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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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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). 
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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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