu bil di ri bir sü re son ra 

onu ha zır la yan la rın si ya sal bas kı ya mâruz 

kal ma la rı na yol aç tı.

Ti to’nun 1980’de ölü mü nün ar dın dan 

Yu gos lav ya’da şart lar da ha da ağır laş ma-

ya baş la dı ve 1983’te “Sa ray bos na sü re ci” 

sı ra sın da İz zet be go viç tek rar tu tuk lan dı. 

Onun la be ra ber birçok müs lü man ay dın 

ya sal dü ze ni yık mak ama cıy la ör güt kur-

mak tan yar gı la na rak hap se mahkûm edil-

di; İz zet be go viç de ba zı suç lu la rı ilk de fa 

mah ke me de gör dü ğü hal de ör gü tün li de ri 

ola rak suç lan dı. Yar gı la ma nın ar dın dan 

Ha nım’la ev len miş, Bel grad’da ya şa yan 

Ali ya’nın ai le si, 1863’te Sır bis tan’dan sü-

rü len müs lü man la rın yer leş ti ril me si için 

Sul tan Ab dü la ziz’in Sa va neh ri üze rin de 

te sis et tir di ği Azî zi ye’ye ta şın mış tı. De de-

si son ra la rı Bo sans ki Şa mats di ye anı lan 

bu ka saba nın yö ne ti ci li ği ni yap mış, Avus-

tur ya-Ma ca ris tan Ar şi dü kü Franz Fer di-

nand’a kar şı ger çek leş ti ri len sui kas tın 

ar dın dan Avus tur ya lı in zi bat lar şe hir de 

ta nın mış Sırp lar’ı re hin ala rak uzak la ra 

gö tür mek is te yin ce bun la rı ko ru muş tu. 

Ali ya’nın ti ca ret le uğ ra şan ba ba sı Mus-

ta fa, ço cuk la rı na iyi bir ge le cek sağ la ma 

ama cıy la, oğ lu he nüz iki ya şın da iken ai le-

si ni Sa ray bos na’ya ta şı mış tı. Ai le sin den ve 

özel lik le an ne sin den dinî eği tim alan Ali ya, 

Sa ray bos na’nın iti bar lı okul la rın dan olan 

Bi rin ci Er kek Li se si’ne gir di. Bu okul da bir 

ara ko mü nist le rin pro pa gan da la rın dan 

et ki len di, genç lik he ye ca nıy la top lum sal 

hak-hak sız lık prob lem le riy le Al lah’a olan 

inan cı ara sın da ka rar sız kal dı. Son ra dan 

ken di si nin ifa de et ti ği ne gö re o dö nem-

de oku du ğu Ba tı fel se fe si ne ait eser le rin 

et ki siy le bir inanç sar sın tı sı ya şa dıy sa da 

din le alâka sı hiç bir za man kop ma dı, din 

kar şı sın da ki ko mü nist yak la şı mı nı ka bul 

et me di, tan rı sız bir kâinat ona her za man 

an lam sız gö rün dü. Bu yıl lar da ken di si ni en 

çok et ki le yen üç eser Berg son’un Yara-

tıcı Ev rim, Kant’ın Saf Ak lın Eleş ti ri si 

ve Speng ler’in Ba tı’ nın Çö kü şü’dür. İçi-

ne düş tü ğü fikrî sar sın tı uzun sür me di ve 

İslâmî kim li ği genç lik dö ne min de ha ya tı na 

yön ver meye baş la dı.

Da ha li se nin ikin ci sı nı fın da iken Genç 

Müs lü man lar Der ne ği’ne gi re rek fa al üye-

le rin den bi ri olan Ali ya, bu grup için de-

ki ça lış ma la rı nın ya nı sı ra özel lik le Do ğu 

Bos na’dan ge len mül te ci le re yar dım fa-

ali yet le ri ne ak tif bi çim de ka tıl dı. 1943’te 

li se den me zun ol duk tan son ra ar ka daş-

la rı nın an lat tı ğı na gö re âsi bir ka rak ter 

ser gi le me ye baş la dı. II. Dün ya Sa va şı’nda 

Bos na-Her sek’in, Al man ya’nın des te ğiy le 

1941 yı lın da ku ru lan Ba ğım sız Hır va tis tan 

Cum hu ri ye ti’nin bir par ça sı ha li ne gel me si 

ve bu nun yol aç tı ğı ye ni so run lar dan do la yı 

Ali ya’nın da ara la rın da bu lun du ğu genç 

müs lü man lar, Sa ray bos na lı âlim ve vâiz 

Meh med Han ciç’in baş kan lı ğı nı yap tı ğı el-

Hidâye Der ne ği’ne geç mek zo run da kal dı. 

Ali ya, Hır vat lar ta ra fın dan as ke re alın mak 

is te nin ce Sa ray bos na’dan ka çıp Gra da-

çac’a git ti. 1945’te Ti to’nun li der li ğin de ki 

Par ti zan or du su Sa ray bos na’yı al dı ğın da 

ge ri dön dü; an cak bu de fa Sırp lar ta ra-

fın dan as ke re alın dı. Par ti zan lar’ın müs-

lü man la rı tu tuk la ma ya baş la dı ğı sı ra da 

Türk Ede bi ya tın da Na zım (118 diva n 
şai rin den çe şit li ör nek ler le kırk do kuz 
mes ne vi den se çil miş parça la rı ihtiva eder; 
I-II, İs tan bul 1955, 1966-1967); İngi liz ce-

Türk çe Söz lük (An ka ra 1974); Top ka-

pı, il plaz zo dei Sul ta ni (Mi la no 1980); 
He pi mi zin Türk çe si (İs tan bul 1985); 
Türk çe-İn gi liz ce Söz lük: The Ox ford 

Tur kish Eng lish Dic ti onary (2. bas kı, 
İs tan bul 1988, H. C. Hony ve A. D. Alder-
son ile bir lik te). Ay rı ca Gü nay Kut’la bir-

likte Baş lan gı cın dan Günü mü ze Kadar 

Büyük Türk Klâsik le ri’ni ya yımlamıştır 

(İstan bul 1985).

Fa hir İz, ay rı ca The Pen gu in Bo ok of 

Tur kish Ver se (Lon don 1978, Ner min 
Me ne men ci oğ lu ile bir lik te), An Ant ho-

logy of Mo dern Tur kish Short Sto ri es 

(Min ne apo lis 1978) ad lı iki an to lo ji ha zır la-

mış tır, Ya k¢ nî’ nin Ok Yay nıng Münâza-

ra sı’ nın met ni ni ve İn gi liz ce çe vi ri si ni 

(“Ya ki ni’s Con test of the Ar row and the 
Bow” [Németh Ar ma ğa nı, An ka ra 1962, s. 
267-287]), Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Sal tuk-

nâ me’ si ni (Top ka pı Sa ra yı Mü ze si Kü tüp-
ha ne si Ha zi ne 1612 nu ma ra lı nüs ha nın 
tıp kı ba sı mı, Cam brid ge 1974-84; in dek si 
Gö nül Al pay Te kin ta ra fın dan ha zır lan mış-
tır), Hü se yin Tûg¢’nin Vak‘a-i Sul tan Os-

man Han’ını (TDAY Bel le ten, 1967, s. 119-
164), Yûsuf Efen di’nin “Makåle-i Zin dan cı 

Mah mûd Ka pu dan Berây-ı Feth u Za fer-i 

Keş tî-i Mal tiz-i Laîn-i Dûzah-mekîn”ini 

(TM, XIV [1964], s. 114-150) neş ret miş tir 

(eser, ma ka le ve mad de le ri nin bir lis te si 
için bk. Ay nur, bibl.).
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ÿGü nay Kut

– —ÝZZETBEGOVÝÇ, Aliya
(1925-2003)

Bosna-Hersek’in
ilk cumhurbaþkaný, 

siyaset adamý ve düþünür.˜ ™

8 Ağus tos 1925 ta ri hin de Bos na-Her-

sek’te ki Bo sans ki Şa mats (}amac) şehrin-

de doğ du. Kök lü bir ai le den ge len ve 

ken di siy le ay nı adı ta şı yan de de si, İs-

tan bul’ da Os man lı or du sun da as ker lik 

yap tı ğı sı ra da Üs kü dar lı Türk kı zı Sı dı ka 
Aliya

İzzetbegoviç




