
başladı. Bir yandan eser yazıyor. diğer 
yandan davet ve irşad görevlerini yü
rütecek müridier ve öğrenciler yetişti
riyordu. Fakat yirmi beş yaşına girdiği 
zaman birbiri arkasından gelen başta 

körlük. cüzzam ve alaca hastalığı olmak 
üzere birçok hastalıkla mücadele et
mek zorunda kaldı. Bu yüzden medre
sedeki derslerini başkalarına devretti; 
fakat kitap yazmayı. salı ve cuma gün
leri vaaz edip fetva vermeyi hayatının 
son günlerine kadar aralıksız sürdürdü. 
1824 yılında hastalığı ağırlaşınca nakit 
parasını varisieri arasında paylaştırdı; 

giydiği elbiseden kefen yapılmasını va
siyet etti. Bir müddet sonra da vefat 
etti ve Delhi'de babasının yanına gö
müldü. 

Abdülaziz ed-Dihlevi ince uzun boylu. 
esmer. iri gözlü. gür sakallı olup atıcılık. 
binicilik. hüsnühat ve mOsiki sahaların
da da maharet sahibi idi. Onun. İngiliz 
idaresindeki Hindistan'ın bir "kafir ül
kesi" olduğu noktasında yoğunlaşan 

görüşleri. müslümanların İngiliz idaresi
ne karşı direnmelerinde önemli rol oy
namış, ancak İngilizler'in ilim ve tekni
ğinden faydalanılmasını da tavsiye et
miştir. Ayrıca müslümanların. gayri 
meşru olmamak şartıyla. İngiliz sivil 
idaresinden iş almalarının veya onlarla 
beraber çalışmalarının mahzurlu olma
dığına dair fetva vermiştir. Onun cesur. 
serbest ve makul fikirleri Hindistan 
müslümanları üzerinde derin tesirler ic
ra etmiş ve onları peşinden sürüklemiş
tir. Ona göre. İslam aleminde görülen 
kötülüklerin başlıca sebebi. müslüman
ların İslam'ın temel kaynakları olan 
Kur'an'dan ve Sünnet'ten uzaklaşmala
rıdır. Müslümanlar ;Kur'an ve Sünnet'e 
döndükleri ve İslam'dan olmayan bütün 
bid'atları terkettikleri zaman gerçek 
kyrtuluş yolunu bulmuş olacaklardır. 

Abdülaziz ed-Dihlevi'nin elli kadar 
eserinin belli başlıları şunlardır: 

1. Tefsiru Fethi'l- 'Aziz. Fatiha ve Sa
kara süreleri ile Tebareke ve Amme 
cüzlerinin Farsça tefsiri olan bu hacimli 
eserin büyük bir kısmı Hint ihtilalinde 
kaybolmuştur. Bugün sadece iki cildi 
elde bulunan kitap Kalküta'da basılmış
tır 1 ı 248- 1249ı 2. Tuhfe-i İşna 'Aşeriyye 
ILeknev 1255 , ı295) . On iki imama bağlı 
Şia inancını tenkit etmek için yazılan ve 
Hindistan Sünni müslümanlarının Şia'ya 
karşı en sert tepkisi olarak bilinen bu 
Farsça eser. Şiiler ile Sünniler arasında 
şiddetli tartışmalara yol açmış ve Şii 

müellifler. Şah Abdülaziz'e cevap olmak 

üzere muhtelif kitaplar kaleme almış
lardır. Gulam Muhammed b. Muhyid
din b. Ömer. Tuhfe'yi Arapça'ya çevir
miş, Mahmud Şükri ei-Aiüsi de onu el
Minhatü '1-ilahiyye tel{J.isu tercemeti't
Tuhfeti'l-işna 'aşeriyye adıyla ihtisar 
etmiştir. Eseri Muhibbüddin ei-Hatib. 
bir mukaddime ve bazı dip notları ila
vesiyle 1953'te Kahire'de neşretmiştir. 
3. Bustanü'l-muhaddişin (Delhi 1876, 
ı 898ı Hadis kitapları bibliyografyası 

mahiyetinde olan bu tamamlanmamış 
Farsça eserde müelliflerin biyografileri
ne de yer verilmiştir. Kitap Ali Osman 
Koçkuzu tarafından aynı adla Türkçe'ye 
tercüme edilerek neşredilmiştir (Ankara 
1986ı 4. 'Ucale-i Nati'a (Delhi 1312 , 
1348ı Hadis usulüne dair Farsça bir 
eserdir. 5. Sırrü'ş-şehadeteyn (Delhi 
ı 261 ı Kerbela şehidleri hakkındaki bu 
eseri. müellifin talebelerinden Selame
tuilah Farsça olarak şerhetmiştir (Lek
nev ı 882) 6. 'Azizü'l-il).tibôs ii feia 'ili 
al]yari'n-nas. Hulefa-yi Raşidin'in fazi
letlerine dair hadisleri toplayan bu eser 
Farsça ve Urduca tercümeleriyle birlikte 
neşredilmiştir (Del hi ı 322 / 1904 ı 7. Mi
zanü'l- 'akô'id (Delhi ı32ıı Akaide dair 
Arapça bi~ eserdir. 8. Fetava-yı 'Azizi 
(Delhi 1311 -1314; Haydarabad ı3 ı 3 ; Del
hi ı 34 ı) İki cilt olan bu Farsça eser. Dih
levi'nin fetvalarını ihtiva etmektedir. 

Ayrıca mantığa. hikmete. rüya tabiri
ne ve çeşitli konulara dair birçok risale
si vardır (bk Nüzhetü 'U;auatır, VII , 273- · 
274) 
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ABDÜIAZİZ b. EBÜ REWAD 
( ~~_,_; .s!\ :.r. ~_:,..ıı~ ) 

(ö. 159 / 776) 

İlk devir sı1filerinden . 
_j 

Aslen Horasanil ve muhtemelen Türk 
olduğu rivayet edilir. Ezd kabilesi reis
Ierinden MugTre b. Mühelleb'in mev
la* sıdır. Ebu Rewact künyesiyle anılan 

ABDÜLAZiZ b. EBÜ REVVAD 

babasının asıl adı Meymün (Eymen) b. 
Bedr'dir. Mekke'de yaşadı ve orada öldü. 

Abdülaziz'in hayatı ve dini şahsiyeti 
hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. 
Kaynaklarda Mürcie'den olduğunu bil
diren çeşitli rivayetlerle bir hadis ravisi 
olarak cerh ve ta'dil* ini konu alan ifa
deler geniş bir yer tutar. Fikri yapısı 
hakkında ipucu olabilecek kendi sözleri 
de fazla değildir. Tabiinin büyüklerin
den ve önceki ümmet ve devirler hak
kında naklettiği birtakım haberler, bazı 
muhaddislerin onu şiddetle tenkit et
melerine sebep olmuştur. Hadis usulü 
ölçülerine uymayan bu rivayetleri tasav
vufi anlayışa uygun gördüğü ve muhte
vayı benimsediği için nakletmiş olmalı
dır. Bu haberlerde bazı tasawLifi konu
ların ağırlık noktası olarak alındığı, iba
detlerde ve haramlarda titiz, daima 
hüzün dolu. korkan ve ağlayan zahid 
temasının işlendiği görülmektedir. 

Ondan nakledilen sözler ve dini haya
tı hakkındaki değerlendirmeler. söz ko
nusu haberlerdeki muhteva ile birlikte 
ele alındığında, Abdülaziz b. E bO Rev- · 
vad'ın zühd devri tasawufunun seçkin 
bir temsilcisi olduğu anlaşılır. Hatırını 

soran birine cevap olarak, günahlar için
de yüzdüğünü, ömrü de hızla akıp geç
tiği halde ölümden ve sonraki hayattan 
gaflet içinde olduğunu söyleyerek ağla
dığı rivayet edilir. Abdülaziz'in bu ceva 
bıyla zühd hareketini doğuran ve ge
liştiren fikri disipline işaret ettiği gö
rülmektedir. En faziletli ibadetin ne ol
duğunu soranlara cevap olarak. gece 
gündüz daima hüzün içinde olmak ge
rektiğini söylemiştir. Bu klasik zühd te
lakkisi yanında Abdülaziz'in asıl öne_rnli 
özelliği sabır, rıza '!e şükür kavramları
nın onun manevi yaşantısının eksenini 
teşkil etmesidir. Rivayete göre. gözleri 
kör olmuş ve bun1u yirmi yıl kimseye 
farkettirmemiştir. Durum anlaşılınca da 
rıza ve Allah'a teslimiyet düşüncesinin 
bunu açıklamasına engel olduğunu söy
lemiştir. Onun bu düşüncesi sonraki sO
filerce tasawufun tariflerinden biri hali
ne getirilmiştir: "Tasawuf ilahi lutufları 
bir bir saymak ve ayıpları gizlemektir." 
Yine o. sabır ve rızaya aykırı bir davra
nış olarak yorumladığı için kırk yıl bo
yunca başını kaldırıp gözlerini semaya 
çevirmemiştir. 

Zehebi, Abdülaziz'i tanıtırken çevre
sinde bir "uhuwet topluluğu" olduğunu 
haber verir (bk A'lamü'n-nübeta'. vıı , 
184-186) . Hadis alimi Şuayb b. Harb de 
Abdülaziz'in beş yüz meclisine katıldı-
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ğını ve bu toplantılarda günaha düşü
recek bir davranışta bulunulmadığını 

nakleder (bk ibnü 'l-Cevzi. ll , 228) Bu iki 
ifadeden Abdülaziz'in Mekke'de belli sa
yıda talebesi olduğu ve tasawufi bir 
eğitim faaliyeti yürüttüğü anlaşılmak

tadır. 

Abdülaziz b. Ebü Rewad, imanı sade
ce kalbin tasdiki ve dilin ikrarı olarak 
tanımladığı ve "mürtekib-i kebire"yi (bü
yük günah i ş l eyen) Allah'a havale (irdi•) 
ettiği için Mürcie'den sayılmış, bu se
beple de hadis alimleriyle arası açılmış

tı r. Bu konudaki rivayetler gözden geçi
rildiğinde onun ömrünün son yılla rında 

bu fikri benimsediği . daha önceleri mür
tekib-i kebirenin cehennemlik olduğuna 
inanan muhaddislerle aynı görüşü pay
laştığı anlaşılır. Onu irca görüşünden 

dolayı tenkit edenlerden biri de menkı
belerini nakleden. hadis ilminde talebe
si. zühdde dostu Süfyan es-Sevrfdir. 

Abdülaziz b. Ebü Rewad hafıza (zabt• ) 
gücü bakımından bazı hadis münekkit
lerince zayıf görülmekle birlikte genel 
olarak güvenilir bir ravi kabul edilm iş

tir. Ahmed b. Hanbel, Nesar. Darekutni 
ve İbn Ebü Hatim eserlerinde onun ri
vayetlerine yer vermişlerdir. Nafi ', Ata, 
İkrime, Dahhak b. Müzahim. Salim b. 
Abdullah gibi tabiin büyüklerinden ha
dis dinlemiş, Şu'be. Vekf'. Abdürrezzak, 
Zaide. Süfyan es-Sevrf. İbnü 'l-Mübarek, 
Yahya b. Said el-Kattan vb. tanınmış 

alimler de ondan hadis rivayet etmiş

lerdir. 
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ı .. . . ı 
ABDUlAZIZ EFENDI, Hekimbaşı 

(ö. 1197/ 1783) 

L 
Türk tıp bilgini, şair ve bestekar. 

_j 

Babası meşhur Osmanlı tarihçisi Meh
med Subhi Efendi'ye (ö ı 769 ) nisbetle 
Subhizade lakabı ile şöhret bulmuştur. 

Şiirde Aziz mahlasını kullandığı için Aziz 
Efendi olarak da anılır. 
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1149'da (1736) istanbul'da doğdu. 
İ lk öğreniminden sonra İstanbul med
reselerinde tahsiline devam etti. Ardın
dan tıp çalışmalarına yöneldi ve bu · 
meslekte büyük başarı göstererek dik
kati çekti. Bir ara tıp tahsili için Viya
na'ya gittiği söylenir. Daha sonra saraya 
alındı ve "etıbba-yı şehriyari"ler (saray 
hekimleri) arasına girdi. 17S7'de mü
derris oldu ; bu görevini uzun müddet 
devam ettirdi. 19 Şubat 1776'da he
kimbaşılığa getirildi ; ancak bu görevin
de bir yılı doldurmadan aziedildi (6 Ara
lık 1776). 1782 sonlarında Kudüs paye
siyle Üsküdar mevleviyet•ine tayin 
edildi. 1783 yılında İstanköy' e sürgün 
edilmesinden az sonra orada vefat etti. 

Arapça, Farsça, Latince. İtalyanca ve 
Fransızca bilen Abdülaziz Efendi, bil
hassa tıp alanında yaptığı tercümelerle 
Batı'daki hekimlik çalışmalarını tanıt

mış ve eserleriyle Türk hekimlik tar i
hinde önemli bir yer kazanmıştır. Ayrı
ca edebiyat ve müsiki ile de meşgul 
olmuştur. Şiirlerini topladığı mürettep 
divanı ve yaptığı bestelerle bu sahalar
daki kudretini ortaya koymuştur. Şöh· 

retinin parlak zamanı lll. Mustafa ve ı. 

Abdülhamid devirlerine rastlamaktadır. 

Astrolojiye (ilm-i ahkam-ı nücüm) vuku
fu ile de tanınan Abdülaziz Efendi bu 
alanda yaptığı tercümelerde. konuyla 
yakından ilgilenen lll. Mustafa'dan bü
yük teşvik görmüştür. Müsikide kimler
den faydalandığı bilinmemekt edir. Za
manımıza sadece altı bestesinin notası 

ulaşabilmiştir. 

Eserleri. 1. Kıtaatü nekave ii terce
meti k elimati Boerhave. Ünlü Hollan-

dalı hekim Herman Boerhaave'nin (ö. 

I 738) Aphorismi de Cognoscendis et 
Curandis M orbis in Usum Doctrinae 
Domesticae Digesti (hastalıkları teşhis 

edip evde tedavi etme ve ilaç kullanma 
kaideleri) adlı Latince eserinin Türkçe 
tercüme ve şerhidir. Tercümede, müel
lifin talebesi hekim Gerard van Swie
ten'in şerhinden faydalanıldığ ı kayde
dilmektedir. Türk tıp tarihinde Avrupa 
tıbbından yapılan ilk tam tercüme ol
ması bakımından ayrıca önem taşıyan 
bu eserin diğer özelliği de çeviride tıp 
terimlerinin Latince asıllarının aynen bı
rakılmış olması ve İslam tıp literatü
ründe ilk defa Harwey'in küçük kan do
laş ımından bahsedilmesidir. Ancak bu
rada, küçük kan dolaşımının ilk defa Xl. 
yüzyılda ünlü İslam hekim ve filozofu 
İbn Sina tarafından keşfedildiğine işa
ret etmek gerekir. Eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Esad Efendi, nr. 2462) 

bulunan müellif nüshası yanında , Beya
zıt Devlet Kütüphanesi'nde de {Ve
liyyüddin Efendi, nr. 2484) bir nüshası 
vardır. Bu tercüme ilim alemine Akil 
Muhtar Özden (ö. 1949) tarafından tanı
tılmıştır. 2. Terceme-i Burhanü'l-kifa
ye. Ali b. Muhammed eş-Şerif el-Bek
rf'nin astrolojiye dair Burhanü '1-kifaye 
adlı Farsça eserinin tercümesidir. Bir 
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'ndedir (1Y, nr. 2728) 3. Terceme-i 
Eşcar u Esmar. Alaeddin Alişah b. Ka
sım el-Harizmi'nin astrolojiye dair Eş
car u Eşmar adlı Farsça eserinin Sultan 
lll. Mustafa 'nın isteğiyle yapılan ter
cümesidir. Müsikiye ait bir bölümün 
de yer aldığı eserin bir nüshası istanbul 
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