
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 
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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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TORK l&TANBI!L 

Yahya Kemal'in el vazısı ile Aziz istanbul'un il k makalesi 
olan "Türk istanbul" 

kasının yarattığı edebiyattan hat sana
tına, süslemeden doğramacılığa, el sa
natlarından müsikiye, ev ve oda mima
risinden külliye mimarisine kadar her 
türlü sanat dalının mükemmeli aradığı 
ve bulduğu bir belde halini alışını dile 
getirmektedir. Yahya Kemal'e göre İ s
tanbul, bütün Türk tarihinin, Türk coğ
rafyasının bir terkibi, hulasası ve tecel
li yeri olmuştur. Yahya Kemal bu şehrin 
Türk istanbul haline gelişini, bazan mi
mari eserleri tek tek ele alarak, bazan 
da Türk semtlerinin doğup gelişmesini 
ve taşıdıkları manayı anlatarak dile ge
tirir. Ona göre Türk milletinin tarihi de
virler içinde meydana getirdiği üstün ve 
zengin medeniyetin bir cephesini teşkil 
eden milli mimari, milli zevkin tezahürü 
ve vatan toprakları üzerindeki milli var
lığın da açık bir delilidir. İstanbul'da ku
rulan mimari eserler arasında camiler 
önemli bir yer tutar. Yahya Kemal fe
tihten hemen sonra inşa edilen Eyüp 
Sultan Camii ile başlayan bu mimari ha
reketi, her devrin özellikleri hakkında 

bilgi vererek XVIII. yüzyılın sonlarına ka
dar getirir. 

Yahya Kemal, istanbul'da Türkler ta
rafından kurulan semtlere de özellikle 
dikkat eder. Bunların başında Boğaziçi, 
Eyüp, Üsküdar ve Kocamustafapaşa ge
lir'. istanbul 'un bu güzel semtlerini ku
ran Türklüğün Şark medeniyeti ölçüleri 
içinde hareket ettiğini. eserlerini bu me
deniyetin manevi havası ile ahlak ve mu
aşeret kaidelerine, hayat şartla rına gö
re meydana getirdiğini söyler. 
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Aziz İstanbul'da yer alan yazıların 
önemli bir kısmı Milli Mücadele sırasın
da kaleme alınmıştır. Yahya Kemal bu 
yazılarla bir yandan beş asırda İstanbul'
da meydana gelen medeniyet terkibini 
aydınlığa çıkarmak suretiyle bu şehrin 

her zerresi ile Türk olduğunu bütün dün
yaya göstermeye çalışmış, bir yandan da 
Anadolu'da çarpışan Milli Mücadele kah
ramaniarına hangi değerler uğruna mü
cadele ettiklerini anlatmak. istemiştir. 

Bir tanıtma yazısı ile birlikte Nihad Sa
mi Sanarlı tarafından baskıya hazırlanan 
eserde Yahya Kemal'in İstanbul üzerine 
söylediği beş şiir, istanbul 'un tarihi ve 
milli karakterini gösteren yirmi üç gra
vür ve fotoğraf, eserde yer alan yazılar
dan bazılarının el yazısı örnekleri de bu
lunmaktadır. İlk olarak 1964'te Yahya 
Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanan 
Aziz İstanbul, ayrıca Milli Eğitim Bakan
lığı 1000 Temel Eser serisinde de basıl
mıştır (İstanbul 1969). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nihad Sami Banarlı. Yahya Kemal'in Hatıra
lan, istanbul 1960; a.mlf .. RTET, ll, 1187; Ne
cat Birinci, "Yahya Kemal'de Milli Mimari", 
Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyat
lı, İstanbul 1984, s . 33-43; Ekrem Hakkı Ayver
di, "Yahya Kemal'de Şehir ve Mimari" , Yahya 
Kemal Enstitüsü Mecmuası, sy. 2, İstanbul 1968, 
s. 1-7 ; Ömer Faruk Akü n, "Osmanlı Tarihi 
Karşısında Yahya Kemal'in Şiiri", KAM, V /2 
( 1976), s. 13-34. Iii NECAT BiRİNci 

L 

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ 
(ö. 1038/ 1628) 

Celvetiyye tarikatının kuru~usu, 
mutasawıf, şair . 

_j 

948'de ( 1541) Şereflikoçhisar'da doğ

du. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da 
ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstan
bul'a giderek Küçükayasofya Medrese
si'ne girdi. Medrese tahsilini tamamla
dıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan 
Efendi'nin muid''i oldu. Talebelik ve mu
ldlik yıllarında bir yandan da Halvetiyye 
tarikatına mensup Küçükayasofya Camii 
Şeyhi Nüreddinzade Muslihuddin Efen
di'nin sohbetlerine devam etti. Hocası 
Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne 
müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edil
diği yıllarda Hüdayl'yi yanından ayırma

dı. Hüdayl Mısır'da hocasıyla beraber bu
lunduğu sıralarda Halvetiyye tarikatının 
Demirtaşiyye kolundan Kerlmüddin el
Halvetl'den "usul-i esma" terbiyesi gör
dü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa 
Perhadiye Medresesi'ne müderris ve Ca-

mi-i Atik Mahkemesi'ne naib tayin edil
di. Hocası Nazırzade ise Bursa mevlevi
yet*ine getirildi. Bursa'ya gelişinin üçün
cü yı lında hocası vefat etti. Talebelik ve 
muldlik yıllarından beri tasawuf çevre
siyle yakın teması bulunan Hüdayl, ho
casının ölümünün üzerinde bıraktığı de
rin tesir sebebiyle resmi görevlerinden 
ayrılarak daha önce vaaz ve sohbetleri
ne katıldığı Muhyiddin Üftade'ye intisap 
etti. Üç yıl gibi kısa bir zamanda seyr*ü 
sülükünü tamamladı. Şeyh Üftade ken
disini memleketi Sivrihisar'a halife ta
yin etti. Burada ancak altı ay kadar ka
labilen Hüdayl, şeyhi Üftade'yi ziyaret 
etmek için tekrar Bursa'ya döndü. Fa
kat bu arada şeyhi vefat edince Rume
li'ye gitti. Trakya ve Balkanlar'da bir sü
re kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şey
hülislam Hoca Sadeddin Efendi'nin de
laletiyle tayin edildiği Küçükayasofya Ca
mii Tekkesi'nde sekiz yıl şeyhlik maka
mında bulundu. Bir yandan da Fatih Ca
mii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis akut
tu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayl Der
gahı 'nın bulunduğu yeri 1 589 yılında sa
tın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakın
dan ilgilenmek için ikametgahını Rum 
Mehmed Paşa Camii civarına nakletti. 
1 595'te dergahın inşaatı tamamlandı. 

1 599 yılında Fatih Camii vaizliğini bıra
karak Üsküdar Mihrimah Sultan (iskele) 
Camii'nde perşembe günleri vaaz ver
meye başladı. Sultan Ahmed Camii'nin 
açılışında (1616) ilk hutbeyi Aziz Mahmud 
Hüdayl okudu ve her ayın ilk pazartesi 
günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üs-

Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesi içindeki sandukası -
Üsküdar 1 istanbul 


