
AZiZ ALi EFENDi 

muştur. Muhayyelô.t-ı Aziz Efendi adıy
la 1268-1290 ( 1852 -1873) yılları arasın
da beş defa basılması bu ilgiyi gösterir. 
Bu yüzden müellif diğer eserlerinden, 
hatta elçiliğinden çok Muhayyelô.t sa
hibi Aziz Efendi olarak tanınmıştır. Mu
hayyelô.t, yazarın "Hayal" adını verdiği 
üç büyük hikayeden meydana gelir. 1 . 
Hayal'de Asıl ve Nesil adlı iki şehzadenin 
olağan üstü mahlüklar arasında başla
rından geçen olaylar, 2. Hayal'de Lebib 
adlı bir bezirganın oğlu olan Cevad'ın hi
kayesi anlatılır. 3. Hayal ise daha çok 
Şeyh izzeddin adlı büyük bir mutasawı
fın çevresinde geçer. Hikayeler değişik 
zaman ve mekanlarda geçmekle beraber 
büyük ölçüde XVIII. yüzyıl istanbul· un
dan ve saray hayatından izler taşımak
tadır. Eser Muhayyelô.t-ı Aziz Efendi 
adıyla Ahmet Kabaklı tarafından sade
leştirilerek yeni harflerle de yayımlan
mıştır (İstanbul 1973). Ayrıca 2. Hayal, 
İngiliz müsteşriki E. J. W. Gibb tarafın
dan ingilizce'ye çevrilmiştir (1884). İlk de
fa müellifin ölümünden elli dört yıl sonra 
basılabilen Muhayyelô.t'ın baş tarafına 

ilave edilen notta, Aziz Efendi'nin tasav
vufi ve hikemT ilimlerde mahir ve her 
fende zor sorular sormaya, ikna edici 
cevaplar vermeye muktedir olduğu be
lirtilmiş; büyük Avrupa filozoflarından 

birkaçının kainatın ve seyyarelerin dev
ri, elemanların seleksiyonu gibi konular
da sordukları sorulara verdiği hikmetli 
cevapları ihtiva eden bir risalesinin ol
duğu kaydedilmişse de böyle bir eseri 
bulunamamıştır. Ancak Prusya Devlet 
Kitaplığı Türkçe Yazmaları arasında bu
lunan bir mektup külliyatı, bu sual ve 
cevapların filozoflarla değil , bir ara Prus-
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ya'nın istanbul elçiliği görevinde bulun
muş olari şarkiyatçı Friedrich von Diez'le 
mektuplaşmalar olduğunu, Aziz Ali Efen
di'nin devrin pozitif ve felsefi bilgilerin
den pek de haberdar olmadığını ortaya 
koymuştur. Aziz Efendi Doğu dilleri dı
şında Rumca ve biraz da Almanca öğ
renmiştir. Son yıllarda Berlin'de Prusya 
Devlet Kütüphanesi Şark Yazmaları Bö
lümü'nde, Aziz Efendi'ye ait.Risô.le-i Gi
rfdi adını taşıyan on beş varaklı k bir yaz
ma bulunmuştur. Okunamayacak kadar 
yıpranmış olan bu yazmanın padişaha 
takdim edilen bir muhtıra olduğu tah
min edilmiştir. z. Vô.ridô.t. Tasawufla il
gili ve Vô.ridô.t-ı İlô.hiyye adıyla da anı
lan bu eser değişik tecelliler altında söy
lenen ve anlaşılmaz gibi görünen bazı 
tasawufi söz ve kavramların mahiyetini 
"Varide" başlıklı küçük bölümlerde izah 
etmektedir. Yazma bir nüshası Marma
ra Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüp
hanesi'ndedir (Üsküdarlı. nr. 169). H. Ah
med Schmiede eseri Almanca'ya tercü
me ederek neşretmiştir : Ali Aziz Efendi 
aus Kreta Intuitionen des Herzens (İs
tanbul 1990) 3. Divan. Çoğu tasawuf
la ilgili şiirlerinden meydana gelen kü
çük bir yazma divandır. Şimdi Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunan (Haşim Pa
şa, nr. 6/ 5) ve Şeyhülislam Ahmed Muh
tar Molla Bey'in oğlu Ali Haydar eliyle 
1302'de rik'a hattıyla istinsah edilmiş 
bir nüshasında bir tevhid, bir na't ve otuz 
bir gazel mevcuttur. Yazmanın deva
mında "Vô.ridô. t" ın bir nüshası da yer al
maktadır. Ayrıca 1873'te Sandık dergi
sinde neşredilen (nr. 2, 3) "Gülşen-i Sıh
hat" adlı uzun bir manzumesi vardır (ba
zı mektupları , makale ve yazı ları için bk. 
Schmiede. s. 13). 

Aziz Al i 

Efendi'nin 

Varidat'ının 

ilk iki 

sayfası 

(MÜ ll8hiyat 

FakOitesl Ktp., 

Üsküdarlı, 

nr. 169) 

Ayrıca H. Ahmed Schmiede Berlin ' e 
gelirken uğradığı Breslau şehrinde F. G. 
Enler tarafından bakır üzerine kazıma 
tekniğiyle çizilmiş ve sonradan renklen
dirilmiş bir resmini bularak neşretmiş
tir. 
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AZİZ DEDE 
(ö. 1905) 

Neyzen ve bestekar. 
_j 

istanbul'da Üsküdar Doğancılar'da doğ
du. Ailesi ve ilk öğrenimi hakkında her
hangi bir bilgi yoktur. Küçük yaşta git
tiği Mısır'da Kahire MevlevThanesi'ne de
vam etmeye başladı. Burada Sivaslı tak
ma adı ile bilinen bir şeyhten ney ve mü
siki dersleri aldı. Daha sonra Maliye Ne
zareti'nde görevli olan babasının tayini 
dolayısıyla Gelibolu'ya gitti. Oradaki rüş
diye öğreniminin ardından Ağazade Mev
levThanesi'nde şeyh vekili Ali Dede'njn 
meşihatı zamanında çile*ye girdi. İyi bir 
tarikat bilgisi ve terbiyesi yanında mü
sikide de kendisini yetiştirdi. Hüsamed
din Dede 'nin şeyhliği sırasında çilesini 
tamamlayarak "dede" oldu. Bir müddet 
sonra şeyh Mehmed Ataullah Efendi'nin 
daveti ü~erine Galata MevlevThanesi ney
zenbaşılığı görevi ile istanbul'a geldi. Son
raları Üsküdar ve Bahariye mevlevTha-



Aziz 
Dede 

neleri neyzenbaşılığı da kendisine veril
di. Bu arada Prens Abdülhalim Paşa'dan 
yakın ilgi ve himaye gördü. Üç mevlevl
hanedeki vazifesini ölümüne kadar sür
düren Aziz Dede. hayatının son yılların
da zamanını Üsküdar Ahmediye semtin
de açtığı bir attar dükkanında geçirmiş
tir. 30 Zilhicce 1322 (7 Mart 1905) günü 
yetmiş yaşlarında vefat etti ve Üsküdar 
Mevlevfhanesi bahçesine gömüldü. Ve
fatı üzerine çıkan bir gazete haberinde 
Aziz Dede'nin aynı zamanda Yenikapı ve 
Kasımpaşa mevlevlhaneleri neyzenbaşı
lığına da devam ettiği bildirilmektedir. 

Gelibolu'daki öğrenimi sırasında mek
teple fazla ilgilenmeyip sürekli mevle
vlhanedeki dedeleri dinlemek suretiyle 
neye karşı ilgisi gittikçe artan Aziz Dede 
istanbul'a gelince bilhassa neyzen Üs
küdarlı Salim Bey'den istifade etmiştir. 
Adı ve şöhreti giderek yayılmaya baş
lamış ve bir müddet sonra da devrin 
önemli neyzenleri arasında yer almayı 
başarmıştır. Bu arada birçok talebe ye-
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haziresindeki 
mezar taşt 

tiştirmiş. ayrıca besteleriyle de haklı bir 
şöhret kazanmıştır. Eserlerinden ancak 
bir peşrev ve dört saz semaisi -Öztuna·
ya göre altı saz semaisi- günümüze ula
şabilmiştir. Bunlardan uşşak saz sema
isi çok rağbet görmüştür. Yetiştirdiği 

talebeler arasında ise neyzen Mehmed 
Emin Yazıcı (ö . 1945) ile Ziya Santur (ö 

1952) en tanınmışlarıdır. · 
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AZiZ EFENDi 

(bk. BEKKİNE, Abdülaziz) . 

AZİZ EFENDi, Hekimbaşı 

(bl<. ABDÜLAZİZ EFENDi, Hekimbaşı) . 

AZiZ EFENDi, Medeni 

(1842-1895) 

Türk mt1sikisi besteci ve icracısı. 
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Medine'de doğdu. Bu sebeple Medeni 
lakabı ile şöhret bulmuştur. Abdullah 
Cafer adlı bir imarnın oğludur. Dokuz 
yaşlarında babasıyla birlikte istanbul'a 
geldi, Fer'iye Sarayı 'nda Sultan Abdülme
cid'in kızı Fatma Sultan ' ın himayesine 
girdi. Burada baş haremağası Anber Ağa 
tarafından evlat edinilen Aziz Efendi 
onun terbiyesi altında yetişti. On bir yaş
larında babası ile Şam 'a gittiği. iki yıl 

sonra babasının orada ölümü üzerine 
tekrar istanbul'a geldiği de söylenmek
tedir. Bu arada hıfzını tamamlayarak 
mOsiki öğrenimine ve daha sonra meş_

kine başladı. 1859'da Fatma Sultan'ın ko
cası Müşir NOri Paşa ' nın konağına imam 
tayin edildi. 

Tabii bir ses güzelliğine de sahip bu
lunan Aziz Efendi, Padişah Abdülaziz'in 
tesadüfen kendisini dinleyip dikkatini 
çekmesi üzerine yirmi yaşlarında iken 
"ikinci hünkar imamı" göreviyle saraya 
alındı. Fakat altı ay sonra kendi arzusuy
la bu görevden ayrıldı. 1863'te evlendi, 
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AZiZ EFENDi , Medeni 
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bu arada tütün gümrüğünde çalışma
ya. bazı yalı ve konaklarda mOsiki ders
leri vermeye başladı. Bir müddet sonra 
Şeyhülislam Hayrullah Efendi· nin dela
letiyle "Mahreç Mevleviyeti" paye~yle il
miye sınıfına geçti. Kısa bir süre sonra 
tekrar gümrükteki görevine döndü. "Mı
sır Mevleviyeti " payesiyle ikinci defa il
miye sınıfına geçmesi Sultan ll. Abdül
hamid'in şeyhülislamiarından Mehmed 
Cemaleddin Efendi zamanına rastlamak- · 
tadır. 1876'da Ortaköy'deki evinin yan
ması üzerine Beşiktaş · a. iki yıl sonra da 
Bebek'e taşındı. 

Aziz Efendi memuriyet hayatının ikin
ci yarısını maarif alanında geçirmiştir. 

ilk görevi 1881'de gündüzlü Kız Sanayi 
Mektebi müdürlüğüdür. iki yıl sonra ay
nı okulun yatılı kısmı müdürlüğü de ona 
verildi. Münif Paşa'nın Maarif nazırlığı 
zamanında Dilsizler ve Amalar Mektebi 
mOsiki muallimliğine (ı 889). daha sonra 
kız rüşdiyeleri müfettişliğine tayin edil
di. Hayatının son yıllarında 3 ve 4. dere
ceden Osmanl nişanları ile taltif edilen 
Aziz Efendi 'ye ayrıca sırasıyla Sela
nik (ı 886) ve Edirne (1894) Mevleviyeti 
payeleri de verildi. 1895 'te Bebek'teki 
evinde vefat etti, Eyüp'te Çürüklük Me
zarlığı'na gömüldü. 

Aldığı görevlerle ilmiye sınıfının ileri 
gelenleri arasında yer aldığı anlaşılan 

Aziz Efendi asıl şöhretini mOsiki saha
sında yapmış. bu alanda hocalığı. bes
teciliği ve icracılığı ile zamanın önemli 
mOsikişinasları arasında yer almıştır. MO
sikide ilk hacası ünlü devlet adamı, hat
tat ve bestekar Kazasker Mustafa izzet 
Efendi olmuş, bestekar Suyolcu Latif 
Ağa 'dan da ayrıca faydalanmıştır. Bildi
ğini öğretmek hususundaki gayret ve ti
tizliği mOsiki çevrelerince daima takdirle 
anılmıştır. Yetiştirdiği talebeler arasın
da Ama Nazım, Leyla Hanım (Leyla Saz) 
ve Suphi Ezgi en meşhurlarıdır. Bestele
diği dini ve din dışı eserlerle bestekar
lıktaki kudretini ortaya koyan Aziz Efen
di'nin kar. beste. semai ve ilahi formla-
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