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eden bir genci de yanlarına alarak Hin
distan 'a gitmek üzere Şiraz'a kaçtıkları
nı ve yakalandıklarını rivayet eder. Bu 
sebeple hakkında ölüm cezası verilmiş
ken sanatındaki ustalığı göz önüne alı
narak cezası hafifletilmiştir. 

Sanatçının elinden çıkmış bazı tasvir
ler, Houghton Şehnamesi olarak bilinen 
Şah Tahmasb adına hazırlanmış Pirdev
sf'nin Şehname adlı eserinde yer al
maktadır. "Şakird-i Behzad" imzalı tas
virin yer aldığı Şah Tahmasb Albü
mü ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde (Hazine. nr. 2 I 6 ı ) korunmakta
dır. "Amel-i Hace Abdülaziz" imzalı bir 
minyatürü de Paris Bibliotheque Natio
nale'dedir (Suppl. pers. ı 572. s. 2). 
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ABDÜIAZIZ el-ALEVI 
( .,s_,J..l i_:,_.:,..J I~ ) 

(1881·1943) 

Alevi (Filalf) hanedanına 
mensup Fas sultanı 

(1894-1908). 
_j 

18 Şubat 1881 'de doğdu . Babası Sul
tan Mevlay Hasan, annesi ise Çerkez 
asıllı Lalle Rukıyye' dir. Tahsil ve terbiye
siyle, Ba Ahmed adı ile tanınmış olan 
mabeyinci Ahmed b. Müsa meşgul ol
du. Tahsili sırasında daha çok resim ve 
heykel sanatiarına ilgi duydu. Çocukken 
babasının bütün seferlerine katıldı. Yi
ne böyle bir sefer esnasında onun 9 
Haziran 1894'te ölümü üzerine tahta 
geçti. 

Saltanatı Rehamnalar'ın büyük bir is
yanı ile başlayan Abdülaziz, devlet işle
rini başveziri Ba Ahmed'e bıraktı. Onun 
zamanında Fas'ta oldukça muhafaza
kar bir hayat yaşandı. Abdülaziz, başve
zirinin 30 Mayıs 1900'de ölümünden 
sonra bir grup Avrupalı'nın tesiri altına 
girdi. Bunlar arasında , Fas piyade as
kerlerini eğiten ve aynı ·zamanda Fas 
hükümeti ile Avrupalı tüccarlar arasın
daki münasebetlere aracılık yapan Sir 
Harry McLean de vardı. Onun ve diğer 
Avrupalılar' ın tesiriyle yaygınlaşmaya 
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başlayan bilardo, tenis, havai fişekler 

gibi oyunlar, ayrıca bisiklet ve fotoğ

rafçılık zamanla sultanın günlük eğlen

celeri haline geldi. Abdülaziz'in yeni 
başveziri Mehdi de sultanı spora. tiyat
roya ve d~ğer eğlencelere teşvik etmek
ten geri kalmıyordu . Bütün bu oyunlar 
büyük masrafları gerektirdiği gibi mu
hafazakar Fas halkı üzerinde de aksi 
tesir yaptı. Eylül 1901 'de teşebbüs etti
ği ve mevcut imtiyazları kaldırarak eşit
lik esasına dayalı bir nizarn getirmeyi 
umduğu, ancak uygulama alanına ko
yamadığı "tertib" adındaki vergi ıslaha
tı ise onu halkın gözünden büsbütün 
düşürdü. Sonunda, Bü Hamare Iakabıy
la tanınan Cilali b. İdris ez-Zerhüni ei
Yüsufi. kendisini sultanın kardeşi ilan 
ederek 1902'de Taza kasabasında is
yan çıkardı ve 1903'te başşehri tehdit 
etmeye başladı. 1906'ya kadar müca
delesini sürdüren Bü Hamare, aslında 
hıristiyanlarla fazla münasebeti bulun
mayan ve hükümdarlık hırsı olmayan 
birinin Abdülaziz'in yerine geçmesini is
tiyordu. Diğer yandan Avrupa devletleri, 
Fas'a yerleşmiş olan Avrupalılar'ın ko
runması , sınır çarpışmalarının durdu
rulması ve Avrupalı çeşitli grupların 

Fas'a verdikleri borçların garanti altına 
alınması için Abdülaziz hükümetine 
ağır baskılar yapıyorlardı. Nitekim Al
man imparatoru Il. Wilhelm'in, ei-Cezi
re Konferansı 'na sebep olan 31 Mart 
190S'teki Tanca ziyareti bunlardan biri
dir. Abdülaziz'in Almanlar'ın tavsiyesi 
üzerine ei-Cezire'de tertipiediği bu mil
letlerarası konferans. memlekette ya
pılacak ıslahatlarla yabancı nüfuz ve 
kontrolünün kaldırılmasını gaye edin
mişti. Ancak, 7 Nisan 1906 tarihli kon
ferans kararlarının Avrupa devletlerinin 
arzularına boyun eğmek şeklinde yo
rumlanmış olması , Abdülaziz'e karşı 

olan düşmanlığı son safhaya ulaştır

dı. 1906 yılı sonları ile 1907'de bütün 
bir yıl boyunca anarşi günden güne tır
mandı ve hükümet acz içine düştü . Gü
neyde yaşayan kabileler, Mayıs 1907'de 
sultanlığı Abdülaziz'in kardeşi Mevlay 
Abdülhafiz'e teklif ettiler. Teklifi ka
bul eden Abdülhafiz, aynı yılın ağustos 
ayında Merakeş'te tahta çıkarıldı. Bu 
sırada Fransızlar da bu şehirde bir Fran
sız doktorun, Kazablanka'da ise dokuz 
Avrupalı işçinin öldürülmesini bahane 
ederek Kazablanka 'yı işgal ettiler (30 
Temmuz 1907). · 

Abdülaziz kardeşini tahttan uzaklaş
tırabiirnek için Avrupalılar'dan yardım 

istedi ve önce Fransa ile bir borç müza
keresine girişti. Merakeş'e sevkettiği 

ordu, kardeşinin kuwetleri tarafından 
mağlüp edildi (1 9 Ağustos ı 908) Bunun 
üzerine Kazablanka'ya sığındı ; ulema
nın da baskısıyla 21 Ağustos 1908'de 
tahtını b ıraktı. Kısa bir süre Fransa'da 
kaldıktan sonra Tanca'ya yerleşti ve po
litikadan uzak bir şekilde 1 O Haziran 
1943'te ölümüne kadar burada yaşadı. 
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ABDÜIAZIZ el-BUHARI 

( ..S.;~ I ~.:,..JI~) 

Alaüddin Abdülazlz b. Ahmed 
b. Muhammed ei-Buhari 

(ö. 730/ 1330) 

Hanefi fakihi. 

. Daha çok fıkıh usulüne dair yazdığı 
eserlerle tanınmıştır. Hayatı hakkında 

fazla bilgi yoktur. Amcası Pahreddin 
Muhammed ei-Maymergl ve Hafızuddin 
Muhammed ei-Buharfden fıkıh okudu. 
Yetiştirdiğ i talebeler arasında Kıvamüd
din Muhammed ei-Kaki ve Cemaleddin 
Ömer ei-Habbazi gibi meşhur Hanefi 
alimleri bulunmaktad ı r. 

Eserleri. Keşfü 'l- esrar ii şerJ:ıi Uşuli'l

Pezdevi . Fahrülislam ei-Pezdevfnin (ö . 

482 / ıo89 ) Hanefi metoduna göre yaz
dığı fıkıh usulüne dair eserinin şerhidir. 

Keşfü'l-esrar, Pezdevfnin eseri üzerine 
yapılan şerhlerin en genişi ve en meş
hurudur. Abdülaziz ei-Buhari bu eserini 
yazarken Gazzali'nin kelamcıların meto
duna göre kaleme aldığı el-Müstaşfa 
adlı eserinden de faydalanmıştır. Keş

fü1-esrar, üslübu açık ve güzel oldu
ğundan daha sonraki alimler için de 
önemli bir kaynak olmuştur. Nitekim 
Teftazani fıkıh usulüne dair et-TelviJ:ı 

adlı eserinde bu kitaptan çokça iktibas
larda bulunmuştur. Keşfü'l-esrar, Kahi
re'de ( ı 307) ve istanbul'da ( ı 307- ı 308) 
dört cilt halinde yayımlanmıştır. 

Abdülaziz ei-Buharf'nin fıkıh usulüne 
dair diğer eseri, Hüsameddin ei-Ahsike
sf'nin (ö . 644/ 1247) el-Müntel]ab adlı 
eserine et- TaJ:ı]f.i~ ( Gayetü't-tahkf~ ve
ya Şerf:tu'I·Husatnf) adıyla yaptığı şerh-



tir. Müellifin ·Keşfü'l-esrar'dan sonra 
kaleme aldığı bu eser de neşredilmiş
tir (Leknev 1871, 1876). Abdülaziz ei-Bu
hari'nin "Kitabü'n-nikah"a kadar yaz
dığı el-Hidaye şerhi; el-Erba 'un fi'l
l_ıadfş; ev, cami ve şehir çevreleriyle il
gili hükümleri ihtiva eden Kitabü'l-Ef
niyye adlı eserleriyle, feraize dair Ri
sale if tahrfci mesa, ili zevi'l-erham 
fi'l-fera' ii ·(Selim Ağa Ktp ~ nr. 1276/ 4, 

12 varak) adlı bir risalesi de bulunmak
tadır. 
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ABDÜIAZİZ çAvtş 

( ~Jb.; ~_:,.ll~ ) 

Abdülaziz b. Halil Çaviş 
(1876-1929) 

Mısırlı mücadele ve hareket adamı, 
il.lim, gazeteci ve yazar. 

_j 

Tunus asıllı olup İskenderiye'de doğ
du. ,Camiu'I-Ezher'de ve Kahire Muallim 
MeKtebi'nde okudu. Tahsilini tamam
laması için İngiltere'ye gönderildi. Ox
ford'da Arapça hocalığı yaptı . Mısır'a İh

tisasını tamamlamış bir eğitimci olarak 
döndü. Mısır Maarif Vekaleti'nde mü
fettiş olarak hizmet verdiği sekiz yıl bo
yunca eğitimin ıslahı ve bilhassa sömür-

Abdülaziz 
Çavis 

geci İngilizler'in baskısından kurtarıl
ması için gayret gösterdi. Daha sonra 
memuriyerten ayrılarak siyasi . müca
deleye atıldı. Mustafa Kamil Paşa'nın 

1907'de vefatı üzerine, onun çıkardığı 

el-Liva' gazetesinde 1908 Mayısından 
1912 Şubatına kadar başmuharrirlik 

yaptı. Güçlü kalemi ve sürükleyici üslü
buyla Mısır halkının dikkatini çekti. Bazı 
yazılarından dolayı takibata uğradı ve 
iki defa hapse girdi. Bu olaylardan son
ra şöhreti daha çok yayıldı. 

ingilizler'in baskılarını arttırmaları 
üzerine Mısır'da mücadeleye devam et
menin imkansız hale geldiğini anlayın
ca. 1912'de istanbul'a gitti. Orada el
HilQJü'l- 'Oşmanf adlı günlük Arapça 
bir gazete çıkarmaya başladı. Aynı yıl 

bir hadiseden dolayı Mısır hükümetinin 
isteği üzerine tutuklanarak Mısır'a gön
derildiyse de yapılan tahkikat sonucu 
serbest bırakıldı ve tekrar istanbul'a 
dönerek çalışmalarına devam etti. Mı

sır'da da ilgiyle takip edilen el-HilQJü'l
'Oşmanf gazetesinin bu ülkeye girme
si yasaklanınca. el-lfalf-lf-u ya 'lU adıyla 
bir başka gazete çıkardı. Bu gazetenin 
de Mısır'a so kulması yasaklandı; bunun 
üzerine, orada iken neşretmeye baş

ladığı dini mahiyetteki el-Hidaye adlı 

mecmuayı tekrar çıkardı. 
ı. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Al

manya'nın. düşmanları karşısında iler
lemesine yakın ilgi duydu. Almanlar'ın 
ingiliz ve Fransızlar'ı mağlüp etmesiyle 
islam aleminin bu iki sömürgeci devle
tin işgal ve baskısından kurtulacağını 

umuyordu. - Hatta istanbul'da el- 'Ale
mü'l-İsJQmf adında bir mecmua neşre
derek İslam aleminin kurtuluşu mese
lesini anlatmaya başladı. Bu arada Al
manya'ya gitti ve orada da Islamische 
Welt adıyla bir dergi çıkardı. Savaşın 

Almanlar aleyhine gelişmesi üzerine 
istanbul'a döndü. 1918'de Mondros 
Mütarekesi'nin görüşüldüğü günlerde, 
müttefiklerin istanbul'u işgal etmeleri 
halinde yakalanıp öldürüleceği endişe
siyle, hasta yatağından kalkarak birkaç 

. dostunun yardımıyla son Alman vapu
runa binip Karadeniz' e geçti; Romanya 
üzerinden İsviçre'ye vardı. İsviçre'de 
1923 yılına kadar kaldı ve aynı yıl Anka
ra'ya döndü; Şer'iyye Vekaleti'ne bağlı 

Tedkikat ve Te'lifat-ı islamiyye Heye
ti'ne başkan tayin edildi. Bir yıl sonra, 
ailesinin bulunduğu Mısır'a gitti ve Ne
zaretü'l-maarif'te başmüfettiş olarak 
göreve başladı. Kahire'de vefat ettiği 

tarihe kadar Mısır maarifini. özellikle 

ABDÜLAZiZ çAvTş 

ilk öğretimi sağlam esaslar üzerine kur
mak maksadıyla çalışmalar yaptı. 

Abdülaziz Çaviş, ilmi faaliyetleri ve 
islami gayreti ile Muhammed Abduh'un 
yolunda yürümüştür. Makaleleri ve eser
leri, onun Muhammed Abduh tarafın

dan açılan çığırı dirayetle devam ertir
diğini gösterir. Fakat yaşadığı geçiş dev
rinin şartları, onu ilmi çalışmadan çok 
siyasi mücadeleye. hareketli ve çiteli bir 
hayata sevketti. Bu yönü ile Cemaled
din-i Efgani'nin takip ettiği mücadele 
yolunu benimsemiştiL Bununla birlikte. 
ömrünün en verimli çağlarını islam ale
minin kurtuluşu için mücadele vererek 
geçirmiş olması yanında ilmi makale
ler ve eserler yazmayı da ihmal etme
miştir. Yukarda sözü edilen gazete ve 
mecmualardaki ilmi ve dini makalele
rinden başka başlıca şu eserleri telif et
miştir: 

1. Gunyetü'l-mü' eddibfn fi't-turu
lf.i'l-l_ıadfşe li't-terbiyeti ve't-ta 'Jim. 
Mısır milli eğitiminin ıslahı maksadıyla 

yazılmış olup Kahire'de ( 1321 ı ve istan
bul'da (1334) basılmıştır. 2. el-İsJQm di
nü'l-fıtra. Bu eserde müellifin Muham
med Abduh'un görüşlerini benimsediği 
ve onun yolunda yürüdüğü görülmekte
dir. Eser Mısır'da yayımlanmıştır. 3. Es
rarü'l-~ur' an (İstanbul 1331 ı. 144 say
fadan oluşan "Mukaddime" kısmı tefsir 
usulüne dairdir; 448 sayfa tutan diğer 
bölüm ise Kur'an-ı Kerim'in başından 

Bakara süresinin 134. ayetine kadar 
olan kısmın tefsirinden ibarettir. Tef
sirde daha çok sosyal konulara ağırlık 

verilmiştir. Abdülaziz Çaviş, en büyük 
emeli olmasına rağmen, istikla l ve hür
riyet için mücadele etmekten tefsiri
ni tamamlamaya vakit bulamamış ve 
bu yüzden ancak bir.inci cildini kaleme 
alabilmiştir. 4. Aşarü'l-l]amr [İstanbul 
1923) Eser. Mehmet Akiftarafından İç
kinin Beşer Hayatında Açtığı Rahne
ler adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş, 

Tedkikat ve Te'lifat-ı islamiyye Heyeti'n
ce yayımlanmıştır [Ankara ı 3391 1341). 

s. el-Ecvibe fi'l-İslam 'an es' ileti'l
Keniseti'l-Anglikiyye [İstanbul 1342) 

Anglikan Kilisesine Cevap• adıyla Meh
met Akifin tercüme ettiği eser. ilk defa 
Tedkikat ve Te'lifat Hey'eti [istanbul 
1923). daha sonra da Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından yayımlanmıştır [An
kara 1974, 1975. 1979. 19851 6. el-ljilafe
tü'l-İsldmiyye [İstanbul 13341 Yirmi say
falık bu küçük eser, Hilafet-i İsldmiy
ye adıyla Türkçe'ye çevrilerek yayımlan
mıştır [istanbul 1334). 
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