
ABDÜLAHAD DAVÜD 

(hakikatin sesi) adlı bir dergi çıkardı. 

1897'de Kardinal Perraud başkanlığın
da Fransa'daki Paray-le-Monial'de topla
nan Evharistiya Kongresi'nde Doğu Ka
tolikleri'ni temsil etmek üzere. Urmiye 
ve Selmas Doğu-Keldanl (Uniate Chalde
an) başpiskoposlukları tarafından dele
ge seçildi. 1898'de tekrar iran'a döne
rek Urmiye'ye yaklaşık bir mil uzaklıkta 
bulunan kendi köyü Digala'da parasız 

bir okul açtı. Bir yıl sonra Doğu Kilise
si başpiskoposu Hudabaş ile Lazarist 
pederler arasındaki ihtilafın büyümesi 
üzerine. Selmas piskoposluk bölgesinin 
idaresini ele almak için oraya gönde
rildi. Oradakileri Katolik, Anglikan ve 
Amerikan misyonlarının Süryani-Kelda
nl cemaatine karşı tehlikeli tutumla
rı konusunda uyardı. Mevcut misyonla
ra 1899'da Rus misyonu da eklenmişti. 
Amerikan. ·Fransız, Anglikan, Alman ve 
Rus misyonlarının takriben yüz bin ci
varındaki Süryani-Keldanf'yi Nestürflik'
ten koparıp kendi kiliselerine katma 
faaliyetlerinin doğurduğu huzursuzluk 
yanında, Hıristiyanlığın Tanrı ' nın ger
çek dini olup olmadığı şüphesi. David 
Benjamin'i Hıristiyan kutsal kitaplarını 

orüinal metinlerinden okuyup karşılaş

tırmaya sevketti. 1900 yılında, Urmiye 
Doğu Kilisesi başpiskoposluğuna gön
derdiği resmi istifa dilekçesiyle papaz
lık görevinden ayrıldı. Kilise otoritele
rinin, bu karardan vazgeçmesi için yap
tıkları bütün teşebbüsler sonuçsuz kal
dı. Tebriz'de, Belçikalılar'ın yönetimin
deki İran Posta ve Gümrük idaresi 'nde 
birkaç ay müfettişlik yaptıktan sonra 
Veliaht Prens Muhammed Ali Mirza'nın 
hizmetine öğretmen ve mütercim ola
rak alındı. 1903'te ingiltere'ye giderek 
Unitarian (Hıristiyanlık içinde teslisi red
deden mezhep) cemaatine katıldı. Bir yıl 
sonra ingiliz ve Ecnebl Unitarianlar Bir
liği (British and Foreign Unitarian Asso
ciation) tarafından, kendi ülkesinin hal
kını eğitmek ve aydınlatmak için gön
derildiği iran'a giderken istanbul'a uğ
radı. Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ve 
diğer alimlerle yaptığı görüşmeler so
nunda müslüman oldu ve Abdülahad 
Davüd adını aldı. 

19 Eylül 1905'te Darüşşafaka mual
lim ve mubassırlığına tayin edildi; an
cak 14 Ekim 1906'da bu görevinden 
ayrıldı. Bir ara Maarif Teftiş Encüme
ni'nde de bulundu. 16 Mayıs 1914'te 
Fetvahane Mektübl Kalemi'ne girdi. Ay
nı yılın 30 Ağustosundan itibaren Ce
rfde-i İlmiyye mecmuasının yazı işleri 
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memurluğuna tayin edildi. istanbul'da
ki hayatı büyük sıkıntılar içinde geçen 
Abdülahad Davüd, Aralık 1914'te hem 
Darüşşafaka'dan hem de Cerfde-i İl

miyye'den ayrılarak Amerika'daki evli 
kızının yanına gitmeye mecbur kaldı. 

Din değiştirip müslüman olduğu için 
çevresindeki hıristiyanlar ve akrabaları 
tarafından hoş karşılanmayan, öz kızı 

tarafından da kendisine gereken ilgi 
gösterilmeyen Abdülahad Davüd, yaşlı
lar yurduna sığınmış ve orada vefat et
miştir. Ölüm tarihi kesin olarak tesbit 
edilememişse de 1926-1930 yılları ara
sında lslamic Review'de neşredilen 

bazı makaleleri dikkate alınacak olur
sa. 30'1u yıllarda hayatta olduğu söy
lenebilir. 

ingilizce. Fransızca, italyanca. Latin
ce ve Farsça bilen Abdülahad Davüd, 
müslüman olduktan sonra yazdığı eser
lerden İncil ve Sa/ib* de {istanbul 13291 
Hıristiyanlık'tan ayrılmasının sebepleri
ni açıklarken. araştırmaları sonunda, 
Hz. isa'nın çarmıha gerildiği ve daha 
sonra ölüler arasından kıyam ettiği 

şeklindeki telakkihin sadece bir masal 
olduğu. ayrıca dört incil'in isa'nın eseri 
olmadığı gibi onun zamanında da yazıl
madığı. havarilerin ölümlerinden uzun 
zaman sonra meydana getirildiği, gü
nümüze de tahrif edilmiş olarak ulaş
tığı kanaatini belirttikten sonra. "Hz. 
Muharnmed (a.s ı efendimizin bir hak 
nebiyyullah olduğuna bütün vicdanımla 
kcıil ve mu'terif olmağa mecbur oldum" 
diyerek samimi bir itirafta bulunmuş
tur (s 12-13 ı. Diğer eseri Esrdr-ı !seviy
ye'de {istanbul 13321. bir hıristiyan mis
yonerin müslüman oluşunu anlatırken. 
misyonerierin iç yüzlerini sergilemek
te ve onların inançlarını inceleyerek fa
aliyet gösterdikleri ülkeler üzerindeki 
olumsuz tesirlerini ve zararlarını ortaya 
koymaktadır. Bu eser M. Şevket Eygi 

Abdüıahad 

oavüd 

tarafından sadeleştirilerek bazı ilaveler
le birlikte İslamiyet'in Zaferi adıyla ya
yımlanmıştır (3 baskı, istanbul 19751. 
Çeşitli zamanlarda yayımlanan makale
leri Muhammad in the Bible adı altın
da tek kitap halinde neşredilmiştir 1 Do
ha ı 400 / 19801. Bu kitabı Nusret Çam. 
Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muham
med (a s.J adıyla Türkçe'ye tercüme et
miştir (izmir ı 988). 
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ABDÜlAHAD NÜRİ 
(ö 1061 11651) 

Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, 
mutasavvıf ve şair. 

_j 

1003 (1594) veya 1013 (1604) yılın
da Sivas'ta doğdu . Babası Kad ı Musli
huddin Mustafa Safayi Efendi. Şemsed
din Sivasf'nin kardeşi olan Sivas müf
tüsü Ebü'I-Berekat ismail Efendi'nin 
oğludur. Annesi ise Şemseddin Sivasi'
nin büyük kardeşi Muharrem Efen
di'nin kızı Safa Hatun'dur. Küçük yaşta 
babasını kaybedince dayısı Abdülmecid 
Sivasl tarafından yetiştirildi. Abdülme
cid. devrin padişahı lll. Mehmed tara
fından saraya davet edilince onunla bir
likte istanbul'a geldi. Burada bir yan
dan tahsiline devam ederken diğer 

yandan da dayısının yanında süluk* ünü 
tamamladı. Birbiri ardından kırk erba
in • çıkardığı ve 1600 gün sürekli hal
vet ve itikafta kaldığı rivayet edilen Ab
dülahad Nüri. hilafet* aldıktan sonra 
irşadda bulunmak ve tarikatı yaymak 
üzere dayısı tarafından Midilli'ye gön
derildi. Ancak bu sırada Şeyhülislam 

Esad Efendi. kendisini Mehmed Ağa 
Tekkesi şeyhliğine tayin edince. 1620 
tarihinde istanbul'a döndü. 1631 'de Fa
tih. 1641 'de Beyazıt. ardından da Aya
sofya camilerinde vaaz etmek üzere 
kürsü şeyhliğine tayin edildi. Sultan Ah
med Camii'nin açılış merasiminde bu
lundu. Safer 1061'de (1651) vefat etti. 
Eyüp Nişancası'nda Abdülmecid Sivasi'
nin türbesi karşısına defnedildi . 



Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye 
tarikatı. devrinin önde gelen mutasav
vıf ve alimleri arasında yer alan AbdOla
had Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrı
ca tasawutT şiirler ve ilahiler yazmış, 
çoğu risale hacminde, dini-tasawutT 
muhtevalı Arapça birçok eser kaleme 
almıştır. Mürettep divanının istanbul 
kütüphanelerinde çeşitli nüshaları var
dır (mesela bk. iü Ktp ., TY. nr. 1350 ; Se
lim Ağa Ktp , HüdayT, nr. 1875 / 21) Se
finetü '1-evliya · ve Osmanlı Müellifle
ri'nde otuza yakın eserinden bahsedil
mektedir. Eserlerinden bazıları şunlar

dır : Riyaiü'l-e?kar; Mevcizatü'l-fıase
ne; Mir, atü 'l-vücud ve mirkatü 'ş-şü
hud fi'l-meratibi'l-kü11iyye ve'l-Jıaie

rat (AbdülganT en-NabiOsT tarafından Ri· 
sale·i fjaierat·l ljams adıyla şerhed ilmi ş

tirl ; Risale ii cevazi devrani 's-sufiyye; 
Risaletü's-semaiyyeti'n-Nuriyye; Red
dü asari'l-mütemerridin. Son üç eser 
Türkçe'dir. 
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ABDÜIALİ EFENDi 

XVI. yüzyılda _yaşadığı tahmin edilen 
Türk bestekarı. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında bilgi yoktur. El yaz
ması güfte mecmualarında rastlanan 
eserleri. "şeyh " ve "hace-i sani" unvan
larıyla kaydedilmiştir. Bunlardan, ken
disinin bir tarikat şeyhi olduğu ve Türk 
mOsikisinde "hace" unvanı ile tanınan 
Abdülkadir Meragi'ye nisbetle de "ikinci 
üstat" kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Eserlerinin bir kısmının unutulduğu, bir 
kısmının da Abdülkadir Meragi'ye mal 
edildiği söylenmektedir. "Hace-i sani" 
olarak vasıflandırılması, bestekarlıktaki 
kudretini göstermeye yeterlidir. Eserle
rinden ancak dört tanesinin notası za
manımıza ulaşabilmiştir. 
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~NURİ ÖzcAN 

ABDÜIAZİZ 
(,:n_:,all~) 

(1830-1876) 

Osmanlı padişahı 
(1861-1876). 

_j 

ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in 
kardeşi olup annesi Pertevniyal Valide 
Sultan'dır. 718 Şubat 1830 gecesi doğ
du. Kardeşi Abdülmecid'in saltanatı 

süresince oldukça serbest bir hayat ya
şadı ve itinalı bir eğitim gördü. Akşehir
li Hasan Fehmi Efendi'den Arap dili ve 
edebiyatı ile şer'i ilimleri tahsil etti. 
Neyzen ve bestekar Yusuf Paşa'dan 

mOsiki dersleri aldı. Aynı zamanda 
sporla da ilgilendi ve Kurbağalıdere'de
ki köşkünde ava gitmek. güreşmek, 

yüzrnek ve cirit atmak gibi faaliyetlerle 
meşgul oldu. Kardeşinin aksine içki ve 
sefahatten hQşlanmayan ve sade bir 
tıayat yaşayan Abdülaziz, veliahtlığında
ki . bu mazbut haliyle halkın sevgisini 
kazandı. Güçlü, sağlıklı ve gösterişli ya
pısı. halkın kendisine duyduğu güveni 
arttırıyordu. Abdülmecid'in taklitçiliğe 

varan aşırı yenilik düşkünlüğünden hu
zursuz olanlar. onu müstakbel bir Ya-

Sultan Abdülaziz 

ABDÜLAZiZ 

vuz gibi görmekte ve saltanata geçme
sini beklemekte idiler. Abdülmecid'in 
son yıllardaki sefahatinden ve israfın

dan memnun olmayan yenilik taraftar
ları bile Abdülaziz 'in. kardeşi nin ölümü 
üzerine 25 Haziran 1861 ·de tahta çıkı
şını memnuniyetle karşıladılar. Avrupa 
adetlerinden hoşlanmayan Abdülaziz'e, 
Avrupa taklitçiliğinden uzak duracak ve 
imparatorluğu kurtaracak yegane kişi 

gözüyle bakılıyordu. 

Abdülaziz'in tahta çıktığı günlerde 
Osmanlı Devleti'nin durumu son derece 
karışıktı. Mali buhran son haddine var
mış, Karadağ isyanı savaşa dönüşecek 

bir hal almıştı. Hersek eyaleti de büyük 
bir karışıklık içindeydi. Avrupa devletle
ri bunları bahane ederek müdahaleleri
ni arttırıyor ve aracılık teklifinde bulu
nuyorlardı. Abdülaziz'in Tanzimat'tan 
vazgeçmesinden endişe eden büyük 
devletler daha da ileri gitmek eğilimin
de idiler. Abdülaziz. tahta çıktıktan bir
kaç gün sonra bu endişeleri gidermek 
için bir ferman neşretti. Sadrazama hi
taben yazılan bu ferman Babıali 'de 

törenle okundu. Padişah, fermanında, 

Tanzimat'a devam etmek istediğini ve 
buna bir delil olmak üzere eski hükü
meti aynen iş başında bıraktığını bildi
riyor. bilhassa devletin mali itibarının 

iadesi. ırk ve mezhep farkı gözetilrnek
sizin bütün tebaanın adli eşitlikten fay
dalanması gereğini dile getiriyordu. Bu 
ferman. Batılı büyük devletlerin Tanzi
mat konusundaki endişelerini kısmen 

de olsa ortadan kaldırdı. 

Karşılaşılan en büyük güçlük mali sı
kıntı olduğu için, Abdülaziz hükümet
ten. önce bu konunun ele alınmasını is
tedi. Kendisi de aynı gaye ile ilk zaman
larında tahsisatının ve saray masrafla
rının azaltılmasına razı oldu. Tek ha
nımla yetineceğini, harem kurmayaca
ğını da vaad etti. Bu vaadlerine uyarak 
sarayda bol maaş alan gereksiz me
murları uzaklaştırdı. Altın, gümüş ve di
ğer kıymetli eşyarün sarayda kullanıl 

masını yasakladı. Hassa hazinesinin ge
lirinden üçte birini devlet hazinesine bı
rakacağını ilan etti. Siyasi mahkumlar 
için genel af çıkardı. Rüşvet ve irtikap 
işine karışanları cezalandırdı. Nezaret
lerde ve özellikle Serasker Kapısı'ndaki 
memurlarda da azaltmaya gitti. Alınan 
bu tedbirlerle devletin mali durumu bi
raz düzeldi. 

Abdülaziz. Fuad Paşa'nın yerine sad
razamlığa getirdiği Yusuf Kamil Pa
şa'nın teşvikiyle 3 Nisan 1863 tarihinde 

179 


