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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) 
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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 NESEFi 
( ._;....:JI _j:.j>- ) 

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 



irtibat kurmuştur: yahut da aynı ad ve 
nisbeyi taşıyan ikinci bir kişi vardır . Aziz 
Nesefi'nin HammOye'den sonra ismini 
zikretmediği başka bir şeyhe daha inti
sap ettiği anlaşılmaktadır. Nesefi'nin ne 
zaman ve nerede öldüğü de bilinmemek
tedir. Ölüm tarihi olarak Mecdlisü'l- 'uş
şdlf- müellifi Hüseyin Baykara'nın verdi 
ği 661 (1263) ve Hediyyetü'l- 'drifin'de 
kaydedilen 686 ( 1287) rakamları doğru 
değildir. Zira onun bu tarihlerden epey
ce sonra yazılmış eserleri vardır. Nite
kim bu eserlerindeki bazı ifadelerden 
N esen'nin 700 ( 1300) yılından biraz ön
ce veya bu tarihte ölmüş olduğu sonu
cu çıkarılabilir. 

Tasawuf adab ve ilkelerini çok iyi bil
diği anlaşılan Nesefi, bu bilgileri herke
sin anlayabileceği açık ve sade bir ifade 
ile anlatır . Şiiler'in İsmaili kolu Nesefi'yi 
kendilerinden sayariarsa da bu doğru 
değildir. Ancak o aşırıların dışında Şiili

ğe de düşman değildir. Eserlerinde Sün
nilik ile Şiilik arasında fark gözetmez. 
Muhtemelen bu da onun vahdet-i vücOd
culuğundan gelmektedir. 

Eserleri. Nesefi'nin büyük bir kısmını 
671-680 (1273-1281) yılları arasındayaz
dığı anlaşılan ve yazma nüshalarına faz
laca rastlanan eser lerinin çoğu günü
müze kadar gelmiştir. Tasawuf, felsefe 
ve kelamla ilgili olan ve sade bir dil ve 
üslupla kaleme alınan . ayrıca hepsi de 
Farsça olan bu eserlerin başlıcaları şun
lardır: 1. Tenzil. Yirmi bölümden (asi) 

meydana gelen bu kitabın ilk altı bölü-

mü Nesef'te, daha sonraki dört bölümü 
Buhara'da, son bölümü de Horasan'da 
tamamlanmıştır. Eserde söz konusu edi
len her mesele kelam. felsefe. vahdet-i 
vücOd, tenasüh, cennetlik ve cehennem
likler bakımından incelenir. Aynı meto
da diğer eserlerinde de rastlanır. Yaz
ma nüshaları Süleymaniye (Şehid Ali Pa
şa, nr. 13631 2) ve Beyazıt Devlet Kütüp
hanelerinde (Veliyyüddin Efendi. nr. 1767) 

bulunmaktadır. z. Keşfü '1-haka 'ik. 671' 
de ( 1273) yazılmaya başlanan eser an
siklopedik bir nitelik taşır. Önsözde çe
şitli dini konulardaki düşüncelerini an
latan Nesefi, diğer eserlerinde olduğu 
gibi burada da yaşadığı dönemden ve 
kendisini anlamayan kişilerden şikayet 

eder. Rüyada Hz. Peygamber'le görüştü
ğünü. 700 ( 1300) yılından sonra çeşitli 

mezheplerin ortadan kalkacağını ve ye
rini tek mezhebin alacağını söyler. Eser
de sırasıyla varlık (vücüd ), insan. sü!Ok, 
tevhid, mead, dünya, ahiret, kadir gecesi. 
kıyamet günü ve yedi gök gibi konulara 
yer verilir. Yazma bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'ndedir (Girullah Efen
di, nr. 1087) . 3. Beydnü't-Tenzil. Keşfü'l
half-a 'ik 'ten sonra yazıldığı anlaşılan bu 
eserde Tenzil'de ele alınan konular da
ha ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Ese
rin bir nüshası Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'ndedir (Veliyyüddin Efendi, nr. 1685) 

4. Makşad-ı Aksô. 672-680 (1274-1281) 
yılları arasında kaleme alınan bu eserin 
konusunu Allah' ın zatı . sıfatları, fiili eri. 
peygamberlik, velilik, insan ve ölümden 
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önceki ve sonraki hayat teşkil eder. Türk
çe'ye de tercüme edilen (bk Süleymani
ye K tp , İzmirli İsmail Hakkı, nr. 1240; Ha
cı Mahmud Efendi, nr . 3166) bu eser ol
dukça erken bir tarihten itibaren Batı'da 
tanınmıştır. Nitekim eserin Türkçe tercü
mesinden bazı parçalar Andreas Müller 
tarafından Latince tercümesiyle birlikte 
Exerpta manuscripti Cujusdam Turcici 
adıyla yayımlanmıştır (Colon iae Branden
burgicae 1665). F. A. G. Tholuck da Suiis
mus Sive Theosophia Persarum Pant
heistice (Berlin 182 ı) adlı kitabında bu 
eserden geniş ölçüde faydalanmıştır. Da
ha sonra E. H. Palmer, aslını Türkçe san
dığı için eserin bu dilden çevrildiğini söy
lediği Farsça'sından vahdet-i vücOdla il
gili bir parçayı Oriental Mysticism (Lon
don 1868) adındaki eserinde neşretmiş
ti r . Bunları F. Meier'in Das Problem der 
Natur im esoterischen Monismus des 
Islam (E ran os- jahrbuch ı 949, XIV, ı 49-

227). Die Schriften des 'Aziz-i Nasafi 
(TAnz. , s. 125-182) adlı çalışmaları takip 
etmiştir. Katib Çelebi Maksad-ı Akşd'
nın Kemaleddin- i Harizmi (XV yüzyıl) ta
rafından yapılan bir çevirisinin bulundu
ğunu söyler (Keşfü 'z-zunan, ll , 1805-1 806) 

s. Keşfü's-şırdt- Eser. "Kendini bilen rab
bini de bilir " hadisi üzerindeki tartışma
larla başlar. Çeşitli konulardan bahsedi
lirken Aynülkudat ei-Hemedani, Şeha
beddin es-Sühreverdi. İbnü'I-Arabi, İbn 
Seb'in ve Sa'deddin-i Hammüye'nin de 
fikirleri nakledilir ve velilik (velayet) me
selesi hakkındaki çeşitli mezheplerin gö
rüşleri anlatılır. Şiilik ve Sünnilik görüş
leri bakımından olduğu kadar üs!Op ba
kımından da müellifin diğer eserlerin
den ayrılan bu kitabın Nesefi'ye aidiye
ti şüphelidir. Eserin bir nüshası Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'ndedir (Veliyyüddin 
Efend i, nr. ı767, vr. 204b·243 b; nr. 1685 , 

vr. 79 ' - 103b) 6. Zübdetü'l-half-a'ik. Mü
ridlerinin kendisinden kainat. insan. meb
de ve mead hakkında bir kitap yazması
nı istemeleri üzerine Mebde' ve Me c d d 
adlı bir eser yazmış, ancak kitap mü
ridlerince uzun görüldüğü için onu özet
leyerek bu eserini kaleme almıştır. Bir 
nüshası İstanbul Üniversite Kütüphane
si'nde (FY, nr. 797) bulunmaktadır. Eser 
Malf-sad-ı Aksd ile birlikte Cami'nin Le
ma 'dt şerhinin sonunda basılmıştır (Tah
ran 1303) 7. Kitdbü'l-İnsdni'l-kdmil. Şe
riat, tar ikat ve hakikat. insan-ı kamil. 
sohbet ve sü!Okten bahseden bir mu
kaddime ile yirmi iki felsefi ve tasawufi 
risaleyi ihtiva eden bu mecmua. Marüan 
Mole tarafından müellifin hayatı, eserle-
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ri, eserlerin yazma nüshaları hakkında 
geniş bir giriş yazısı ile birlikte yayım
lanmıştır (Tahran-Paris 1983, 2. bs.). Eser 
Mehmet Kanar tarafından Tasavvufta İn
san Meselesi (İstanbul ı 990) adıyla Türk
çe'ye tercüme edilmiştir. s. Menazilü's 
sa, irin. Tanrı 'ya doğru çıkılacak manevi 
yolculuktaki konakları gösteren dört cilt
ten ibaret bu eserin bir nüshası Nuruos
maniye Kütüphanesi'ndedir (nr. 4899). 
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AZilAN 
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Hikegan tarikatının 
Ali Ramiteni'ye 
(ö. 715/1315) 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. ALİ RAMİTENİ). 

AZIZ- BiLlAH 
( .W4~_:,.!1) 

Eba Mansar 
Nizar b. el-Muizz-Lidmillah 

(ö. 386/996) 

Beşinci Fatımi halifesi 
(976-996). 

_j 

_j 

14 Muharrem 344'te (10 Mayıs 955) 
Mehdiye'de doğdu. 972'de babasıyla bir
likte Kahire'ye geldi. Kardeşi Abdullah'ın 
ölümü (974) üzerine babası Muiz-Lidfnil
lah tarafından veliaht tayin edildi. Ba
bası 18 Aralık 975 tarihinde ölünce Pa
tımi tahtına çıktı ve 9 Ağustos 976'da 
resmen halife ilan edildi. Patımfler Mı
sır' ı zaptettikten sonra burada tahta çı
kan ilk halife odur. 

Aziz- Billah'ı meşgul eden en önemli 
iki mesele Emir Aftegin ve Karmatiler 
oldu. Dımaşk'ta bağımsızlığını ilan eden 
Türk Emfri Aftegin, halifenin Dımaşk'ı 
teslim etmesi için yaptığı teklifi, "Ben 
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kılıç zoruyla aldığım bir beldede başkası
na boyun eğmem" diyerek reddetti. Ha
life, Emir Aftegin ve Karmatiler'le sa
vaşmak için gönderdiği ordunun bozgu
na uğraması üzerine bizzat sefere çıktı; 
977'de Aftegin'i esir aldı ve ona çok iyi 
davrandı, hatta bazı rütbeler tevcih et
ti. Bu zafere rağmen Aftegin'in adam
larından Kassam Suriye'deki hakimiyeti
ni sürdürdü. Halife daha sonra Bekcür'u 
Halep'i zaptetmek üzere görevlendirdi. 
Fakat Bekcür askerlerinin ihaneti yü
zünden ağır bir yenilgiye uğradı. Halife 
bundan beş yıl sonra Halep'e Mengü Te
gin kumandasında yeni bir ordu gönder
di. Mengü Tegin Halep'e yardıma gelen 
Bizans ordusunu mağlüp ettikten son
ra şehri on üç ay kuşattı. Bunun üzeri
ne imparator ll. Basileios büyük bir or
duyla Patımiler'e karşı harekete geçti. 
Bizans ordusu yaklaşınca Patımf kuv
vetleri geri çekildi. Halife Aziz-Billah ye
ni bir ordu hazırlayıp sefere çıkmak üze
reyken Bilbis'te vefat etti (28 Ramazan 
386/ 14 Ekim 996) Na'şı Kahire'ye götü
rülüp orada defnedildi. Yerine oğlu Ha
kim- Biemrillah geçti. 

Aziz-Billah hoşgörüsüyle ünlü bir ha
lifeydi. Özellikle gayri müslimlere geniş 
bir hürriyet tanıdı. Ancak devlet yöneti
minde yahudi ve hıristiyanlara yer ver
mesi, bu arada fsa b. Nasturus'u vezirli
ğe, Manasah b. Ephraim'i de Suriye baş
katipliğine getirmesi müslümanlar ara
sında hoşnutsuzluğa sebep oldu. Aziz bu 
hoşnutsuzluğu gidermek için bazı gayri 
müslim devlet memurlarını görevden 
aldı. Fakat bunlar kısa bir süre sonra 
saraydaki nüfuzlarını kullanarak tekrar 
eski mevkilerine döndüler. Devlet idare
si kuwetli bir ordunun desteğine sahip 
olduğundan gayri memnun müslüman
lar istemeyerek de olsa yönetime bo
yun eğmek zorunda kaldılar. 

Aziz-Billah Patımf halifelerinin en iyi
leri ve en zekilerinden biridir. Patımf Dev
leti en geniş sınırlarına onun devrinde 
ulaştı. Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e . 

kadar uzanan topraklarda, Yemen'de, 
Mekke'de ve hatta Ukayliler'in hakimiye
tindeki Musul 'da bile adına hutbe okut
tu. Onun zamanı refah, bolluk, dini mü
samaha ve kültürün zirvede olduğu bir 
dönemdir. Ezher Camii'ni de önemli bir 
ilim merkezi haline getiren odur. Aynı 
zamanda kitaplara olan merakıyla da 
tanınan Aziz- Billah çok sayıda kütüpha
neyi binlerce cilt kitapla doldurmuştur. 
Özellikle saray kütüphanesi o devrin en 
büyük kütüphanelerinden biriydi ve ri-

vayete göre sarayın kırk odası raflar ko
nularak kitaplara tahsis edilmişti. Kütüp
hanede bir kısmı müellif nüshası olmak 
üzere fıkıh, hadis, dil, gramer. tarih, si
yasetname ve kimya gibi çeşitli ilim dal
larında yazılmış çok değerli eserler var
dı. Eserlerin sayısı hakkında 200.000 ile 
2 milyon arasında değişen rakamlar ve
r ilmektedir. Kitabü'd-Deyarat adlı ese
rin müellifi Şabüştf de bu kütüphanede 
hafız- ı kütüb* olarak görevlendirilmiş
ti. Daha sonraki Patımf halifeleri döne
minde de önemini koruyan bu kütüpha
nedeki 100.000 cilt kitap, S80'de (1184) 
Selahaddin-i Eyyübi devrinin mümtaz 
alimi Kadf ei-Pazıl'ın kurmuş olduğu Pa
zıliyye Medresesi'ne nakledilmiştir. Kay
nakların belirttiğine göre babası Mu iz
Lidinillah gibi Aziz- B ilah da birkaç dil bi
lirçli. 

imar faaliyetleriyle de yakından ilgile
nen Aziz- Billah Kasrüzzeheb, Kasrülbahr, 
Camiü'I-Karafe gibi saray ve camiler, 
köprü, kanal ve rıhtımlar yaptırdı. Bu 
yüzden devlet hazinesi çok ağır bir yük 
altına girmişti. Aziz-Billah her sahada 
lüks ve israfa kaçmış, nadir bulunan şey
lere düşkünlüğünü ve ava olan merakını 
tatmin için Sudan'dan muhtelif av hay
vanları getirtmiştir. 
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