
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). 

187 



ABDÜLAZiZ CAVfS 

BİBLİYOGRAFYA : 

Serkfs. /V/u' cem, 1, 673; Kehhale, /V/u' ce
mü '/-mü' elli{fn, Dımaşk 1376-801 1957-61 -
Beyrut, ts. (Daru ihya i't-türasi 'I-Arabll. V, 246 ; 
Karatay, iü-Arapça Basma/ar, s. 201 ; Ahmed 
Atıyyetullah. el·KamQsü '1-islamf, Kah i re 13831 
1963, 1, 570·571 ; Enver ei-Cündf. Abdülaziz 
Şaufş, Kahire 1965; Ö. Nasuhi Bilmen. Büyük 
Te{sir Tarihi, İstanbul 1974, ll , 777-778; Ziriklf, 
el·A'lam (nşr. Züheyr Fethullah). Beyrut 1984, 
IV, 17 ; Ömer Rıza Doğru!, "Abdülaziz Çaviş" , 
iTA, ll, 365-371. ı:;;1 

ımi MuHAMMED EROGLU 

L 

ABDÜIAZIZ ed-DEBBAG 
( t_4..U I ~_:,.ll~ ) 

Abdülazlz b. Mes'ud b. Ahmed 
ed-Debb§ğ el-Haseni el-Bekr! 

(ö. 1132 / 1720) 

Hızıriyye tarikatının kurucusu olarak 
kabul edilen Faslı mutasavvıf. 

_j 

1 090'da ( 1679) Fas'ta doğdu . Görüş 

ve düşüncelerinin nakledildiği el-İbriz 
adlı eserde devrinin gavs* ı olarak tanı
tılmasına rağmen hayatı hakkında ye
terli bilgi yoktur. Kaynaklar ona nisbet 
edilen bu eseri zikretmekle yetinirler. 
Kendisiyle Receb 112S'te ( 1713) tanış
tığını . şeyhinin o sıralarda otuz beş ya
şında olduğunu söyleyen müridi ve el
İbriz'in derleyicisi Ahmed b. Mübarek 
(ö ı ı 56/ ı 743). onu eşi bulunmayan ta
sarruf sahibi bir velf olarak anmasına. 
Allah. Kur'an. kainat ve insan hakkında 
söylediği her sözü mutlaka kabul edil
mesi gereken ilahi bir sır gibi göster
meye çalışmasına karşılık, hayatının 

ana çizgileri konusunda doyurucu bilgi 
vermez. Mesela. adı geçen eserde şey
hinin henüz kırk bir yaşını tamamlama
dan öldüğünü birkaç defa tekrarlama
sına rağmen ölüm tarihi ve sebebinden 
hiç bahsetmez. Bununla beraber bizzat 
Debbağ . el-İbriz'de kendisinin Hz. Pey
gamber'in rüyadaki emirleri üzerine 
gerçekleşen bir evliliğin meyvesi oldu
ğunu söyler ve büyük bir veli olacağının 
doğumundan çok önce haber verildiği
ne dikkat çeker ; Hz. Hasan soyundan 
olduğunu. alim ve tasavvufa ilgi duyan 
bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1679'da 
dünyaya geldiğini. 1699'da annesini 
kaybedince babasının ikinci defa evlen
diğini anlatır. Ayrıca soyunun ve tarikat 
silsilesinin Hz. Ebü Bekir'e dayandığını. 
dolayısıyla ~ünnl ve Sıddlkl olduğunu, 

onun sırlarının varisi bulunduğunu be
lirtir. İlk şeyhi Hızır' ın yanı sıra on Sıd
dlkl şeyhten feyz aldığını. annesini kay
bettiği yıl, daha sonra evleneceği kadı-
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nın ve ondan doğacak iki oğlu ile kızı
nın kendisine açık bir şekilde gösteril
diklerini ve her şeyin gördüğü gibi ger
çekleştiğini ifade eder. 

Ahmed b. Mübarek'in, onun hem 
"ümml" bir zat olduğunu sık sık tekrar
laması, hem de bütün alemlere. dillere. 
geçmişe, içinde yaşanılan zamana ve 
geleceğe ait bilmediği ve bilemeyeceği 
hiçbir şeyin bulunmadığını ilave etmesi. 
gerçeği ifadeden çok. onu tam anlamıy
la bir " insan-ı kamil" olarak takdim et
me gayretiyle açıklanabilir. Çünkü el
İbriz'in muhtevasından Abdülazlz ed
Debbağ ' ın hadis. tefsir. fıkıh ve kelam 
ilimlerini iyi bildiği. mükemmel bir ta
savvuf kültürüne sahip bulunduğu. Ba
yezld-i Bistaml, Hallac. Hakim-i Tirmi
zi. Gazzall. ibnü'l-Arabl. ibnü'l-Farız ve 
benzerlerinin nübüvvet, velayet. keşf' 
ve varlık hakkındaki görüşlerini okudu
ğu anlaşılmaktadır. 

Zahir ilmini öğrenmeyen bir vellye 
"büyük feth "in (keşf*) vaki olmayacağı
nı. zahir ve batın ilmini bilmeyen ve her 
iki ilirnde kamil olmayanların mürşidlik 
yapamayacaklarını söyleyen Abdülazlz 
ed-Debbağ'a göre kamil ilim, Allah'ın 

ihsan ettiği ledün ilmidir. Duyularla el
de edilen ilim. bu ilmin yanında bir ha
yal gibidir. Batıni ilim güneşe, zahiri 
ilim ise bir fenere benzer; insan gece 
fenere muhtaç olduğu gibi batıni ilim 
de zahiri ilme muhtaçtır. 

Abdülazlz ed-Debbağ'a göre peygam
berler devamlı Hakk' ı müşahede halin
de bulundukları ve uyurken dahi müşa
hedeleri kesilmediği için, kendilerinden 
asla günah sadır olmaz. Tıpkı peygam
berler gibi keşfe mazhar olan kamil ve
liler de her an Allah'ı müşahede ile 
meşguldürler ; kalpleri ve düşünceleri 

Allah'tan başka her şeyden (masiva*) 
ilgiyi kesmiştir. Peygamberler küçük 
yaştan itibaren, veliler ise keşften son
ra masumdurlar. Peygamberler gibi ve
lilere de melek iner ; emir ve nehiy geti
rir: Onlar hiçbir mezhebe bağlı değildir
ler. Her vakit aynı anda ve aynı kuvvet
te ruhlarıyla Allah'ı. zatlarıyla da Re
sülullah'ı müşahede ederler. Allah ka
inatla kamil veliler yani gavs ve kutub
lar vasıtasıyla tasarrufta bulunur. Çün
kü onlar Hakk' ın "mazhar"larıd ır. Allah. 
gaybın kapısını Hz. Muhammed'e açtı
ğı gibi ümmetindeki gerçek velilere de 
açmıştır. Ancak onları Allah ve Resülü 
ile mukayese etmemek gerekir. 

Abdülazlz ed-Debbağ şeyh-mürid mü
nasebetlerini de ele alır ve şeyhin ge-

rekliliği üzerinde önemle durur. Mürid 
için büyük günahların en büyüğü , bir 
saat. hatta bir an için şeyhini hatırla

mamasıdır. Fakat kulun sevgisinden zi
yade Allah'ın kulunu sevmesi mühim 
olduğu gibi. müridin sevgisinden çok 
şeyhin sevgisi önemlidir. Mürid, Re
sülullah devrinde bulunmuş olsaydı ona 
nasıl itaat etmesi ve bağlanması gere
kecek idiyse şeyhine de öyle itaat ve 
itimat etmelidir. 
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ABDÜIAZIZ ed-DİHLEVİ 

ı 

(..s_,l..t..UI~_:,.ll~) 

Abdülaz!z b. Ahmed b. Abdirrah!m 
el-Ömer! el-F§ruki ed-Dihlev! 

(ö. 1239 / 1824) 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin oğlu, 
Siril.cü'I-Hind unvanıyla tanınan 

müfessir ve muhaddis. 
L _j 

Delhi 'de doğdu (ı ı 591 ı 746) Hindis
tan'ın meşhur hadis ve kelam alimi. ay
nı zamanda Nakşibendl tarikatının şey
hi olan babasının Hint müslümanları 

arasındaki üstün mevkii sebebiyle iyi 
bir tahsil gördü. Daha çocuk denecek 
yaşta iken Kur'an-ı Kerlm'i ezberleye
rek tecvid ve kıraat öğrendi. On bir ya
şına geldiği sıralarda. babası tarafından 

görevlendirilen iki hocanın yanında eği
tim gördü. Başta Kütüb-i Sitte olmak 
üzere el-Muvatta', Mişkatü'l-Meşa
bih, Şema 'ilü 't-Tirmizi gibi eserleri ya 
bizzat babasına okudu veya babasının 

huzurunda okunurken dinledi; sonra 
da ondan bu kitapların rivayet iznini al
dı. Henüz on altı yaşında iken tefsir. 
hadis, fıkıh. usul. akaid. kelam. man
tık. cebir. geometri. astronomi, tarih ve 
coğrafya gibi ilimler alanındaki geniş 

bilgisiyle herkesin dikkatini çekti. 1762 
yılında babasının ölümü üzerine. dede
sinin adını taşıyan Rahlmiyye Medrese
si'nde babasının yerine ders akutmaya 


