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Bursa'da XV. yüzyıla ait 
mescid ve türbe. 
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Azeb Bey Mescidi Bursa'da Muradiye 
semtinde Kullukçu sokağında bulunmak
tadır. Kapısı üstündeki sülüs hatta yazıl
mış Arapça kitabesine göre Omeradan 
Azeb Bey b. Abdullah tarafından 860 Re
biülewel sonlarında ( 1456 Mart başları) 

yapılmıştır. Yanındaki türbenin üç satır
lık oldukça girift hattı yine Arapça kita
besine göre ise türbe 854'te (1450) in
şa edilmiştir. Azeb Bey 1444'te ll. Mu
rad'ın yanında Varna Savaşı ' na katılmış 

ve zaferden sonra hediyelerle Memlük 
sultanına elçi olarak gönderilmiştir. Bir 
şer'iyye sicili kaydına göre 1 O Safer 983'
te (21 Mayıs 1575), mütevellisi Mustafa 
Bey'in ihmali yüzünden mescid harap ol
duğundan halk tarafından müdahalede 
bulunulmuştur. 

Aze b Bey Mescidi, Bursa · da hayli ör
nekleri bulunan payeli son cemaat yeri 
olan, kare mekanı tek kubbe ile örtülü 
tiptedir (Acem Reis, Ahmed-i Dal, Altıpar
mak vb ). Bu devir camilerinde görüldü
ğü gibi iki sıra tuğla ve moloz taş dizi
leri halinde yapılmıştır. iki yanı duvarla 
kapalı olan son cemaat yeri, iki kemerle 
ayrılmış, üstleri beşik tonazlarta örtülü 
üç bölüm halindedir. Benzeri camilerde 
de olduğu gibi son cemaat yeri kemer
lerinin üstünde düz bir duvar yüksel
mektedir. Kare mekandan 5.80 m. ka-

dar çapı olan kubbeye geçiş ise Türk üç
genleriyle sağlanmıştır. 

Mescidin sağında bulunan türbe de 
kare planlı olup üstünü mescidinki ça
pında bir kubbe örtmektedir. Kapının 

alınlığında altı köşeli tuğlalardan bir süs
leme vardır. Kazım Baykal türbenin için
de Ubeyd Bey'in 901 (1495-96) tarihli 
kabrinden başka birkaç mezar bulun
duğunu bildirir. Onun tarafından türbe
nin çevresindeki hazirede Turhan b. Azeb 
Bey'in mezar taşı görüldüğü gibi batı 

tarafında yıkılmış bir türbenin veya baş
ka bir binanın kalıntıları da tesbit edil
miştir. Caminin yakınında çok yaşlı bir 
de çınar ağacı bulunmaktadır. 
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AZEBLER NAMAZGAHI 

Gelibolu'da 
donanınayla sefere çıkan azeblerin 

denize açılmadan önce 
ibadet ve dua etmeleri için 

L 
inşa edilmiş namazgah. 
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Çanakkale Bağazı'na hakim müstesna 
manzaralı bir tepe üzerinde bulunan na
mazgah, kitabesine göre 810 yılı Muhar
reminde (Haziran 1407) Hacı Beşe oğlu 
İskender adında bir hayır sahibi tarafın 
dan azebler için inşa ettirilmiştir. Hemen 
bütün bölümleriyle günümüze gelebilmiş 
nadir namazgahlardan biri olan eser ay
nı zamanda mevkii, nisbetleri ve işçiliği
nin güzelliği bakımından da türü içinde 
çok değerli bir örnektir. 

Dikdörtgen planlı bir safaya sahip olan 
namazgahı güneyde beyaz mermerden 
yapılmış mihrap duvarı. diğer yönlerde 
ise kesme köfeki taşından alçak korku
luklar çevirmektedir. Kuzey kenarının or
tasında, beyaz mermerden silmeli söve
lerin çevrelediği giriş yer alır. Girişin üs-

Azebler 
Namazgah ı 

ve namazgahın 
girisi üzerinde 

taç şeklinde 
düzen lenmiş 

mermer 
kitabe -

Gelibolu 1 
Çanakkale 

AZEBLER NAMAZGAHI 

tündeki dilimli tacın dış yüzünde, üstte 
Y~~~~ ...iı\ (Allah bütün kapıları açandır) 
ibaresi, alt satırda ul.;.;l...o~ul)d~I._,Jz>~ 

(Ey nice gizli lutufları olan Allah! Bizi kork
tuklarımızdan emin eyle) duası. iç yüzün
de ise mimar ya da ustanın adını veren 
"Amel-i Aşık b. Süleyman ei-Ladiki" ya
zısı vardır. Celi-sülüs istifle yazılmış olan 
bu yazıların dışında kalan satıh kabart
ma rümi tezyinat ile bezenmiştir. İki yan
dan çokgen kesitti köşe sütunçeleri ile 
kuşatılmış yarım sekizgen planlı hücre
si ve yedi sıra mukarnaslı kavsarası dik
kati çeken mihrabın üstünde duvar sat
hına kazınmış ters yüz Iate dizisi ile te
pesinde içi rümilerle süslü bir taç yer al
maktadır. Mihrabın yanlarında bulunan 
dikdörtgen şeklindeki birer pencere. so
fada ibadet edenlerin denizi görmelerini 
sağlamaktadır. Safanın güneybatı (sağ) 

köşesinde minber, güneydoğu (sol) kö
şesinde minber görünümlü vaaz kürsü
sü yükselir. Kemeri ve yanları sade tu
tulmuş minberin köşk kısmı ise göz alı
cı bir şekilde tezyin edilmiştir. Mihrap
takilerin eşi olan sütunçelerin taşıdığı 

sekizgen kasnaklı ufak bir kubbe min
berin köşk kısmını örtmektedir. Kasna
ğın ön yüzünde kelime- i tevhid, köşkün 
arkasına isabet eden duvarda ise biini
nin adını ve inşa tarihini veren Arapça 
kitabe vardır. Soldaki vaaz kürsüsü ise 
köşksüz yapılmıştır. Ancak burada, sağ
daki kitabenin tam simetriğinde, rümi 
motiflerle süslü bir tacın altında, Al-i im
ran süresinin 18 ile 19. ayetlerinin baş 
tarafının celi-sülüs istifle iki satır halin
de yazılı olduğu diğer bir kitabe bulun
maktadır. 

Son zamanlarda tamir edilen namaz
gahın bu onarımı sırasında minber ka
pısının üstüne Zilhicce 809 (Mayı s 1407) 
tarihli bir kitabe konulduğu görülmek
tedir. 1968 yılında namazgahı ziyaret et
tiğinde resim ve planlarını vererek kita
belerini okuyan E. Hakkı Ayverdi'nin bil
dirdiğine göre bu kitabe, yıkılmış bulu-

315 



AZEBLER NAMAZGAHI 

nan Hoca Hamza Mescidi'ne aittir (Os

manlı Mi 'marrsi II, s. 168). O yıllarda Tu
rizm Bürosu'nun önünde bulunan bu 
mermer kitabe onarım sırasında yanlış
lıkla minber kapısının üstüne yerleştiril
miş olmalıdır. 
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Şazeliyye tarikatının 
Ebü'I- Azaim Muhammed Mazi'ye 

(ö. 1937) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. MUHAMMED MAzl). 

Az ER 
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Kur 'an - ı Kerim' e göre 
Hz. İbrahim'in babasının adı. 

_j 
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Azer kelimesinin menşei tartışmalıdır. 
İbranice 'de " işini sağlam yapan, güçlü 
kuwetli" manasındaki azür kelimesin
den Arapçalaştırıldığı ve Nemrud'un ve
ziri olması, görüş ve fikirlerindeki güve
nirliği sebebiyle kendisine bu adın veril
diği ileri sürülmektedir (Hasan el-Mus
tafavi, 1, 64-65). Nitekim Arapça'da ezr 
kökünde "güç, kuwet ; güçlendirmek, 
desteklemek" manaları bulunmaktadır 
(Lisanü 'l· cArab, "ezr" md ) Diğer taraf
tan azer kelimesinin ibranfce elizer ke
limesinin bozulmuş şekli olduğu (Horo
vitz, s. 85), Nabatl dilinde "kocamış, ihti
yar" (Sa'lebl, s. 55), Hz. İbrahim'in ko
nuştuğu dilde ise "hata eden, dalalete 
düşen " anlamına geldiği de (Lisanü 'l
cArab, "ezr" md.) söylenmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de (el -En'am 6/ 74) Hz. 
İbrahim' in babası Azer diye isimlendiri
lirken revrat'ta (Tekvin, ll 1 26) ve diğer 
ibrani kaynaklarda ona Terah adı veril
mektedir. Arkeotojik kazılarda bulunan 
bir tablette de "Terah oğlu Abram" ifa
desine rastlanmıştır (Woolley, s. 23-24). 
Bu farklılığı açıklamak için çeşitli yorum
lar yapılmıştır. Batılı araştırmacılardan 

bazılarına göre bu farklılık, Eusebius'un 
Histona Ecclesiastica ' sından kaynaklan
maktadır. Eusebius Hz. İbrahim 'in ba
basına Tharra'dan bozulmuş olarak At
har demiş, islam alemine de bu şekilde 
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geçmiştir (İA, II, 91) . Diğer bir kısmına 
göre ise Hz. İbrahim' in babasıyla hiz
metçisinin adları birbirine karıştırılmış, 
hizmetçisinin adı olan Eliezer Azer'e dö
nüştürülmüş ve Hz. İbrahim 'in babası
nın adı olarak kabul edilmiştir (Horovitz. 
s. 85, 86; İA, V/ 2, s. 878; Et2 1İng. l. ı. 810) 
Kur 'an ve hadisler dışındaki İslami kay
naklarda Hz. İbrahim'in babasından hem 
Azer hem de Tarih (Tiirah) b. Nahor ad
larıyla söz edilmektedir ki bu ikinci isim 
Ehl -i Kitap'tan intikal etmiştir. İslam 
alimleri bu iki ismi telif için çeşitli yo
rumlar yapmışlardır. 1. Hz. Ya 'klib'un 
hem Ya' klib hem de İsrail diye iki adı 
olduğu gibi Hz. İbrahim'in babasının da 
Azer ve Tarah olmak üzere iki adı var
dır. z. Bu ikisinden Tarah ad, Azer lakap
tır. Hz. İbrahim ' in babasının adı Tarah'
tır ; Nemrud, veziri olan Tarah' ın görüş 

ve tavsiyelerine güvendiği , kendisine i ş

lerini gördürdüğü için ona Azer adını 
lakap olarak vermiştir. 3. Azer, Tarah' ın 
hizmetinde bulunduğu putun adı olup 
hizmeti sebebiyle kendisi de bu putun 
adıyla anılmıştır (Tarah' ın bi r ay tanrıs ı 

olup olmadığı tartı şmas ı hakkında bk. Alb
right, s. 35-40) . 4. " Sapıklığa düşen" ma
nasındaki Azer, Tarah hakkında haka
ret maksadıyla kullanılmıştır. 

Bu konudaki tevillerden biri de Kur 'an-ı 

Kerim'deki (el-En 'am 6/ 74) eb (baba) ke
limesinin "amca" manasında kullanıldı

ğı. dolayısıyla Azer'in Hz. İ brahim'in ba
bası değil amcası olduğu şeklindedir. 

Ancak bu yorum doğru değildir. Zira 
Hz. İbrahim ' in babasını hak dine dave
tiyle ilgili diğer ayetlerde (Meryem 19/ 
42-45; el-Enbiya 21 / 52; eş-Şuara 26/70, 
86; es-Saffat 37/ 85; ez-Zuhruf 43/26) ve 
Allah'tan onun affını talep etmesine da
ir ayetlerde (et-Tevbe 9/ 114 ; el-Müm
tehine 60/ 4) eb tekrar edilmiş, ayrıca 

Kur'an' ın diğer yerlerinde bu kelime "ba
ba" anlamında kullanılmıştır. Şuara sü
resinin 219. ayetinden hareketle Hz. Pey
gamber'in ecdadında kafir bulunmadı
ğını , dolayısıyla kafir olan Azer'in de Hz. 
İbrahim' in babası olamayacağını ileri sü
ren görüş ise Kur'an-ı Kerim'in zahirine 
aykırı ve yanlış bir görüştür (Elmalılı , III, 
1964) 

Hz. İbrahim'in babasının adı hakkın
da Azer veya Tarah olmak üzere mev
cut olan bilgilerin biri Kur'an'a, diğeri 

ise sonuç itibariyle Tevrat'a dayanmak
tadı r. Vahiy ürünü olan Kur'an ' ın , Tev
rat gibi tahrife uğramamış olması ger
çeği karşısında Azer adının, ya doğru
dan veya lakap ve benzeri yollarla ibra-

him peygamberin babasına ait bir isim 
olduğunu kabul etmek en uygun tercih 
olarak görünmektedir. 

Azer ' in hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Ahd-i Atik'te daha çok şecere 
listelerinde yer alan Terah (Tekvin, 1 ı 1 
24-27; Yeşü , 24 / 2; I. Tarihler, 1/ 26) Na
hor'un oğludur ve putperesttir (Yeşu , 

24/2). Ken'an diyarına gitmek üzere Kel
danTier'in Ur şehrinden ayrılmış ve Har
ran'da 205 yaşında (Samirke r evrat 'ta 
145) ölmüştür (Tekvin, ll 131-32 ; Ejd. , 

XV, 101 3). Tevrat tefsirler inde Terah 'ın 

put ustası olduğu , yokluğunda yerine 
oğlu İbrahim' i bıraktığı, fakat İbrahim' in 
bütün putları kırması üzerine onu Nem
rud 'a götürdüğü kaydedilir. İbrahim, ba
basını Nemrud 'un hizmetinden ayrılıp 

kendisiyle beraber Ken'an diyarına git
meye ikna etmiş, Tanrı tarafından töv
besi kabul edilen Terah cennet e girmiş
tir (Ejd. , XV, 1014) Bazı yahudi bilginleri 
onun başrahip olduğunu söylemektedir 
(A D ictionary of Islam, s. 29). 

Kur'an-ı Kerim Azer'den, Hz. İbrahim' 
in onu hak dine daveti sebebiyle. yani 
dotaylı olarak bahsetmektedir. Sonraki 
İslam kaynaklarına göre Azer, Küfe böl
gesindeki Küsa köyündendir (TaberT, Tef
srr, V, 158) ve Nemrud'un himayesinde 
bir put ustasıdır. Azer' i Nemrud'un da
madı , hatta veziri olarak gösteren kay
naklar da vardır (Hasan el-Mustafavi. I, 
65). Onun ileri gelen bir kimse, sanatın
da ün yapmış bir kişi olduğu muhak
kaktır: 

Azer, Nemrud'un doğacak bütün ço
cukların öldürülmesiyle ilgili emrine uy
mamış, hamile karısını Küfe ile Basra 
arasındaki Ur şehrine götürüp bir ma
ğaraya saklamış ve İ brahim bu mağa
rada doğmuştur. Bir rivayete göre Azer, 
mağarada büyüyen oğlunu Nemrud'a 
götürürken İbrahim yolda gördüğü şey
lerin adını babasına sormuş, onları bir 
yaratanın bulunması gerektiğini ve put
lara inanmanın sapıklık olduğunu söyle
miştir (Taberi, Tari!), ı . 237) Kur'an - ı Ke
rlm 'de Hz. İ brahim' in babasını hak di
ne davetiyle ilgili ayetlerde belirtildiği
ne göre, Hz. İbrahim putlara tapmanın 
mantıksızlığını babasına açıklamış (Mer
yem 191 42-45; el-Enbiya 21 1 52-57 ), fa
kat babası onun söylediklerini kabul et
mediği gibi kendi dinini ona telkin et
meye kalkışmış ve üstelik onu tehdit et
miştir (Meryem 191 46) . Azer oğlunu put
larla ilgili bir bayrama götürmek iste
miş (Taberi, Ttirll], I. 238), fakat Hz. İbra-


