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Ma yıs 1999 ta ri hin de ve fat et ti. Ce na ze 

na ma zı er te si gü nü Mes cid-i Harâm’da 

kı lı na rak Mak be re tü’l-Adl’de def ne dil di.

Gü nü müz Se lefî dü şün ce si üze rin de 

önem li et ki le ri bu lu nan İbn Bâz, Øa ¼î-

¼ayn’ da ki le re ilâve ten çok sa yı da ha dis 

ez ber le miş olup ha dis ten ki di ve ha dis 

ricâli ne vâkıf tı. Men sup ol du ğu Han belî 

mez he bi için de özel lik le İbn Tey miy ye ve 

İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin gö rüş le ri ni 

ter cih et miş tir. Ni te kim ho ca sı Mu ham-

med b. İbrâhim Âlü’ş-Şeyh bir mec lis te 

ve ri len üç talâkın üç talâk sa yıl ma sı gö-

rü şü ne gö re fet va ve rir ken İbn Bâz, İbn 

Tey miy ye’nin gö rü şü doğ rul tu sun da bu nu 

bir ta lâk say mış, bu yüz den Kral Ab dü-

lazîz ta ra fın dan eleş ti ri lin ce ken di gö rü-

şü nün da ya nak la rı nı açık la yan bir mek tup 

ka le me ala rak fet va sın da ıs rar et miş tir. 

Özel lik le ül ke dı şın dan ge len öğ ren ci le-

rin öğ re nim gör me si için ku ru lan Me di-

ne el-Câmi atü’l-İslâmiy ye’nin rek tör lü ğü 

ve ar dın dan Su udi Ara bis tan müf tü lü ğü 

dö ne min de yurt için de ve yurt dı şın da 

müs lü man la rın prob lem le riy le meş gul 

ol muş, İslâm dün ya sı nın çe şit li yer le ri ne 

ve müs lü man azın lık la ra yar dım da bu lun-

muş, İslâmî ilim ler le il gi li üc ret siz ki tap 

da ğı tı mı na önem ver miş tir. Mı sır Cum-

hur baş ka nı Cemâl Ab dünnâsır’a Sey yid 

Ku tub’un idam edil me me si için mek tup 

yaz mış (Sey yid Ku tub’un ba zı gö rüş le ri 
hak kın da ki eleş ti ri le ri için bk. Da vid Com-
mins, “Con tes ta ti on and Aut ho rity in Wah-
ha bi Po le mics”, Re li gi on and Po li tics in Sa-
udi Ara bia, s. 48), Ab dünnâsır’ın ve Ba as 

re jim le ri nin bas kı sın dan ka çan İhvân-ı 

Müs limîn ce ma ati men sup la rı na Su udi 

Ara bis tan’a yer leş me le ri ve fa ali yet le ri-

ne kıs men de vam et me le ri için yar dım cı 

ol muş tur. Ya şa dı ğı şart lar da mo dern bi-

lim le ri tah sil et me yip ge le nek sel eği tim le 

ye tiş miş ol ma sı nın et ki siy le bil has sa dün-

ya nın dön me di ği ko nu sun da ki gö rü şün-

den do la yı eleş ti ril miş se de bu gö rü şü nü 

sa vun ma ya de vam et miş tir.

İbn Bâz he men bü tün vak it le ri ni fetv a 

ver me ye, ders le ri ne ve ken di si ne başvu-

ran la rın prob lem le riy le il gi len meye ayır-

mış, zühd, te va zu, cö mert lik gibi has let le ri 

se be biy le yö ne ti ci ler, halk ve ilim çev re le ri 

ta ra fın dan se vil miş ve tak dir edil miş tir. 

Bu nun la bir lik te Su udi Ara bis tan hü kü me-

ti ne ve özel lik le onun dış po li ti ka sı na kar şı 

eleş ti ri ler de bu lu nan ba zı Se lefî grup lar 

ta ra fın dan ağır bi çim de ten kit edil miş, 

bu grup lar la tar tış mış ve za man za man 

on la rın gö rüş le ri ne kar şı hü kü me ti des-

tek le yen fet va lar ya yım la mış tır. Bil has sa 

1979 yı lın da ki Kâbe bas kı nı ve Kü veyt’in 

Ara bis tan müf tü sü Mu ham med b. İb-

râhim Âlü’ş-Şeyh, di ğer iki ho ca sı da Mu-

ham med b. Ab dül latîf Âlü’ş-Şeyh ile Sâ lih 

b. Ab dü lazîz Âlü’ş-Şeyh’tir. Ri yad Ka dı sı 

Sa‘d b. Ha med b. Atîk, bey tülmâl ve ki li 

Ha med b. Fâris ve Mek ke’de Sa‘d Vak kås 

el-Buhârî’den de ders al dı. Bun lardan tef-

sir, ha dis, fı kıh, kı ra at, na hiv, sarf, fıkı h 

usu lü, ta rih, ha dis usu lü, ferâiz gi bi ilim-

le ri ve Mu ham med b. Ab dül vehhâb’ın 

eser le ri ni oku yup Han belî-Se lefî eko lü ne 

uy gun kla sik eği ti mi ni ta mam la dı.

Ho ca sı Mu ham med b. İbrâhim’in tav si-

ye siy le Ne cid’de ki Harc böl ge sin de 1938-

1951 yıl la rın da ka dı lık yap tı. Da ha son ra 

Ri yad’da li se se vi ye sin de dinî eği tim ve-

ren el-Ma‘he dü’l-ilmî’de ve 1953’te açı lan 

Şe ri at Fa kül te si’nde ha dis, fı kıh ve akai d 

okut tu (1953-1969). 1961’de ku ru lan el-

Câ mi atü’l-İslâmiy ye’nin rek tör lü ğü nü ho-

ca sı Mu ham med b. İbrâhim’in 1969 yı lın-

da ve fa tı na ka dar vekâle ten, 1970-1975 

yıl la rı ara sın da asa le ten yü rüt tü. 1975’te 

ba kan rüt be siy le Su udi Ara bis tan Kral lı ğı 

müf tü lü ğü ne ge ti ril di ve ölü mü ne ka dar 

yir mi beş yıl bu gö rev de kal dı. Ay rı ca Su-

udi Ara bis tan Hey’etü kibâri’l-ulemâ ve 

Râ bı ta tü’l-âle mi’l-İslâmî’nin ku ru cu mec lis 

baş kan lı ğı, Râbı ta’ya bağ lı el-Mec mau’l-

fıkhî’nin ve el-Mec li sü’l-âlemî li’l-me sâ-

cid’in baş kan lı ğı gi bi bir çok gö rev üst len di. 

1982’de ken di si ne Kral Fay sal Ulus la ra ra sı 

İslâm’a Hiz met ödü lü ve ril di. Res mî gö rev-

le ri ya nın da kla sik usul de ilim öğ re ti mi ne 

bü yük önem ver di. Ve fa tı na ka dar dü zen-

li ola rak Ri yad’da ki el-Câmiu’l-Ke bîr’ de 

(Türkî b. Ab dul lah Ca mii) fı kıh ve ha dis 

ders le ri ve re rek yüz ler ce ta le be ye tiş tir di. 

Ge rek sağ lı ğın da ge rek se ölü mün den son-

ra Su udi Ara bis tan’ın ilmî ve dinî ha ya tı 

üze rin de önem li et ki le ri olan bu ta le be ler 

ara sın da Mu ham med b. Sâlih el-Useymîn, 

Ab dul lah b. Cibrîn, Ab dü lazîz b. Mu ham-

med es-Sedhân, Ab dul lah b. Kuûd, Sâlih 

b. Hi ley yil, Sâlih b. Fevzân, Be kir Ebû Zeyd, 

Ab dü lazîz Âlü’ş-Şeyh anı la bi lir. İbn Bâz 13 

LXI/2 [1986], s. 251-272); “et-Te¹av vü rü’l-

¼aŠârî ve me¾âhi ruhû fî £išlîmi’l-Cedîde” 

(el-Menâhil, XXVII/10 [1983], s. 37-62); 
“el-Fik rü’l-İslâmî ve e¦eruhû fî fel se fe ti 

Mû sâ b. Meymûn ve te¹av vü ri’t-tešålidi’l-

Yehûdiy ye” (¥alšatü va½l bey ne’ş-Şarš 
ve’l-øarb: Ebû ¥âmid el-øazzâlî ve Mûsâ 
b. Meymûn, nşr. Mu ham med Ben şerife 
v.dğr., Ra bat 1406/1985, s. 107-125); “Dev-

rü’l-melâ¼ati’l-Ma³ri biy ye fi’l-bi¼âr ¹ıvâle 

elf £âm” (el-Menâhil, XXXII/12 [1985], s. 
64-121); “Seb te min Åilâli ricâli hâ” (el-Me-
nâ hil, XXII/9 [1982], s. 658-719); “e¹-ªıb-

bü’l-İslâmî ve’l-£il mü’l-¼adî¦” (el-Menâhil, 
XXXI II/12 [1985], s. 44-76); “el-£Âmmiy ye 

ve’l-fu½¼â fi’l-Æåhi re ve’r-Rabâ¹” (MMLA, 
LXI II [1984], s. 214-238); “el-Fünûnü’ş-

şa£ biy ye ve’½-½ınâ£atü’t-tašlîdiy ye bi-Mer-

râküş” (el-Menâhil, IV/2 [1975], s. 121-209); 
“Mu£¹ıyyâtü’l-fen ni’l-İslâmî fi’l-Ma³rib” (el-
Menâhil, III/2, 1975, s. 51-71).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab de la ziz Be nab dal lah, Clartés sur l’Is lam ou 
l’Is lam dans ses so ur ces, Ja di da 1995, s. 34-36; 
Ci rârî, et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-Ma³rib fi’l-šar-
ni’l-£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 1406/1985, 
s. 369-371; İz divâciy ye tü’l-a½âle ve’t-ta¼dî¦: 
Tek rî mü’l-üstâ× £Ab dil£azîz Ben£abdil lâh, Ra bat 
1995; Ammâr Ab düs selâm Raûf, “£Abdül£azîz b. 
£Ab dul låh”, Mevsû£atü Bey ti’l-¼ik me li-a£lâ mi’l-
£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn, Bağda d 
1420/2000, I, 317-318; http://www. abdelazizbe-
nabdallah.org (05.02.2015); http://ar.wi ki pe dia.
org/wi ki/ab de la ziz be nab dal lah (05.02.2015).
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22 Ka sım 1912 ta ri hin de Ri yad’da doğ-

du. Zi ra at, ti ca ret ve ilim le uğ ra şan, ba zı 

men sup la rı ka dı lık yap mış olan bir ai le ye 

men sup tur. Ai le nin Ne cid böl ge si ne Me-

di ne’den gel di ği söy len miş se de ken di si 

as len Ri yad böl ge sin den ol duk la rı nı be-

lir tir. Üç ya şın da iken ba ba sı ve fat edin ce 

an ne si nin hi ma ye sin de ye tiş ti. Kur’ân-ı 

Kerîm’i ez ber le di. On al tı ya şın da göz le-

rin den has ta lan dı ve yir mi ya şı na gel me-

den gör me du yu su nu ta ma men kay bet-

ti. İlim tah si lin de özel lik le Mu ham med b. 

Ab dül vehhâb’ın so yun dan ge len üç âlim-

den fay da lan dı. Bun la rın en önem li si ve 

üze rin de en çok et ki bı ra ka nı, 1928-1938 

yıl la rı ara sın da ders le ri ni ta kip et ti ği Su udi 

Abdülazîz

b. Bâz
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trc. Sün ne te Gö re Ha re ket Et mek Va cip, 
Onu İn kar Kü für dür, Ri yad 1416/1995, T 
trc. Mu ham med Har ra ni, Ra su lul lah’ın 
Sün ne ti ne Gö re Ha re ket Et mek Farz dır, 
bas kı ye ri yok, ts.). 8. Ri sâ le fî ¼ük mi’s-

si¼r ve’l-kehâne ti ve mâ ye te£al lašu 

bi hi mâ (Me di ne 1409; T trc. Mu ham med 
Şa hin, Si hir Yap ma nın Kâhin lik te Bu lun-
ma nın Hük mü, bas kı ye ri yok, ts.). 9. el-

£Aš¢de tü’½-½a¼î¼a ve mâ yu ²âd du hâ 

ve risâle tü’l-ma£iy ye (Ri yad 1415/1995; 
T trc. Doğ ru İnanç ve Ona Ay kı rı Olan 
Şey ler, Ri yad 1413/1992). 10. Tu¼ fe-

tü’l-iÅvân bi-ec vi be tin mü him me tin 

te te£al lašu bi-erkâni’l-İslâm (Ri yad 
1415; Ka hi re 1423/2003; T trc. Mu ham-
med Şa hin, İs lam Esas la rı ile İl gi li So ru-
la ra Önem li Ce vap lar, bas kı ye ri yok, ts.). 
11. Key fiy ye tü ½alâti’n-nebî ½al lallåhu 

£aley hi ve sel lem (Ri yad 1416/1995; İng. 
trc. Prop het Mo ham mad’s Man ner of Per-
for ming Pra yers, Me di ne, ts.). Eser Sa‘d 

b. Şâyim el-Anzî ta ra fın dan Şer¼u Key-

fiy ye ti ½alâti’n-nebî ½al lallåhu £aley hi 

ve sel lem adıy la şer he dil miş tir (Ri yad 
1433/2012). 12. et-Tu¼fe tü’l-kerîme fî 

be yâ ni ke¦îrin mi ne’l-e¼âdî¦i’l-mev-

²û£a ve’s-saš¢me (nşr. Ab dü lazîz b. İb-
râ him b. Kåsım, Ri yad 1430/2009; eser 
hak kın da ge niş bir tahrîc ça lış ma sı için 
bk. Mu ham med Ziyâd et-Tük le, ed-Dür re-
tü’l-ye tî me fî taÅrîci e¼âdî¦i’t-Tu¼fe ti’l-ke-
rî me, Bey rut 1432/2011).

İbn Bâz’ın di ğer baş lı ca eser le ri de şun-

lar dır: el-Fevâßidü’l-ce liy ye fi’l-me bâ-

¼i ¦i’l-far²iy ye (Mek ke 1358; Ri yad 1972), 
el-İmâm Mu¼am med b. £Ab dül vehhâb 

da£ ve tühû ve sîre tüh (Cid de 1385, 1389; 
Ri yad 1995), el-Edil le tü’l-£ašliy ye ve’l-

¼is siy ye £alâ ce reyâni’ş-şems ve sü kû-

ni’l-ar² ve imkâni’½-½u£ûd ile’l-kevâkib 

(Me di ne 1391, 1395; Ri yad 1402/1982), 
Fa²lü’d-da£ve ti ila’llåh ve ¼ük mühâ 

ve aÅlâšu’l-šåßimîne bihâ (Me di ne 
1410), ¥ük mü’l-İslâm fî men ¹a£ane 

fi’l-Æurßân ev fî Resûlillâh (Me di ne 
1396), Ri sâ le tân mûce zetân fi’z-zekâti 

ve’½-½ı yâm (Ri yad 1401), Fa²lü’l-ci hâd 

ve’l-mücâhidîn (Ri yad 1392), el-AÅ lâ-

šu’l-İslâmiy ye (Fr. trc. Aver tis se ment 
im por tant con tre le fa ux tes ta ment, Ri yad 
1982), et-Te ber rüc ve Åa¹aru müşâre ke-

ti’l-merßeti li’r-ra cü li fî meydâni £ame-

lih (Me di ne 1408), el-¥icâb ve’s-süfûr 

fi’l-Kitâb ve’s-Sün ne (Ka hi re 1986), 
Tu¼fe tü’l-aÅyâr bi-beyâni cüm le nâ-

fi£ât mimmâ ve re de fi’l-Kitâbi ve’s-

Sün ne ti mi ne’l-ed£iye ti ve’l-e×kâr (Ri-
yad 1409, 1414), ¥ulûl li-müş ki le ti’r-ribâ 

(Ka hi re 1409), ¥ük mü’l-³ınâß (Me di ne 

son eri şim 14.8.2014). Son ha liy le bu mec-

mua onun he men bü tün eser le ri ni bir ara-

ya ge ti ren bir kül li yat sa yı la bi lir. Aşa ğı da 

ad la rı ve ri len eser le rin ço ğu bu mec mua 

için de yer al mak ta dır. Ay rı ca İbn Bâz’ın 

he yet baş ka nı sı fa tıy la ver di ği fet va lar 

Fetâva’l-lec ne ti’d-dâßime li’l-bu¼û¦i’l-

£il miy ye ve’l-iftâß adı al tın da ön ce yir mi 

al tı, da ha son ra on bir cilt ola rak Ah med 

b. Ab dür rezzâk ed-Dü veyş ta ra fın dan iki 

ay rı mec mua ha lin de bir ara ya ge ti ril miş-

tir (www.alif ta.net; son eri şim 18.8.2014; 
ay rı ca üye si ve baş ka nı ol du ğu Yük sek 
Âlim ler He ye ti ile bir lik te fet va la rı için bk. 
Fetâvâ heyßeti kibâri’l-£ulemâß, I-II, Ka hi re 
1990; bir grup âlim le bir lik te ka dın lar la il-
gi li fet va la rı için bk. Fetâva’l-merßeti’l-müs-
li me fi’l-£ašåßid ve’l-£ibâdât ve’l-mu£âmelât 
ve’l-âdâb, der. Ebû Mu ham med Eş ref b. 
Ab dül maksûd, I-II, İsmâili ye 1427/2007; 
yi ne bir grup âlim le bir lik te fet va la rı için 
bk. Mevsû£atü fetâvâ mu£â½ıra, der. İmâd 
Zekî el-Bârûdî, I-IV, Ka hi re, ts.). Kelâm 

ve fık ha da ir ba zı risâle ve ma ka le le ri el-

Mecmû£u’l-müfîdü’l-mümtâz min kü-

tü bi’l-£allâme İbn Bâz adıy la bir ara ya 

ge ti ri lip neş re dil miş (Ri yad 2007), di ğer 

ba zı âlim ler le bir likte Su udi Ara bis tan 

Kur’an Rad yo su’nun -934 prog ram de vam 

eden- “Nûrun...” ad lı fet va prog ra mın da 

din le yi ci le rin so ru la rı na ver di ği ce vap lar, 

Fe tâ vâ Nûrun £ale’d-derb baş lı ğıyla 

der len miş tir (www.bin baz.org.sa; son 
eri şim 14.8.2014). 2. et-Ta¼ š¢š ve’l-î²â¼ 

li-ke¦îrin min mesâßi li’l-¼ac ci ve’l-£um-

re ve’z-ziyâre £alâ ²avßi’l-Kitâbi ve’s-

Sün ne (Tav²î¼u’l-me nâ sik) (bas kı ye ri 
yok, 1363; Ka hi re 1977; Ri yad 1413/1993, 
de fa lar ca ba sı lan eser bir çok di le, ay rı ca 
Türk çe’ye ter cü me edil miş tir: Tah kik ve 
İzah: Ki tab ve Sün net Işı ğın da Hac, Um re 
ve Zi ya ret, Ri yad 1993). 3. Našdü’l-šav-

miy ye ti’l-£Ara biy ye £alâ ²avßi’l-İslâm 

ve’l-vâšı£ (Ri yad 1972; T trc. Mah mud 
Cev det Se zer – Ali Ul vi Ku ru cu, İslâm Gö-
züy le Irk çı lı ğın Ten ki di, İs tan bul 1970). 
4. İšåme tü’l-berâhîn £alâ ¼ük mi men 

is te³å¦e bi-³ay ri’llâh ev ½ad daša’l-ke-

he ne te ve’l-£arrâfîn (Mek ke 1393; Ri yad 
1414; T trc. Al lah’tan Baş ka sın dan Yar-
dım Di le me nin ve Kâhin Mü nec cim le re 
İnan ma nın Hük mü ne Da ir De lil ler, Ri yad 
1992). 5. ¡elâ¦ü resâßil fi’½-½a lât (Me di ne 
1396; Ri yad 1401; T trc. Na maz Hak kın da 
Üç Ri sa le, Ri yad 1413/1992). 6. et-Ta¼×îr 

mi ne’l-bi da£ (Me di ne 1396; Ka hi re 1978; 
Ri yad 1982; T trc. Hü se yin Ku zu, Bid’at-
ler den Sa kın dır ma, İs tan bul 1996). 7. 

Vücûbü’l-£amel bi-sün ne ti’r-Resûl ve 

küf rü men en ke re hâ (Ri yad 1400; T 

iş ga lin den son ra 1990-1991 yıl la rın da ki 

Kör fez sa va şın da mu ha lif le re kar şı hü kü-

me ti des tek le yen fet va la rı nın sos yo po li tik 

açı dan önem li et ki le ri ol muş tur (Ay man 
al-Yas si ni, Re li gi on and Sta te in the King-
dom of Sa udi Ara bia, Bo ul der-Lon don 
1985, s. 124, 127; Meh met Ali Bü yük ka ra, 
“11 Ey lül’ le De rin le şen Ay rı lık: Su udî Se le-
fiy ye ve Ci hadî Se le fiy ye”, Dinî Araş tır ma-
lar, VII/20, 2004, s. 210, 212, 213, 216, 217, 
224, 226, 228, 229; F. Gre gory Ga use III, 
“Of fi ci al Wah ha bism and the Sanc ti oning of 
Sa udi-US Re la ti ons”, Re li gi on and Po li tics 
in Sa udi Ara bia, s. 140-141).

Ab dü lazîz b. Bâz’ın ha ya tı ve gö rüş le ri 

hak kın da bir çok ma ka le ve ki tap ya zıl mış 

olup bun la rın ara sın da şu ça lış ma lar sa yı-

la bi lir: Nâyif b. Memdûh b. Ab dü lazîz Âlü 

Suûd, Men he cü Semâ¼ati’ş-ŞeyÅ £Ab-

dil£azîz b. Bâz fi’r-red £ale’l-muÅâlifîn 

(Ri yad 1424); Şâfî b. Mü zek kir el-Ku reyşî 

es-Sü bey‘î, Men he cü’ş-ŞeyÅ £Ab dil£azîz 

b. £Ab dillâh b. Bâz fi’l-šaŠâya’l-fıš-

hiy ye ti’l-müs te cid de ma£a’t-ta¹bîš 

£alâ eb re zi’l-£ibâdât (Demmâm-Ri yad 
1426/2005); Ab dur rah man b. Yûsuf b. 

Ab dur rah man er-Rah me, el-İncâz fî ter-

ce me ti £Ab dil£azîz b. Bâz: ¥ayâtühû 

ve cühûdü hü’l-£il miy ye ve’l-£ame liy ye 

ve’d-da£aviy ye ve â¦âru hü’l-¼amîde 

(Ri yad 1428/2007); Fay sal b. Kazzâz el-Câ-

sim, U½ûlü’ş-ŞeyÅ £Ab dil£azîz b. Bâz 

fi’r-red £ale’l-muÅâlifîn (Bey rut 2008); 
Ebü’l-Fidâ Ah med b. Bed red din, el-Câmi£ 

fî fıšhi’l-£allâme İbn Bâz (Ka hi re 1431/ 
2010); Hâlid b. Suûd el-Acmî, el-İÅtiyârâ-

tü’l-fıšhiy ye fî mesâßili’l-£ibâdât ve’l-

mu£âmelât min fetâvâ semâ¼ati’l-imâm 

£Ab dil£azîz b. Bâz (Ri yad 1430); Mu ham-

med b. Sa‘d eş-Şü vey‘ir, “Menhecü’ş-ŞeyÅ 

£Ab dül£azîz İbn Bâz fî tašrîri’l-£aš¢ de” (Me-
cel le tü’l-Bu¼û¦i’l-İslâmiy ye, sy. 97 [Re ceb-
Şev val 1433], s. 41-94); Hâlid b. İbrâhim 

el-Hu say yin, “Me£âlim fî fıšh İbn Bâz ve 

men he cühû fi’l-fetvâ” (Me cel le tü’l-cem£iy-
ye ti’l-fıšhiy ye ti’s-Su£ûdiy ye, sy. 12 [Sa fer-
Cemâzi ye lev vel 1433/2011], s. 191-344) 
(ay rı ca bk. İbrâhim es-Seyf, el-Müb te deß 
ve’l-Åaber, III, 5-6).

Eser le ri. 1. Mecmû£u fetâvâ ve ma-

šå lâ tin mü te nev vi£a (der. Mu ham med 
b. Sa‘d eş-Şü vey‘ir, I-IV, Ri yad 1408/1987; 
I-III, Ka hi re 1989; V. cilt, Ri yad 1412, 1413/ 
1993). İbn Bâz, da ğı nık hal de ki ya zı ve not-

la rı nın top lan ma sı yö nün de oğ lu Ah med 

ve ta le be si Mu ham med b. Ha san eş-Şü-

vey‘ir’e va si yet te bu lun muş, bü yük ço ğun-

lu ğu so ru lan so ru lar üze ri ne ya zıl mış kü-

çük çap ta olan eser le ri in ter net te otuz cilt 

ha lin de top lan mış tır (www.bin baz.org.sa; 
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yol la rı ve bent le ri nin ta mi ra tı için ku ru lan 

ko mis yo nun baş ka nı iken ve ri len açık lar 

yü zün den gö re vin den uzak laş tı rıl dıy sa da 

(13 Ka sım 1909) açık la rın onun me muriye-

tin den ön ce ki dö ne me ait ol du ğu or taya 

çı kın ca me mu ri ye ti ne dön dü (19 Mart 
1910). 14 Mart 1910’da Şe rif Ali Hay dar 

Pa şa’ nın nezâre tin de Edir ne, Selânik, Ko-

so va ve Ma nas tır vilâyet le ri Ev kaf mü fet-

tiş li ği ne ta yin edil di. İb nü le min Mah mud 

Ke mal, ço cuk lu ğun dan be ri İs tan bul’da 

ya şa yan Ab dü la ziz Bey’in yaş lı lı ğı na rağ-

men çe şit li vilâyet le re me mu ri yet le gön-

de ril me si ya nın da ya şa dı ğı ge çim dar lı ğı, 

üzün tü ve ıs tı rap yü zün den da mar sert-

li ği ve mesâne il le ti ne ya ka lan dı ğı nı ifa de 

eder. Mü fet tiş li ğin lağ vı üze ri ne İs tan-

bul’a gel di. Son va zi fe le ri İs tan bul Vilâye ti 

Tahrîr-i Mü sak kafât Ko mis yo nu ve Ma li ye 

Nezâre ti Arâzî-i Mevk†fe Ko mis yo nu baş-

kan lı ğı dır. Emek li ye ay rıl dık tan bir sü re 

son ra 31 Ara lık 1918 ta ri hin de ve fat et ti, 

Üs kü dar’da Se li mi ye Dergâhı hazîre sin-

de bu lu nan ba ba sı nın kab ri ne def ne dil di. 

Ab dü la ziz Bey pa di şah lar dan Ab dül me cid, 

Ab dü la ziz, V. Mu rad, II. Ab dül ha mid ve V. 

Meh med Re şad dö nem le ri ni gör müş tür.

Ab dü la ziz Bey’in oğ lu Nu rul lah Per tev 

(ö. 1956) ilim ve ir fan sa hi bi, ay nı za-

man da bib li yog raf olup Kitâbü’l-Kü tüb 

adıy la çok ge niş bir eser ha zır la mış sa da 

ba sı la ma mış tır. Da ma dı Ah med Ârifî Bey 

(ö. 1908) bü rok rat, ya zar, hat tat ve mü-

zis yen dir. Rik‘a hat tın da ma hir olup ka-

yın pe de rin den ta‘lik meş ket miş tir. Hat 

ör nek le rin den iki si to ru nu Ah met Nur Bey 

ta ra fın dan An ka ra Eti mes gut Camii’ ne 

he di ye edil miş tir. İb nü le min Mah mud 

Ke mal, Ab dü la ziz Bey’i “Hi ta bet te son 

de re ce ma ha ret li ve sö ze âşık idi. Bir 

mec lis te bilâfâsı la sa at ler ce söz söy ler, 

söy le mek ten lez zet alır, din le yen ler de 

zevk alır dı; fa kat ken di si nin baş ka la rı nı 

din le me ye ta ham mü lü yok tu, mütâla at 

ve muhâkemâtı, ta vır ve hat ta kı ya fe ti 

kendin e mah sus idi, hal ve kåli ile ne vi 

şah sı na mün ha sır olan lar dan sa yı la bi lir di. 

Ve fakâr, dil nevâz, ha yır hah idi, elin den ve 

di lin den ge leni esir ge mez di” söz le riy le an-

la tır. Ay rı ca ta‘lik ya zı da us ta olan Abdü-

la ziz Bey’in sağ eli nin baş par ma ğın da 

bir ârı za se be biy le kuv vet kal ma dı ğın dan 

is tediği gi bi ya za ma dı ğı nı be lirt miş tir. Pa-

ka lın da Os man lı ta ri hi nin muh te lif sa ha-

la rın da em sal siz mâlûmata sa hip, fa zi let li 

bir zat ol du ğu nu kaydeder.

Eser le ri. Ab dü la ziz Bey eser le ri nin bü-

yük ço ğun lu ğu nu sağ lı ğın da bas tı rama-

dı ğın dan bu yö nüy le ta nın ma mış tır. Şi-

ir le ri ni ih ti va eden bü yük bir mec mua, 

– —ABDÜLAZÝZ BEY
(1850-1918)

Devlet adamý, yazar ve hattat.˜ ™

7 Ka sım 1850’de İs tan bul’da doğ-

du. Ba ba sı Umûr-ı Mül kiy ye Nâzı rı Per-

tev Meh med Sa id Pa şa’nın oğ lu Ah med 

Celâ led din’dir. Ata la rı nakîbü leş raf lık 

gö re vin de bu lu nan Ab dü la ziz Bey’in so-

yu nun Hz. Ali’ye ulaş tı ğı be lir til mek te dir. 

Ai le Hi caz’dan An tak ya’ya, Trab lus garp’a, 

ora dan Kon ya’ya ve Bah çe sa ray’a git miş, 

Kı rım’ın 1783’te Rus lar ta ra fın dan iş ga li 

üze ri ne I. Ab dül ha mid’in da ve tiy le Sey-

yid Ham dul lah Efen di za ma nın da Da rı-

ca ci va rın da bir çift lik sa tın ala rak ora ya 

yerleşmiş tir. Ab dü la ziz Bey’in de de si Per-

tev M. Sa id Pa şa bu ra da doğ muş tur.

Sıb yan mek te bin den son ra özel ho ca-

lar dan Arap ça ve Fran sız ca öğ re nen Ab-

dü la ziz Bey me mu ri yet ha ya tı na 1868’de 

Bâbıâli’de Ahkâm-ı Ad liy ye Riyâse ti Mek-

tûbî Ka le mi’nde baş la dı. Ar dın dan Sa dâ-

ret Mektûbî Ka le mi’nde mülâze me te ve 

Mü him me Oda sı’nda hu lefâlı ğa ge ti ril di 

(Ekim 1869). 1871’de İn tihâb-ı Me’mûrîn 

Ko mis yo nu’nun tah rir he ye ti ne, 1872’de 

Şûrâ-yı Dev let ka le mi ne, 1876’da Mec lis-i 

Meb‘ûsan’ın Der saadet’ten me bus se çi mi 

için teş kil edi len Devâir-i İn tihâbiy ye İkin ci 

Da ire Umûr-ı Tahrîriy ye si’ne mülâze met le 

da hil ol du. Se çim ler den son ra yi ne Şûrâ-yı 

Dev let ka le mi ne dön dü. Bu ara da ye ni den 

ku ru lan Si cill-i Ahvâl Ko mis yo nu Hey’et-i 

Tahrîriy ye-i Mu vak ka te si’nde ça lış tı. Kısa 

sü ren is ti fa sı nın ar dın dan Evkåf-ı Hü-

mâyun Nezâre ti’nin imam lık, ha tip lik ve 

mü ez zin lik gi bi va zi fe le ri dü zen le yen Ci hat 

İda re si’ne geç ti (14 Ma yıs 1880) ve Ma‘-

rû zât-ı Mü him me Kitâbe ti’nde yak la şık 

yir mi yıl gö rev yap tı. 1898’de bu me mu-

ri yet uh de sin de kal mak üze re Ev kaf İda re 

Mec li si âza sı, Meş ru ti yet’in ar dın dan mec-

lis re isi (17 Ağus tos 1908) ol du. 14 Ey lül 

1909 ıs la ha tın da ay nı nezâret te mü fet tiş-

lik va zi fe si ne nak le dil di. Der saadet’in su 

1410), el-Cevâbü’l-müfîd fî ¼ük mi’t-ta½-

vîr (Me di ne 1410), Na½î¼a hâmme fi’t-

ta¼ ×îri mi ne’l-mu£âmelâti’r-ri be viy ye 

(Ri yad 1416/1995), et-Ta¼×îr mi ne’l-isrâf 

ve’t-tebzîr (Dammâm-Hu ber 1417), el-

Ec vi be tü’l-müfîde £alâ ba£²i me sâßi-

li’l-£aš¢ de (Ri yad 1418), en-Nü ket £alâ 

Taš rî bi’t-Teh×îb (nşr. Ab dul lah b. Fev zân 
el-Fevzân, Ri yad 1426), İ¾hârü’l-bey yi nât 

£an me¼âsi ni ta£ad dü di’z-zev cât (Ka hi-
re 1426/2005).

İbn Bâz bun la rın dı şın da İbn Ha cer el-

As ka lâ nî’ nin Fet¼u’l-bârî ad lı Øa¼î¼u’l-

Bu Åâ rî şer hi ni (I-XI II, Bey rut 1379-1381, 
M. Fuâd Ab dülbâk¢ ve Mu hib büd din el-
Ha tîb ile bir lik te; I-XVII, Bey rut 1416/1996) 
ve Fet ¼u’l-bârî’nin müs ta kil mu kad di-

me si Hed yü’s-sârî’yi (Bey rut 1410/1989, 
M. Fu âd Ab dülbâk¢ ile bir lik te) neş ret-

miş tir. İbn Ce rîr et-Ta berî’nin et-Teb½îr 

fî me£âli mi’d-dîn (Ri yad 1416/1996, 
1425/2004, baş ka sıy la bir lik te), Tahâvî’nin 

el-£Aš¢ de tü’¹-ªa ¼â viy ye (Ri yad 1409; 
Ka hi re 1430/2009, baş ka la rıy la bir lik te), 
Ab dur rah man b. Ha san Âlü’ş-Şeyh’in Fet-

¼u’l-me cîd Şer ¼u Kitâbi’t-Tev¼îd’i (Me-
di ne 1391/1971; Ka hi re 1413/1992; Bey rut 
1419/1998) gi bi eser le ri de not lar la bir lik te 

ya yım la mış tır.
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