
fillerinin kafesleri oymalı ve yaldızlı t)o
tozlarla taçlandırılmıştır. Bu hataziarın 
tepelerinde, zemini siyaha boyalı daire
ler içine, zerendOd tekniğiyle ve sülüs 
hatla, camilerdeki alışılmış düzene uyu
larak "Allah", "Muhammed" ibareleriyle 
dört halifenin isimleri yazılmıştır. Min
ber ile şeyh kafesinin önünde yer alan 
vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmış olup S 
ve C kıvrımlarını ihtiva eden ve daha çok 
barak üsiOba bağlanan kabartmalarla 
süslüdür. 

Aziz Mahmud Hüdayf'nin türbesi, ve
fatından 192S'e kadar Celvetiyye men
suplarınca bayram arefelerinde, asitane 
şeyhinin riyasetinde debdebeli bir şekil
de ziyaret edilmiş, ayrıca İstanbul'daki 
veli türbeleri içinde en çok rağbet gö
renlerden birisi olma vasfını da günü
müze kadar sürdürmüştür. Cami - tev
hidhane ile aynı inşai ve tezyini özellik
leri paylaşan türbe, kuzeyden güneye 
doğru sıralanan camekanil bir giriş bö
lümü, türbedarların nöbet tuttukları pi
ramit biçiminde bir külahla örtülü oda 
ve esas harimden oluşmaktadır. Harim 
kapısı üzerinde Aziz Mahmud Hüdayi'nin 
vefat tarihini (1038/ 1628) veren ta'lik 
hatlı Arapça mensur bir kitabe vardır. 
Dikdörtgen planlı . harimin ortasında dai
re kesitH dört mermer sütuna oturan ve 
içeriden Celveti tacının tepeliği gibi on 
üç dilime taksim edilmiş olan bir ahşap 
kubbe yükselmektedir. Pirin yaldızlı de
mir şebekelerle kuşatılmış olan ahşap 
sandukası bu kubbenin altındadır. Çev
resinde çocuklarına ve bir torununa ait 
on sanduka sıralanmaktadır. Duvarların 
üst kesiminde hattat Mahmud Celaled
din'in kaleminden çıkmış, Mülk sOresi
ni ihtiva eden sülüs bir yazı kuşağı do
laşmaktadır. Türbede bulunan sandıklar 
içinde Aziz Mahmud Hüdayi'nin birtakım 
emanetleri muhafaza edilmektedir. Bu 
türbenin doğusunda, önceleri açık hazi
re şeklindeyken sonradan muhtemelen 
1272'de (1855-56), üstü örtülerek tür
beye tahvil edilmiş olan bölüm vardır. 
Tekke şeyhlerinden, mensuplarından ve 
aile fertlerinden birçok kişinin gömülü 
olduğu bu .ikinci türbenin çatısı Cumhu
riyet devrinde ortadan kalkınca ahşap 
sandukaların yerlerine çimentodan ga
rip lahitler kondurulmuş, üzerlerine de 
bir kısmı hatalı Latin harfli ufak kimlik 
levhaları iliştirilmiştir. Külliyenin hazire
sinde, birçoğu hat ve oymacılık sanatla
rı açısından dikkat çekici nitelikte me
zar taşları bulunmaktadır. Cami-tevhid
hanenin batısındaki hazire parçası için-

de yer alan Fatma Hanım - Sultan Tür
besi, hepsi mermerden yontutmuş sekiz 
adet sekizgen kesitH ve baklavali baş
lıklı sütunları, bunlara oturan sivri ke
merleri, sütunların arasını kapatan tunç
tan dökülmüş nefis şebekeleriyle, em
sali olan açık türbeter içinde müstesna 
bir yere sahiptir. 

Külliyenin mutfağı kagir duvarlı ve 
ahşap çatılı olup biri büyük, diğeri daha 
küçük içiçe iki bölümden oluşmaktadır. 
Basık kemerli kapılar ve pencerelerle 
donatılmış olan bu mekanlardan büyük 
olanında tuğladan örülmüş kemeriyle 
muazzam ocak yer almaktadır. Dikdört
gen planlı olan kütüphanenin duvarları 
sarırenkli yumuşak bir taşla kaplanmış
tır. Üzeri tuğladan örülmüş bir tekne to-

. nozla örtülü olan bu yapının girişi, ca
mi- tevhidhaneye bakan güney cephesi
nin ortasındadır. Gerek bu kapı gerekse 
pencereler, kilit taşları konsollarla belir
tilmiş yarım daire kemeriere sahiptir. 
Aralarında, duvara gömülmüş ve İyon 
nizarnında başlıktarla donatılmış yivli sü
tunlar vardı r. Başlıkların üstünde de çe
şitli silmelerle teçhiz edilerek "architra
ve" görünümü kazandırılmış bir kuşak 
uzanmaktadır. Cephenin en üst kesimi, 
sütunların hizasında yer alan, ortaları 

birer kabartma rozetle süslenmiş küçük 
pilastrlarla üçe taksim edilmiş, bu bö
lümlere bani Lutfi Bey'in adını ve ebced
le 1317 (1899-1900) tarihini veren ta'lik
le yazılmış manzum kitabenin mısrala
rı yerleştirilmiştir. Halen Aziz Mahmud 
Hüdayi Vakfı'nın idare binası olarak kul
lanılan kütüphanenin batı kesimi demir 
parmaklıktarla tecrit edilerek bani ile 
ailesine ait sandukaları ihtiva eden bir 
türbe haline sokulmuştur. Arnpir üstO
bunun antik tapınak cephelerini taklit 
eden ve Osmanlı mimarisine çok yaban
cı düşen bir uygulamasını sergileyen bu 
binanın tonozlu örtüsü üzerinde de baş
ka yerde benzerine rastlanılmayan koni 
biçiminde üç madeni alem sıralanmak
tadır. Hepsi geçen yüzyılın ikinci yarısı 
içinde yenilenmiş olan meşrutaMneler
den harem dairesi, zemindeki kagir, di
ğerleri ahşap olmak üzere üç katlı, ol
dukça büyük, tipik bir eski İstanbul ko
nağıdır. 

Bu arada külliyenin yakın ve uzak çev
resinde yer alan ve onunla ilgili sayılan 
bazı yapıları da zikretmek gerekir. Bun
lar arasında, Aziz Mahmud Hüdayi'nin 
halifelerinden oları tekkenin üçüncü post
nişini Ehl- i Cennet Şeyh Mehmed Fena
yi Efendi'nin (ö 1664) cümle kapısının 
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karşısında yer alan türbesi; yine baninin 
mensuplarından olup mürşidine duydu
ğu hürmetten ötürü kendisini onun tek
kesinde "kapıcı"" olarak vasfeden Kayse
rili Halil Paşa'nın (ö. 1629) külliyenin gü
neydoğusunda ve az ilerisinde inşa et
tirmiş olduğu Kapıcı Tekkesi ile Camlı
ca'da Bulgurlu köyü yakınlarında, Aziz 
Mahmud Hüdayi' nin çileye soyunduğu 
mahal olan ve bu yüzden Çilehane adını 
alan mevkide 1024'te (1615) inşa etti
rilen mescid - zaviye bulunmaktadır. 
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Mısır'ın ulusu, 
güçlüsü anlamında bir unvan. 

_j 

Kur'an-ı Kerim'de, kardeşleri tarafın
dan kuyuya atılan ve orada terkedilen 
Hz. Yusuf 'u bir kervanın kuyudan çıka

rarak Mısırlı birine sattığı belirtilmekte 
(Yusuf 12 / ı 5-20), daha sonraki iki ayet
te (30, 51 ), Yusuf'u satın alan kişiden adı 
verilmeksizin "Aziz" unvanı ile söz edil
mektedir. Tefsirlerde bu kişinin adı Kıt
fir veya ltfir şeklinde geçmektedir (bk 
Taberi, Xl, 104; İbn Kesir, IV, 305) Tev
rat'ta ise Hz. Yusuf'u satın alan Mısır
lı'nın adı Potifar (Potiphar) olarak zikre
dilmekte ve onun Firavun'un harem ağa
sı (saris), muhafız askerler reisi (sar hat
tabbahim) olduğu belirtilmektedir (Tek-
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vi n, 371 36; 391 ı ı İbranice saris keli
mesi "hadım" ve "harem ağası" an lamın

dadır. Ancak eski Mısır 'da harem ağalı
ğı mevcut değildir (Ancien Testament, s. 
103) ve Hz. Yüsuf'u satın alan Potifar da 
evlidir. Bu sebeple sar is kelimesi farklı 
bir anlamda, "krala çok yakın, ona bağ
lı, sarayın üst düzey görevlisi" manasın
da kullanılmıştır (DB2, V 1 I, s. 888). Do
layıs ıyla Potifar'ın saray memuru. muh
temelen kralın çok yakın dostlarından, 
nedimlerinden biri, önemli işleri kendi
sine havale ettiği kişi olduğu söylenebi
lir. Tevrat'ta Hz. Yüsuf'u satın alan ki
şiye verilen diğer unvan ise sar hattab
bahlmdir. Tevrat'ın Yunanca tercüme
sinde kelime "aşçıların şefi, kilercibaşı" 

olarak çevrilmiştir. Ancak emrinde çalı
şanlar ne kadar çok olursa olsun aşçıla
rın şefinin yetkisinin çok geniş olduğu 
söylenemez. Tabbah kelimesi İbranice'
de aşçı manasma geldiği gibi "kesen, bo
ğazlayan, öldüren", dolayısıyla da "mu
hafız" anlamlarına da gelmektedir (ll. 
Krallar. 25 1 8) Buna göre sar hattabba
him askeri bir görevi ifade etmektedir 
ve kra lın emirlerini yerine getirenierin 
şefi demektir. Nitekim kelime Tevrat'ın 

Aziz -i Mısr 'ı n Hz. Yusuf 'u pazarda satın almas ı n ı tasvir 
eden bir minyatür (Orienta i Miniatures, Taşkent 1980, resim 34) 

344 

Yunanca tercümesinin aksine Latince ve 
Süryanice tercümeleriyle Onkelos'un Tar
gum'unda bu şekilde çevrilmişti r (DB2, 

V 1 I, s. 889). Esasen Kur'an-ı Kerim' de, 
rüyasını yorumlaması üzerine kralın. "Onu 
bana getirin" emrine karşılık Hz. Yü
suf'un gelen elçiye, "Efendine dön de 
ona sor. ellerini kesen o kadınların mak
sadı neydi?" diye sordurması ve kralın 
konuyu araştırması. Aziz'in karısının kral 
huzurunda gerçeği itiraf etmesi (Yüsuf 
12 / 50-51 ), Aziz'in krala çok yakın oldu
ğunu göstermektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de aziz unvanı sadece 
Hz. Yüsuf'u satın alan kişi için değil Hz. 
Yüsuf için de kullanı lmaktadır. Kral ta
rafından hapisten çıkarılan ve, "Sen ar
tık yanım ızda mevki sahibi, güvenilir bir 
kimsesin" (Yüsuf 12 / 54) diye taltif edi
len Hz. Yüsuf ülkenin hazinelerinden so
rumlu makama talip olur ve geniş yet
kilerle donatılır (Yüsuf 12 / 55-56) Yiye
cek almak üzere Mısır'a Hz. Yüsuf'un ya
nına gelen kardeşleri ona "Aziz" diye hi
tap ederler (Yüsuf 12 / 78, 88) Tevrat'a 
göre de Hz. Yüsuf Mısır'da Firavun'dan 
sonra ikinci adamdı. Firavun ona, "Sen 
evimin üzerinde bulunacaksın ve büt ün 
kavmim senin emrin üzerine idare olu
nacaktı r; ben yalnız tahtta senden büyük 
olacağım" (Tekvin, 41 1 40) demiş, ikinci 
arabasını ona tahsis etmiştir. Ayrıca her
kesin onun önünde diz çökmesini em
retmiş, bütün Mısır diyarında hiç kim
senin onun izni olmadan "elini yahut aya
ğını kaldıramayacağını " belirtmiştir (Tek
vin. 41 / 41-44) Şu halde aziz unvanı, Hz. 
Yüsuf zamanında Firavun'dan sonraki en 
önemli makamı ifade etmekteydi. 

Bazı Arapça lugatlarda aziz kelime
sinin " Mısır ve İ skenderiye'nin hakimi" 
şeklinde açıklandığı da görülür (Kamus 

Tercümesi, "'aziz" md.). Osmanlı kaynak
larından Feridun Ahmed Bey'in Münşe
dtü's-seJQtin'inde ise aziz, Memlük sul
tanları için "Mısır'ın hakimi" anlamında 
geçmekle beraber onların resmi unvan
Iarı arasında böyle bir tabire yer veril
memiştir. 

Osmanlılar'da azizin resmi bir unvan 
olarak kullanılmak istenmesi Hidiv is
mail Paşa zamanına rastlar. Kendisin
den sonra ailesine kalmak şartıyla Mısır 
valiliğini eline geçiren İsmail Paşa , di
ğer Osmanlı vezirleri arasında daha üs
tün bir durumda bulunduğunu ve Hz. 
Yüsuf'un Mısır ' ı idare ettiği gibi burayı 
yönetmek niyetinde olduğunu ima ede
rek kendisine "Aziz- i Mısr'' unvanının 

verilmesini istedi. Ancak bu isteği kabul 
edilmedi. Bununla birlikte 1867 tarihli 
bir fermanla kendisine yeni yetkiler ta
nındı ve "hidiv" unvanı ile yetinmesi sağ
landı. 
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Aziz b. Muhammed en-Nesefl 
( ö . 700 11300 [?]) 

Vahdet-i vüd'ıd konusundaki 
düşünceleriyle tanınan 

İranlı mutasavvıf. 
_j 

Maveraünnehir bölgesinde Nesef (Nah
şeb) şehrinde doğdu. Doğum tar ihi belli 
değildir. Öğrenim i ni doğduğu şehirde 
tamamladı. Bu arada kendini fiziki ve 
ruhi bakımdan daha iyi tanımak için tıp 
tahsil etti ve bu alanda hekimlik yapa
cak seviyeye geldi. Bir süre kaldığı Bu
hara'da adını beli rtmediği bir mürşide 
intisap ettiğini söyleyen Aziz Nesefl, Re
ceb 671 'de (Şubat 1273) Orta Asya'dan 
gelip Horasan ve Fars'a sa ldı ran Akbeg 
kumandasındaki kuwetlerin şehri yağ
malamaları üzerine buradan ayrıldı. Çe
şitli risalelerinden, 680-690 ( 1281 -1291) 
yılları arasında Eberkuh. Şiraz, İsfahan, 
Behrabad, Semerkant ve Buhara'da bir 
süre yaşadığı veya buralara seyahat et
tiği. buralardaki süfller, felsefeciler ve 
diğer bilginler le tanıştığı anlaşı lmakta

dır. Nesefl, Sa'deddin-i Hammüye veya 
Hammm adlı bir şeyhin müridi olduğun
dan bahsetmektedir. Bu şeyhin 587-650 
( 1191 -1252) yılları a rasında yaşayan meş

hur süfl Sa'deddin-i HammQye olup ol
madığı şüphelidir. Zira Nesefl şeyhinin 
670 ( 1272) tarihinde sağ olduğundan 
bahseder. Ancak sözü edilen şeyh ger
çekten Sa'deddin-i HammQye ise, ya kay
naklarda onun 650 ( 1252) olarak verilen 
ölüm tarihi yanlıştır veya onunla manen 


