
AZiZ EFENDi, Medeni 

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 
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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 

Müzesi Ktp., nr. 3460) 



hibi de kendisinden istenince izni beş 
ay daha uzatıldı. 

Aziz Efendi'nin islam yazılarındaki üs
tünlüğünü ve kudretini gören Melik ı. 

Fuad, ülkesinde yok olmaya yüz tutmuş 
olan hat sanatını canlandırmak için on
dan Kahire de bir hat mektebi açmasını 
istedi. Aziz Efendi melikin bu teklifini 
kabul etti ve ailesini de yanına alarak 
Kahire'ye yerleşti. 

1922 yılı sonlarında Kahire'de Medre
setü tahsini'l- hutüti'l- melikiyye adıyla 

bir mektep kurularak Halilağa Medre
sesi'ne bağlanmıştı. Bu mektebin büyük 
bir ilgi görmesi üzerine melik ikinci bir 
hat medresesi açılmasını emretti. Bu
nun üzerine Aziz Efendi 1923 yılı başla
rında Şeyh Salih Erkek Medresesi'nde 
yeni bir hat mektebi kurdu, her iki rnek
tebin hem müdürlüğünü hem de hat ho
calığını yaptı. Önce Melik ı. Fuad'ın hu
susi evkaf divanına bağlanan, daha son
ra Eğitim Bakanlığı'na devredilen bu hat 
medreselerinin kurulması Mısır kültür 
ve sanatı bakımından oldukça önemli, 
hatta tarihi bir hadisedir. 

Kahire eskiden beri İslam dünyasının 
önemli kültür merkezlerinden biri olma
s ı sebebiyle buraya çeşitli İslam ülkele
rinden ilim ve sanat öğrenmek üzere ge
len binlerce genç, bu hat medreselerin
den de istifade ederek memleketlerine 

Aziz Efendi'nin sülüs·nesih kıtası (Erhan Altıntaş koleksiyonu) 

dönmüşler. kendi ülkelerinde klasik Türk 
hat üslübunun yayılmasını sağlamışlar

dır. Bunda Aziz Efendi'nin Kahire'deki 
on bir yıllık hocalığının önemli bir rolü 
olduğu aşikardır. Aziz Efendi sanat ça
lışmalarından arta kalan vaktini mevle
vihanede irşad halkasına girenleri ma
nen yetiştirmekle geçirmiştir. 

Aziz Efendi, Kahire'nin havası sağlığı
na pek iyi gelmediği için Nisan 1933'te 
Mısır hükümetinden emekliliğini isteye
rek istanbul'a döndü. 16 Ağustos 1934'
te vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı'na 
defnedildi. 

Hayatı boyunca büyük bir gayretle ça
lışmış olan Aziz Efendi Kahire ve istan
bul'da pek çok talebe yetiştirmiştir. Ka
hire'de icazet verdiği talebeleri arasın
da Tahir el-Kürdi, Muhammed Ali Mek
kavi, Muhammed Efendi eş-Şehhat, Mu
hammed Ahmed Abdü'l -al, Rızk Musa, 
Abdülkadir Efendi, Abdürrazık Salim ve 
Abdurrahman Hafız Arap aleminin ön
de gelen hattatlarıdır. istanbul'da icazet 
verdiği talebeleri içinde de Mahmut Bed
rettin Yazır ve Ömer Vasfi Türk hat sa
natında önemli yeri olan kişilerdir. 

Aziz Efendi hat sahasında çok güzel 
eserler bırakmıştır. Bunlar arasında on 
iki Mushaf-ı şerif onun en önemli eser
lerindendir. O tarihte bu mushaflardan 
biri Afganistan emirinde, biri de Hidiv 
Abbas Hilmi Paşa'nın validesinde idi. Me
lik ı. Fuad için yazdığı Kur'an-ı Kerim 
1952'de Nasır ihtilalinden sonra kaybol
muştur. İki Mushaf- ı şerif istanbul'da 
damadı E. Hakkı Ayverdi'nin kurduğu 
Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem 
Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bulun
makta, diğerlerinin ise nerede olduğu bi
linmemektedir. "Hutüt-ı mütenewia" ile 
yazdığı yedi büyük hilye* de hat sana
tındaki kudretini gösteren önemli eser
leridir. Bu hilyelerden biri yine aynı vak
fın hat koleksiyonunda, biri istanbul'da 
Ümmü Kenan Dergahı'nda, biri de Emin 
Barın hat koleksiyonunda bulunmakta
dır. Hayatının en olgun dönemine rastla
yan Kahire'deki hocalığının, bugün Arap 
aleminde hat sanatının. klasik yazı form
larının bozulmadan günümüze ulaşma
sında ve ilerlemesinde önemli ölçüde rol 
oynadığı kabul edilmektedir. Yirmiyi aş
kın sülüs-nesih ve ta'lik meşk* albümü 
ile ta'lik hatta yazdığı Kasidetü'l -bür' e 
ve sülüs-nesih el-~asidetü'n - mJ.niyye 

Kahire'de yayımlanmıştır (1343 / 1924). 
Ayrıca Bursa Ulucamii'nde iki, istanbul'da 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 116 
parça levhası ile özellikle Ekrem Hakkı 

AZiZ İSTANBUL 

Ayverdi koleksiyonunda çeşitli yazı ör
nekleri ve levhaları bulunmaktadır. 
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Yahya Kemal Beyatlı'nın 
1913-1954 yılları arasında 

İstanbul üzerine kaleme aldığı 
araştırma, konferans, makale ve 

sohbet türündeki yazılarını 
bir araya getiren eser. 

_j 

Eserde sırasıyla şu yazılar yer almak
tadır : Türk istanbul, istanbul Fethinin 
En Esaslı Eseri, Bir Bir Çalan Saatler, Hi
sar' dan Şehitliğe, Çarnlar Altında Musa
habe, Gezinti, Topkapı Sarayı'nda, Ezan 
ve Kur'an, Ezansız Semtler, Bir Rüyada 
Gördüğümüz Eyüb, Gezinti Tahassüsle
ri, Yeni Bir Ufuk, Sayfiyede Payitaht, Kör 
Kazma, Tahassüsler, Hazin Musahabe, 
Saatler ve Manzaralar, istanbul'un ima rı. 

Bu yazıların hemen hepsinde Yahya Ke
mal, "Türklüğün ve İslam'ın hem en -gü
zel, hem de en büyük merhalesi" şeklin
de yorumladığı fetih hadisesini çıkış nok
tası yaparak istanbul'un o günden bu 
yana idrak ettiği gelişmeyi ve Türkler 
nazarındaki yerini anlatır. Aziz İstanbul, 
Ortaçağ'dan artakalan ve bir harabe şek
linde Türklüğün eline geçen bu şehrin, 
Yahya Kemal'e göre fetihten sonra, im
paratorluğun her köşesinde Türk'ün ze-
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