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kat ayyıldızın bir devlet sembolü olarak 
resmen kabulü, bildiğimiz kadarıyla lll. 
Mustafa (1757- 1774) devrinde başlamış, 

ı. Abdülhamid (1774-1 789) ve bilhassa lll. 
Selim ( ı 789-1 807) dönemlerinde de iyice 
yerleşmiştir. Hafız Hüseyin Ayvansara
yT' nin Mecmila-i Tevô.rih adlı eserinde, 
"Frenk Beyzade Kont'un (De Tott olma
lı) döktürdüğü toplar tuğradan başka 
Devlet-i Osmaniyye'ye mahsus olan ni
şan-ı şerif-i ali-şanın dahi resmolunma
sı 1187'den (1773-74) itibaren usulden 
olmuştur" (vr. 85 8

) denildiğine göre. bu 
" nişan-ı şerif-i ali-şan " ın ayyıldız olması 

kuwetle muhtemeldir. Napolyon'un Ya
fa 'da ganimet olarak ele geçirdiği ve 
Akka önüne getirdiği , fakat burada ba
şarısızlığa uğrayınca geri çekilirken 22 
Mayıs 1799'da denize attırdığı Türk top
larının namluları üstünde de ayyıldız bu
lunmaktaydı. istanbul'da Askeri Müze'
de ve Rumelihisarı önünde de ayyıldız

lı toplar vardır. Başbakanlık Arşivi ' nde 

hatt-ı hümayunlar arasında bulunan ta
rihsiz bir belge (nr. 14553), ayyıldızın lll. 
Selim zamanında resmen devlet alame
ti olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Tophane ve Top Arabacıları Nazırı Reşid 
Mustafa Efendi'nin yazarak sadrazama 
takdim ettiği takririn kenarına padişa

hın yazdığı bir notta, topların üzerlerine 
tuğradan başka " ... ağzına karib mahal
le hilal şekli ile bir yıldız resmoluna ... " 
denilmektedir. Bugün istanbul'da Deniz 
Müzesi 'nde bulunan, Tersane-i Amire 
Emini Osman Efendi tarafından takdim 
edilmiş 18 Zilkade 1207 (27 Haziran 1793) 
tarihli buyruldu*da, donanma kalyon
Ianna çekilecek sancakların al renkte ol
ması ve üzerlerinde beyaz ay ve yıldız 

bulunması öngörülmüştür. lll. Selim ' in 

Aya Irini Kil isesi Ceski Harbiye Arnbarı • Askeri Müzeı kapı 

sındaki avvı l dız 

saltanat yıllarından itibaren ayyıldız he
men her yerde kullanılır olmuştur. 1957 
yılında Sivas'ta Güdükminare denilen tür
benin karşısındaki güzel ve eski bir evin 
saçağı altında boya ile işlenmiş ayyıldız 
ve 1211 ( 1796-97) tarihi görülüyordu. 

Osmanlı Devleti'ni temsil etmek üze
re XIX. yüzyılda , üzerinde çeşitli silahlar, 
sancaklar ve alt kenarında nişanlar bu
lunan arma kullanılırken bayrakta da bi
çimleri şimdikine pek uymayan ayyıldız 
alameti kabul edilmişti. Bu durum böy
lece Cumhuriyet'in başlarına kadar sü
rüp gitmiştir. Çeşmelerde, mezar taşla
rında, cami ve tekke kapılarında , Çanak
kale tabaklarında , fincanlarda, işleme

lerde, çeşitli deri ve madeni eşya üzerin
de ayyıldız motifi ile karşılaşılır. Cumhu
riyet'in ilk yıllarında ayyıldız bayraklar
da biraz gelişigüzel işienirken 1933'te 
belirli ölçü ve nisbetlere göre yapılması 
tamim edilmiş , 1936 yılında da bu hu
susta bir kanun çıkarılarak 1937' de ni
zamnamesi yayımlanmıştır (bk. BAYRAK). 

Müslüman ülkelerin birçoğu da ayyıldızı 

1- 1553 'te Roma'da basılan Georgijeviç Bartholomeo'nun Pro{etia del Tvrch i ad lı eserinin ba şlık sayfa sındaki ayyıld rz 

(C. Gölln«, Turcica ll,'· 28). 2- XVI. yüzyı lın ikinci ya rısına ait bir dokumada ayyı ldı z motif i (TSM, En, anter, nr. 16.234). 3- 1802'de 
dökülmüş bir top üzerinde ayyı ld ız (RumeHhisan, Teşhir , En,.nter, nr. 3). 4- ll. Mahmud Sebili'nin ayyıl d ız lı alemi 
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resmi devlet arması olarak kabul etmiş
ler ve değişik renklerdeki bayrakianna 
koymuşlardır. 
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(bk. AZEB). 
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AzA D 
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(bk. AZAT). 
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ı 
AzAo, Ebü'l-Kelam 

L 
(bk. EBÜ'I-KEIAM AzAD). 
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ı 
AzAD-ı BiLGHAMi 

( <$" I}J.; ~ lji ) 
M!r Gulam All b. Nuh ei-Hüseynl 

el-V asıt! el-Bilgram ı 
(ö. 1200 / 1786) 

L 
Hindistanlı alim ve şair . 

_j 

Azad ve Hassanü ·ı- Hi nd lakaplarıyla 
meşhurdur. 18 Haziran 1704'te Leknev'e 
bağlı Bilgram kasabasında pek çok ilim 
adamı yetiştirmiş bir ailede doğdu. So
yu, Hz. Hüseyin'in terunu Zeyd b. Ali 'ye 



dayanmakta olup büyük dedeleri Erne
viler'in zulmünden kaçarak Hindistan'a 
yerleşmişlerdir. İlk öğrenimini memle
ketinde tamamladı. 1721'de tahsil için. 
ana tarafından dedesi meşhur alim ve 
dört dilde (Arapça, Farsça, Türkçe ve Hint
çe) şair olan Abdülcelfl-i Bilgrami'nin ya
şadığı Şahcihanabad 'a gitti ve ondan 
Arapça, hadis ve siyer öğrendi. Orada iki 
yıl kaldıktan sonra Bilgram'a döndü. Da
yısı Muhammed b. Abdülcelfl'den aruz; 
kafiye ve edebi ilimleri okudu. 1730'da 
dayısı Mlr Muhammed'in ordu vak'anü
visliği yaptığı Sihvan'a (Sivlstan) gitti. Bu
rada dayısının naibi olarak dört yıl kaldı. 
1734 yılında önce Delhi 'ye, sonra da Bilg
ram'a döndü. Bu seferi sırasında Hazin-i 
LahYel ve Valih-i Dağıstanı gibi şairlerle 
görüştü . Mekke ve Medine'ye giderek iki 
yıl kaldı (! 738) . Medine'de Şeyh Muham
med Hayat es-Sindl'den Satıfh-i Bulyı
rf'yi okudu ve Kütüb-i Sitte 'den icazet 
aldı. Hindistan'a döndüğünde (I 739) Ev
renga bad şehrine yerleşti. 1745'te müs
takbel Haydarabad nizarnı Newab Niza
müddevle Asafcah ' la karşılaştı ve on
dan mali yardım gördü. Bununla beraber 
AzM hiçbir zaman onun sarayına girip 
kendisi için kaside yazmadı. Azad ay
nı zamanda HaydarabM başveziri Sam
samüddevle Sahnevaz Han 'la da çok iyi 
dosttu. Adı geçen başvezirin 1757'de göz
den düşmesi üzerine ona yeniden eski 
itibarını kazandıran yine AzM oldu. Hat
ta Samsamüddevle'nin katlinden sonra 
onun tamamlanmamış Me'dşirü'l-üme
rd' adlı eserini yok olmaktan kurtarıp 
bastıran da AzM ' dır. 1764 'te Haydara
bM'dan Evrengabad'a döndü ve bura
da Şah Müsafir Gucdüvani'nin türbesin
de zahidane bir hayat sürdü ve resmi 
görev kabul etmedi. 

Şiirlerini daha çok ilkbahar aylarında 
yazan Azad Arapça, Farsça eserler verdi. 
Kendisinden önce hiçbir Hintli şair Arap
ça divan tertip etmemiş ve onun kadar 
Arapça şiir söylememiştir. Belki de bu 
sebeple şiirlerinde zaman zaman ken
dini övmüş, diğer şairlerden üstün ol
duğunu söylemiştir. Edebiyat tenkitçi
leri de Azad ' ın şiirlerini emsalinden üs
tün görür ve o devirde Hindistan ile Arap 
alemi arasında bir yakınlık bulunmadığı 
için layık olduğu şekilde tanınmadığını 

belirtirler. Hint ve Sanskrit şiirindeki teş
bihi ve diğer edebi sanatları Arap şiirine 
ilk sokan şair olarak da bilinmektedir. 
Gazel ve kasidelerinde Hz. Peygamber'i 
övdüğü için kendisine Hassanü'l-Hind 

(Hind i stan'ın Hassan b. Sabit'i) ve Med
dahu'n-nebl lakapları verilmiştir. 

Azad-ı Bilgramı Evrengabad'da vefat 
etti ve Ravza denilen yere defnedildi. 

Arapça Eserleri. 1. Sübhatü'l-mercdn if 
dşdri Hindistan (Bom bay I 303/ I 886, taş 

bask ı ) . Müellifin en meşhur eseri olup 
bazı müstakil kitaplarını da ihtiva etmek
tedir. Bunlardan biri, Hindistanlı alim ve 
kelamcılardan kırk dört kişinin hal ter
cümeleriyle beraber Hz. Peygamber'in 
methine dair şiirlerini de ihtiva eden Tes
li yetü'l-fu, dd ' dır. Eserde yer alan ikin
ci kitabı, tefsir kitaplarıyla hadis şerhle
rinden Hindistan'la ilgili bilgileri topla
yarak meydana getirdiği Şemmdmetü'l
'anber fimd verede fi 'l-Hind min seyyi
di'I-beşer adlı eseridir. SübJ:ıatü'l-mer
cdn 'da ayrıca Arap ve Hint dillerinde be
lagat ile Hintliler'e ve Araplar 'a göre sev
gi konusuna dair birer bölüm bulunmak
tadı r. 2. Divan. 3000'den fazla beyit ih
tiva eden üç ciltlik bir eserdir (Haydara
bad 1300- 1301 / 1882-1883) 3. Mul]ta
ru Divanı A zad. Yazarın es-Seb 'atü's
seyyare adıyla anılan yedi şiir divanın

dan seçilen şiirleri muhtevidir (Leknev 
1328/ 191 O) 4. Dav' ü'd-derari şerJ:ıu Sa
J:ıiJ:ıi'l-Bul]ari. Haremeyn ' de bulunduğu 
dönemde Kastallani'nin ŞatıfJ:ı-i Bul]ari 
şerhinden "Kitabü'z-Zekat"ın sonuna ka
dar hulasa ettiği tamamlanmamış bir 
eserdir. Kitabın müellif hattı nüshası, 

Sıddık Hasan Han'ın oğlu Seyyid Nürü'l
Hasen'in kütüphanesinde bulunmakta
dır. s. Mazharü'l-berekat. Azad'ın öm
rünün son yıllarında mesnevl tarzında 
yazdığı tasawufi ve ahlaki mahiyetteki 
şiirlerdir. 6. Keşkul. Eserin müellifin el 
yazısıyla olan nüshası Haydarabad Asa
fiyye Kütüphanesi'ndedir. 7. Şita'ü'l- 'alil 
fi'l-ışlaJ:ıdti 'ald ebyati ebi't- 'fayyib el
Mütenebbi. 1197 yı lında kaleme aldığı 

bu eserde Mütenebbi'nin şiirlerinde gör
düğü hata ları tashih etmeyi hedef almış

tı r. Kitap N. Ahmed el-Farüki tarafından 
Şel).ötetü '1-Hi nd mecmuasında yayımlan
mıştır (Delhi 1984, XY.Y:V, sy. 3-4). 

Farsça Eserleri. 1. Me, aşirü '1-kir am ii 
taril]i Bilgrdm. Bilgramlı mutasawıflar 
hakkında yazılmış muteber bir kaynaktır 
(Agra 1910, taş baskı) 2.ljizdne-i 'Ami
re. 135 kadar İranlı eski ve yeni şair hak
kında kısa bilgiler ihtiva eden alfabetik 
bir eserdir (Cavnpür 1871 , 1900). 3. Serv-i 
Azdd. Hindistan'da Farsça ve Urduca şiir 
söyleyen 143 şairin biyografisini veren bir 
eserdir (Lahor 191 3). 4. Senedü's-sa'd
ddt ii J:ıüsni l]dtimeti's-sdddt. Hz. Pey-

AZAiM 

gamber'in soyundan gelen kimselerin 
faziletiyle akıbetierinden bahseden bu 
kitap Bombay'da basılmıştır (1865) s. 
Şecere- i Tayyibe. Bilgram ·da yetişen 
mutasawıfların hayatına dairdir. 6. Rav
iatü'l-evliyd'. Azad'ın gömülmüş oldu
ğu Ravza adlı kabristanda yatan dokuz 
zat ile kendisinin hal tercümesini ihti
va eden bu eser de basılmıştır (Evren
gabad 1892) 7. Yed-i Beyid'. Farsça ya
zan 532 şairin hal tercümelerini ihtiva 
etmektedir. 8. Divan. Farsça gazel, ru
bai ve kıtalarını ihtiva etmektedir. Diğer 
Farsça şiirleri Serdpd-yı Ma 'şuk ve Dil
keşname adlı eserlerinde bulunmakta
dır. 
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Jilil!l IsMAİL L. Ç AKAN 

ı AZAFiRE ı 

( ;;_jl .:ı..l l ) 

Müşebbihe' den 
İbn Ebü'l -AziHir'in 

ilahlığını iddia edenlere verilen ad 

L 
(bk. MÜŞEBBİHE). 

_j 

ı 
AZAiM 

ı 

( ~1_).) 1) 

Cinleri ve şeytanları 
itaat altına almayı öğrettiği 

L 
ileri sürülen bir ilim. 

_j 

Azaim Arapça azi rnet kelimesinin ço
ğuludur. Kişinin kalbini bir şeye bağla
yarak bütün manevi ve ruhi gücüyle ona 
yönelmesine azirnet denir. Azaim ilmini 
bilenler bu yolla bazı cinlere ve şeytan 

Iara tesir ederek onları itaatları altına 

aldıklarına , kendi hizmetlerine soktuk
Iarına ve bunlar sayesinde birtakım has
talıkları tedavi ettiklerine inanırlar . 

TaşköprizMe ve Katip Çelebi başta ol
mak üzere Osmanlı alimleri, hatta İslam 
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