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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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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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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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rında eserleri olduğu söylenmekteyse de 
zamanımıza bunlardan ancak bir beste 
ile kırk üç şarkısı ulaşabilmiştir. Hanen
deliğinin yanı sıra ayrıca ud, tanbur. !av
ta ve piyano çaldığı da bilinmektedir. 
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AZİZ EFENDi, Rifiii 

(1872 -1934) 

Meşhur Türk hattatı. 
_j 

Trabzon'un Maçka kazasında doğdu . 

Babası Rize eşrafından Molla Mehmed 
Abdülhamid Efendi, annesi Esma Ha
nım'dır. Ailesi 93 Harbi sırasında İstan
bul'a gitti. Babası önce Akpınar. daha 
sonra Kağıthane köyü camiinde imam
lık yaptı. 

Aziz Efendi ilk tahsilini Eyüp'te Şah 
Sultan İbtidai Mektebi'nde tamamladı. 
Sıbyan mektebi sı ralarında güzel yazıya 

Rifai Aziz Efendi 
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olan merak ve kabiliyeti dolayısıyla Fili
beli Arif Efendi'den sülüs ve nesih yazı
larını öğrenmeye başladı. Yazıdaki başa

rısı ile kısa zamanda hocasının sevgi ve 
takdirini kazandı. Yazı tahsilini tamam
layıncaya kadar Nuruosmaniye'deki hat 
mektebine devam etti. 1896'da hacası 
Arif Efendi ile Reisülhattatin Muhsin
zade Abdullah Harndi Bey'den sülüs ve 
nesih yazılarında icazet aldı; daha ön
ce Karinabadlı Hasan Hüsnü Efendi'den 
ta'lik yazısını meşkederek 1894 'te on
dan da icazet almıştı. Zamanın celi Os
tadı Sami Efendi'nin Horhor'daki evinde 
yapılan sanat sohbetlerine devam ede
rek celi-sülüs, eeli-ta ' lik yazılarının ince
liklerini öğrendi. Kabiliyetinin yanında di
siplinli bir hat öğrenimi de gören Aziz 
Efendi, Şevki Efendi yolunda yazıya ken
dine has bir şive katarak sanat saha
sında şahsiyetini ortaya koydu. Emsali 
arasında "seriülkalem" namıyla şöhret 
buldu. Divani, reyhani, muhakkak. tev
kiT. ta ' lik, rika' ve rik'a yazılarını bütün 
incelikleriyle bilir ve yazardı. Revnakoğ

ıu. "Aziz Efendi rik'a yazar gibi süratle 
sülüs, nesih ve ta ' lik yazardı. İstanbul'da 
en çok yazısı görülen bir zattı" diyor. Bil
hassa celi- sülüs yazıların istif ve terki
binde son derece mahir olup çok güzel 
tuğra resmederdi. Eserlerine önceleri 
Abdülaziz EyyObi ve Aziz, daha sonra ise 
Şeyh Mehmed Abdülaziz er-Rifai şeklin
de imza koydu. 

İlk memuriyete 1896'da Meclis-i İda
re-i Emval -i Eytam Kitabeti'nde başla
dı. 1903'te görevi MektObi-i Meşihat- i 

Ulya Kalemi Ketebesi'ne nakledildL Bu 
arada Şehri Ahmed Efendi'nin dersle
rine devam ederek ilmiye icazetnamesi 
aldı (1904 ). ayrıca Özbekler Tekkesi Şey
hi Edhem Efendi 'den ebru sanatını öğ
rendi. Bir müddet sonra yazısının güzel
liği ve ahlaki olgunluğu sebebiyle Ma'rO
zat-ı Mühimme Kitabeti'ne terfi etti ve 
kendisine gümüş liyakat madalyasıyla 
dördüncü dereceden Mecidi nişanı veril-

di. Bu görevinin yanında Medresetü'l
kudat'ta ve Mahmudiye Rüşdiyesi'nde 
yazı hocalığı yaptı. meşihat dairesi me
murlarına data'lik dersi verdi. Bu sıra
da Ümmü Kenan Dergahı Şeyhi Kenan 
Rifai'ye intisap ederek 191 O yılında on
dan hilafet* aldı. 

1920'de Mısır Meliki ı. Fuad kendi adı
na bir Kur'an - ı Kerim yazdırmak iste
yince ehil bir hattat seçmek üzere Mısır 
nakibüleşrafı Muhammed Ali Biblavi'yi 
hat üstatlarının merkezi İstanbul'a gön
derdi. Biblavi önce Medresetü'l- hatta
tin'de Türk hattatlarıyla tanıştı ve yazı
larını inceledi. Tavsiye üzerine Bab - ı Me
şihat'ta Aziz Efendi'yi de ziyaret ederek 
eserlerini gördü. Bu inceleme ve araş
tırmaları sonunda Aziz Efendi'nin ara
dığı evsafta muktedir bir hattat oldu
ğuna karar verdi. Aziz Efendi 1922 yılın
da. Mısır hükümetinin isteği. Mısır ve İs
tanbul İngiliz işgal kuwetleri yüksek ko
miserliğinin aracılığı ile resmen Mısır'a 
davet edildi. Görevli bulunduğu Meşihat 
dairesinin 14 Muharrem 1341 (6 Eylül 
1922) tarih ve 107 sayılı yazısı ile beş ay 
izinle Kahire'ye gitti. "Melik Fuad nüsha
sı " olarak bilinen Mushaf-ı şerif'i bura
da Ezher ulemasının kontrolüyle resm-i 
Osmani üzere altı ayda yazdı. Bunun tez-

Aziz Efendi'nin celi- sülüs bir l evhas ı (Tilrk ve İs lam Eserl eri 
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