
AZiZiYE CAMii 

pıldığı yıllarda Osmanlı Türk mimarisine 
hakim olan ve Tanzimat üslübu olarak 
adlandırılan mimari tarzında inşa edil
miştir. Oldukça büyük ölçüde bir bina 
olan caminin mimari bakımından bir 
özelliği olmadığı gibi herhangi bir süs
lemesi de yoktur. Her bir kenan dıştan 
20 m. kadar uzunlukta bir kare biçimin
de olan binanın üstü kiremit örtülü ah
şap bir çatı ile kapatılmıştır. Esas cüm
le kapısından başka iki yanlarda da bi
rer kapısı bulunmakta, iki sıra halin
de diziimiş birçok pencere içeriyi aydın
latmaktadır. Caminin son cemaat yeri 
yoktur. Sağ duvarına bitişik ince. uzun 
bir minaresi vardır. İçeride ahşap direk
Iere dayanan ve iç mekanı U biçiminde 
dolaşan ahşap bir mahfili bulunmakta
dır. Tavan basit ahşap pasalı tavandır. 
Mihrap ve minber ise son derecede sa
dedir. 1966'da gördüğümüzde Aziziye 
Camii"nin içi temiz ve halıları döşeli ol-

. makla beraber camları kırıktı. Aradan 
geçen on yıl içinde cami tamir görmüş 
olmalı ki 1976 ·da E. H. Ayverdi bu ese
ri gayet iyi durumda bulduğunu belirt
mektedir. 
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Hakim- Biemrillah'ın Halep valisi. 
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Önceleri Halife Aziz - Billah'ın azatlısı 
Mengü Tegin'in gulam*ıydı. Halife Ha
kim- Bi emriilah onu önemli görevlerde 
denedikten sonra "emirü'l-ümera, azi
züddevle, tacü'l-mille" unvanlarıyla Ha
lep ve çevresine vali tayin etti (Cemazi
yelewel 407 / Ekim 1016). Azizüddevle 2 
Ramazan 407 (2 Şubat 1 017) tarihinde 
Halep'e girdi. O yörede ikamet eden be
devi Beni Kilab kabilesi reisi Salih b. Mir
das ve Bizans imparatoru ll. Basileios 
ile iyi ilişkiler kurmayı başardı. Azizüd-
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devle'nin bu hareketlerini bağımsızlık için 
atılmış bir adım olarak değerlendiren 
halifenin kendine karşı tavır değiştirdi
ğini görünce isyan ederek kendi adına 
hutbe okutup para bastırdı. Halife onu 
itaat altına almak için üzerine asker sev
kedince Bizans imparatoru Basileios'tan 
yardım istedi (4 ı ı 1 ı 020). Bizans impa
ratoru daha yolda iken Hakim'in öldü
ğünü öğrenen Azizüddevle, Basileios'un 
şehri işgal etmesinden endişe ederek 
ona yardımına ihtiyacı kalmadığını ha
ber verdi ve geri dönmesini istedi. Hat
ta daha da ileri giderek geri dönmeye
cek olursa Beni Kilab ile birlikte kendi
sine karşı savaşa gireceğini bildirdi. Bu
na rağmen Basileios Malazgirt'e kadar 
gelip şehri ele geçirince o yöredeki halk 
korkudan yurtlarını terkederek Halep'e 
çekildi. 

Azizüddevle Hakim'in yerine geçen Ha
life Zahir' in, kendisine hil' atler gönde
rerek gönlünü almaya çalışmasını Ha
lep'te hakimiyetini sağlamlaştırmak için 
iyi bir fırsat olarak değerlendirdi ve ka
lenin aşağısındaki sarayı müstahkem bir 
şekilde yeniden inşa ettirdi. Ayrıca ken
dini korumak maksadıyla çok sayıda gu
lamı iç kalede görevlendirdi. Bunlar Türk 
asıllı Ebü'n-Necm Bedr'in emrindeydiler. 

Kahire'de ise iktidar genç halifede de
ğil halası Sittülmülk'ün (Seyyidetülmülk) 
elindeydi. Sittülmülk Bedr'e rüşvet ve 
hediyeler vererek onu Azizüddevle'yi öl
dürmeye ikna etti. Eğer bunu başarabi
lirse kendisini Halep valisi tayin edece
ğine söz verdi. Bedr, Azizüddevle'nin çok 
sevdiği ve güvendiği Hint asıllı gulamı 

Tüzün'ü çeşitli vaadlerle aldatarak efen
disini bir gece yatağında uyurken öldürt
tü (3 Rebiülahir413 / 6Temmuz 1022). Ka
pıda bekleyen Bedr olayla hiç ilgisi yok
muş gibi feryat etmeye başlayınca yeti
şen gulamlar Tüzün'ü hemen orada öl
dürdüler. Bedr durumu gizlice halifeye 
bildirdi ve Azizüddevle'nin yerine Halep 
valiliğine tayin edildi. 

Kabiliyetli ve o ölçüde de ihtiraslı bir 
emir olan Azizüddevle felsefe, şiir ve 
edebiyata meraklı idi. Meşhur Arap şai 

ri Ebü'I-Aia ei -Maarri Risôletü's-sôhil 
ve'ş-şaJ:ıic ile Kitabü'l-~a,if adiı ~ser
lerini ona ithaf etmiştir. 
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977'de ( 1570) istanbul'da doğdu. Sul
tan lll. Murad'ın hacası alim ve şair Az
mi Efendi'nin oğludur. Medrese öğreni
mini tamamladıktan sonra Hoca Saded
din Efendi'den mülazım oldu ve 1591 
yılında müderrisliğe başladı. İstanbul'un 
bazı medreselerinde çalıştı ve derece de
rece yükselerek 1 597'de Sahn, 1600'de 
Süleymaniye müderrisi oldu. Daha sonra 
kadılığa geçerek 1602'de Şam, 1604'te 
Kahire kadılığına tayin edildi. Bir süre 
sonra aziedildL 1606'da Bursa kadısı ol
duysa da devrin meşhur asilerinden Ka
lenderoğlu'nun şehre girmesi üzerine 
kadılıktan ayrıldı. Bir müddet Ahyolu ar
palığı ile geçindi. 1611 ' de tayin edildiği 
Edirne kadılığında da dört ay kalabildi 
ve buradan Şam'a gönderildi. İki yıl son
ra aziedilerek istanbul'a döndü. 1613'te 
istanbul kadılığına getirildi, fakat iki ay 
kadar kaldığı bu görevden de uzaklaştı
rıldı. Dört yıl boşta bekledi, Sultan ll. Os
man'ın tahta geçmesi üzerine sunduğu 
bir "arz-ı hal" mesnevisiyle 1618'de Mı
sır kadılığına tayin edildi, ancak 1619'
da yine aziedildL 1623 yılında Sultan IV. 
Murad'ın cülüsunda Anadolu kazaskeri 
oldu. Bir yıl sonra kendisine Rusçuk ar
palığı verilerek bu görevden de alındı. 

1627'de Rumeli kazaskerliğine getirildi 
ve 1629'da emekliye sevkedildL 26 Şa
ban 1040'ta (30 Mart 1631) vefat etti; 
İstanbul Sofular'da oturduğu evin karşı
sına yaptırdığı mektebin bahçesine def
nedildi. 

Azmizade kaynakların bildirdiğine gö
re dürüst, adil, iyilik sever. hoşsohbet 
ve çok cömert bir insandı. Katib Çelebi, 
Osmanlı tarihinde Kınalızade Ali Efendi 
ile Azmizade kadar çok okuyan, araştı

ran bir alim daha olmadığını belirtir. Ta
lebesi olan Atai, öldüğünde kenarlarına 
tashih notları konmuş ve ayrıca çeşitli 

notlar kaydedilmiş 4000 kadar kitabı çık
tığını yazmaktadır. Zekası, yeteneği ve 
gayretiyle yirmi bir yaşında tahsilini ta
mamlayarak müderris olmuş, dokuz on 



yıl içinde tedris hayatının en üst derece
si olan Süleymaniye müderrisliğine yük
selmiştir. Bununla birlikte Rumeli kazas
kerliği makamına kadar eriştiği halde 
bu meslekte başarılı olduğu söylenemez. 
Tayin edildiği kadılıklarda bir iki yı ldan 

fazla duramamış, sık sık vilayet değiş
tirmiş veya boşta beklemiştir. Meslek 
hayatındaki bu başarısızlığı, onun za
manla karamsar bir psikoloji içine düş
mesine yol açmıştır. Yine Ataf'nin belirt
tiğine göre Azmfzade, bilgisi ve yetene
ği ölçüsünde hakettiği ilgiyi göremeyip 
bir kenara itildiği kanaatindedir. Şiirle

rinde de yaşadığı hayattan. değerinin bi
linmediğinden ve haksızlıklara uğradığın
dan sık sık şikayet ettiği görülmektedir. 

Şiire çok genç yaşta başlamış olan Az
mfzade Haleti bu vadide kısa sürede üne 
kavuşmuştur. 1006 (1597 -98) yılında tez
kiresini yazan Beyanı, onun genç yaşına 
rağmen olgun bir kişi olduğunu ve baba
sı gibi şiirleriyle tanındığını kaydetmek
tedir. 1602 ·de tayin edildiği Şam kadılı
ğında kendisini tanıyan Bağdatlı Rühf de 
bir kıtasında onun güzel şiirleriyle gö
nüllerde yer tuttuğunu ifade etmiştir. 

Eserleri. Azmizade'nin manzum ve men
sur birçok eseri vardır. Edebi muhteva
lı eserlerinin başlıcaları şunlardır: 1. Di
van. Azmizade divanını 1012 (1603) yı
lından önce Sultan lll. Mehmed adına 
tertiplemiştir. Oldukça hacimli olan bu 
divanda münacat, na't, mi'raciye gibi di
ni şiirlerden sonra Sultan lll. Mehmed, 
Sultan ı. Ahmed ve devrin büyüklerine 

yazdığ ı kasidelerle gazel, müseddes. ter
kib, kıta ve rubafleri toplanmıştır. Sade
ce İstanbul kütüphanelerinde yirmi ka
dar nüshası bulunan divanın yazmaları 
oldukça fazladır. Şiir sayıları da çok fark
lı olan bu nüshalar arasında şiir adedi 
bakımından zengin bir yazma olan Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki bir nüsha
da (Ayasofya, nr. 391 O) otuz kaside, 411 
gazel. üç müseddes. terkibibend şeklin
de Mehdi Çelebi mersiyesi, 116 kıta. 593 
rubaf ve 327 beyit vardır. Topkapı Sara
yı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan nüs
ha da (Hazine, nr. 894) otuz bir kaside, 
721 gazel, 300 rubaf ve Sakinome'yi içi
ne alan iyi bir yazmadır. Divan nüsha ları 

karşılaştırıldığında şiir sayılarının daha 
da artacağı tahmin edilmektedir. Eser 
henüz yayımlanmamıştır. 

Azmizade edebiyatımızda şiirlerinden 
çok rubafleriyle tanınmıştır. iran'da ru
bafnin gerçek üstadı olan ömer Hayyam 
gibi Türk şiirinde de Azmizade'nin bü
yüklüğü hem kendi devrinde hem de da
ha sonraki yüzyıllarda genel bir kabul 
görmüştür. Azmizade ruMilerinin değer
leri yanında sayıları bakımından da aşı
lamamış bir şair olup rubaflerinin topla
mı 900-1000 civarındadır. Divanında ki 
rubafleri ayrıca Rubôiyyôt-ı Haleti adıy
la bir araya getirilmiştir (Süleymaniye 
K tp . Esad Efendi, nr. 34 79 1 ı ı ; H alet 
Efendi, nr. 806/ 19) z. Sakiname. Deği
şik yazmalarda 496, 515 ve 520 beyit
ten ibaret olan mesnevi şeklindeki eser. 
aruzun "feülün feülün feülün feül" kah-
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bıyla yazılmıştır. Bir giriş ile on beş bö
lüm ve bir sonuç kısmı içinde alışılmış 
sakfname konuları tasawuff bir anlayış
la ele alınmıştır. Haleti'nin Sakinome'
sinin benzerlerinden ayrıldığı nokta. övü
len şarabın ilahi aşk şarabı olması dola
yısıyla eserin tasawuff özelliğidir. Bazı 

divan nüshaları içinde bulunan Sakina
me'ye (TSMK, Hazine, nr. 894; Atıf Efen
di Ktp., nr. 2067) ayrıca mecmualar için
de de rastlanmaktadır (Nuruosmaniye 
Ktp., nr. 4097). 3. Münşeôt. Azmizade'nin 
devrindeki bazı kişilere yazdığı mektup
larının toplandığı bu eser. onun inşa sa
natındaki ustalığını göstermesi bakımın
dan önemlidir. İstanbul Üniversitesi (TY. 
nr. 1916). Topkapı Sarayı Müzesi (Revan. 
nr. ı 057), N uruosmaniye (nr 4976). Sü
leymaniye (Lala İ smail. nr. 599, Esad Efen
di, nr. 3330/ 4) ve Uppsala (nr 707) kü
tüphanelerinde nüshaları mevcuttur. 4. 
Mihr ü Mah. Azmizade bu eseri. babası 
Azmi Efendi'nin Assar-ı Tebrfzf adıyla 
tanınan Şemseddin Muhammed 'den çe
virmeye başladığı Mihr ü Müşteri veya 
Mühr ü Meh adını taşıyan mesnevisini 
tamamlamak üzere kaleme almış, ancak 
kendisi de SOO beyitten fazla çevireme
diği için eser yine eksik kalmıştır. Şair i n 

ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi· nde 
Tezkiretü'l-evliya ve merakıdü'l-asfi
ya if etrôti Bağdad adıyla bir eseri da
ha görülmektedir (Fatih, nr. 4263 / 2) 

Azmizade'nin bu eserlerinden başka 
pek çok şerh. haşiye ve ta'likatı da var
dır. Bunlardan lfaşiye 'alô Düreri'l-hük
kôm, Molla Hüsrev'in eserine yapılan en 
meşhur hiişiye olup Süleymaniye Kütüp
hanesi· nde birçok yazması vardır. İbn 
Melek'in Menar şerhine yapılan ve Ne
ta, icü'l-etkar adıyla da anılan Haşiye 
'ala Şerlıi'l-Menar ( İ stanbul 1315, 1317) 
ile Mugni'l-lebfb'e şerhive el-Hidaye' 
ye ta' likatı tanınmış diğer eserleridir. 
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