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ABDÜLAZÎZ b. BÂZ

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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med Saîd b. Silm, Mevsû£atü’l-üdebâß ve’l-
küttâbi’s-Su£ûdiyyîn Åilâle sittîne £âm: 1350-
1410, Me di ne 1412/1992, I, 62-66; M. Hayr 

Ra ma zan Yûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â-
½ı rîn: Ve feyât 1315-1424 (1897-2003), Ri yad 
1425/2004, I, 357-358; Meh met Ali Bü yük ka-

ra, İh van’dan Cü hey man’a Su udi Ara bis tan 
ve Veh ha bi lik, İs tan bul 2004, s. 146, 198, 199, 
209, 210, 233, 252; N. J. De long-Bas, Wah ha bi 
Is lam, Ox ford 2004, s. 272; İbrâhim b. Mu ham-

med b. Nâsır es-Seyf, el-Müb te deß ve’l-Åaber li-
£ule mâß fi’l-šar ni’r-râbi£  £aşer, Ri yad 1426/2005, 
III, 5-399; D. Com mins, The Wah ha bi Mis si on 
and Sa udi Ara bia, Lon don-New York 2006, s. 
108, 112, 116, 147, 149-150, 164, 166-167, 169, 
170, 179-180, 182, 183, 187-188, 195-196; Ab-

dul lah el-Ak¢l, Min A£lâmi’d-da£ve ve’l-¼are ke-
ti’l-İs lâ miy ye ti’l-mu£â½ıra, Am man 1429/2008, 
I, 444-456; T. Cra ig Jo nes, “Re li gi ous Re vi va lism 
and its Chal len ge to the Sa udi Re gi me”, Re li gion 
and Po li tics in Sa udi Ara bia Wah ha bism and 
the Sta te (ed. Mo ham med Ayo ob – Ha san Ko se-
ba la ban), Bo ul der-Lon don 2009, s. 112; Glo bal 
Sa la fism: Is lam’s New Re li gi ous Mo ve ment (ed. 
R. Mei jer), Lon don 2009, s. 10, 20, 23, 28, 58, 
62, 65-66, 89, 130, 172, 173, 175, 182, 184, 
185, 228, 269, 284, 333, 336, 352, 389, 390, 
399, 430, 432-433; Mu ham med el-Meczûb, 

£Ule mâß ve mü fek kirûn £araf tü hüm, Ka hi re, ts. 
(Dâ rü’l-i‘tisâm), I, 77-106; Ab dü lazîz b. Ab dul lah 

Âlü’ş-Şeyh, “Difâ£an £ani’ş-şeyÅayn İbn Bâz ve 
İbn £U¦ey mîn ra¼ime hü mal lah”, Me cel le tü’l-Bu-
¼û ¦i’l-İslâmiy ye, sy. 79, Ri yad 1427/2006, s. 
7-16; www.bin baz. org.sa (14.08.2014).

ÿEr tuğ rul Boy nu ka lın Abdülaziz Bey
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ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ

in ti sap ede rek 1848’de icâzet al ma sı ve 

ay nı yıl Ervâdî’nin Trab lus şam’a gi der ken 

Gü müşhânevî’ye soh bet şey hi ola rak Ab-

dül fettâh Efen di’yi tav si ye et me si (Gün-
düz, s. 42) onun da ha ön ce ki yıl lar da bu 

tek ke ye yer leş ti ği ni gös te rir. Mus ta fa 

Fevzî b. Nu‘mân, Ab dül fettâh el-Akrî’den 

İs tan bul’da on al tı yıl is ti fa de edil di ği ni 

söy ler (He diy ye tü’l-hâlidîn, s. 32). Bunun-

la be ra ber Ak rî’ nin mukåtaa ola rak elin de 

bu lu nan köy le rin ver gileriy le il gi li 7 Şu bat 

1858 ta rih li bir ar şiv bel gesind e onun Mu-

sul san ca ğı na bağ lı Akra’da post ni şin ol-

du ğu ka yıt lı dır (BA, A.MKT.MVL, nr. 95/ 
45 [22 C 1274]). 1859’un Ekim ayında ise 

Bâbıâli’den ken di le ri ne ko lay lık gös te ril-

me si için Bos na yo lu üze rin de ki ka za la rın 

kay ma kam la rı na gön de ri len mek tup tan 

onun bu ta rih te üç mü ri diy le be ra ber İs-

tan bul’dan Bos na’ya git ti ği an la şıl mak ta-

dır (BA, A.DVN, nr. 147/11-2 [28 RA 1276]). 
Ab dül fettâh el-Ak rî, ha va de ği şi mi için git-

ti ği Bur sa’dan dön dük ten bir sü re son ra 

24 Ha zi ran 1864 ta ri hin de ve fat et ti (Sü-
ley ma ni ye Ktp., Ce ma led din Ser ver Rev-
na koğ lu Ar şi vi, Dos ya nr. B-170/61) ve Ala-

ca Mi na re Tek ke si ci va rın da Şey hü lislâm 

Ârif Hik met Bey Se bi li ya nın da bu lu nan 

hazîre ye def ne dil di. Bel ge ler de ki ka yıt lar-

dan, Ak rî’ nin ve fa tın dan son ra ken di le ri ne 

ma aş tah sis edi len Fâtı ma isim li bir eşi ve 

üç kı zı nın ol du ğu (BA, MVL, nr. 863/64 [13 
S 1281]), 1858 yı lı na ait bir bel ge de ise 

Sâlih adın da bir de oğ lu bu lun du ğu an la-

şıl mak ta dır (BA, A.MKT.MVL, 95/45).

Ala ca Mi na re Tek ke si, Ab dül fettâh 

el-Ak rî’ nin me şi ha tı dö ne min de Nak şi-

ben diy ye’nin Hâli diy ye ko lu na bağ lan-

mış, Ak rî’ nin sil si le si ha li fe le ri Meh med 

Rüs tem Râ şid Efen di (ö. 1863) ve Ha san 

Hil mi Efen di (ö. 1914) va sı ta sıy la de vam 

Si cill-i Osmânî Zey li (haz. Gül ba di Alan), An ka-
ra 2008, III, 112; (nşr. Hav va Sel çuk), IV, 9-11; 
Yur dal De mi rel, “Har put lu Çok Yön lü Bir Bü rok-
rat: Eminhâfızzâde Ah met Ari fi Bey”, Geç miş ten 
Ge le ce ğe Har put Sem poz yu mu (ed. En ver Ça-
kar), Ela zığ 2013, II, 713-734; Ali Bi rin ci, “Sey yid 
Ab dü la ziz Bey ve Ese ri”, TY, XVII/115 (1997), s. 
24-26 (ay nı ma ka le için bk. a.mlf., Ta ri hin Göl ge-
sin de: Meşâhir-i Meçhûle den Bir kaç Zât, İs tan-
bul 2001, s. 330-333).

ÿÜm ran Ay

– —ABDÜLAZİZ CENGİZHAN

(bk. DÂMOLLA, Abdülaziz Cengizhan).˜ ™

– —ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ
ي ) ّאح ا (  ا

(ö. 1281/1864)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

1192 (1778) yı lın da Mu sul’un ku zey-

do ğu sun da ki Ak ra ka sa ba sın da doğ du. 

Akrî ve Bağdâdî nis be le ri nin ya nı sı ra Kürt 

Fet tâh ola rak da ta nı nır. Kü çük yaş tan 

iti ba ren Bağ dat’ta tef sir, ha dis ve fı kıh 

tah sil et ti. Mür şi di Hâlid el-Bağdâdî’ye 

ne za man in ti sap et ti ği bi lin me mek te dir. 

Hâ lid el-Bağdâdî, İs tan bul’a ha li fe sı fa-

tıy la gön der di ği Mu ham med Sâlih Efen-

di’nin ba zı uy gu la ma la rı nın tep ki çek me si 

üze ri ne Ab dül vehhâb es-Sûsî’yi gön der di, 

onun aley hi ne de ba zı söy len ti ler çı kın-

ca du ru mu araş tır mak için Ab dül fettâh 

el-Ak rî’yi gö rev len dir di. Hâlid el-Bağdâdî 

1825 yı lın da ki tap la rı nı vak fet ti ğin de 

mü te vel li ola rak ön ce evlâd ve ah fa dı nı, 

ar dın dan sı ra sıy la ha li fe le rin den İsmâil el-

Enârânî, Mu ham med en-Nâsıh, Ab dül-

fettâh el-Ak rî ve İsmâil el-Gazzî’yi be lir le di 

(Ab dül mecîd el-Hânî, s. 248). Ve fa tın dan 

bir yıl ön ce de Şam’da ki ve ba sal gı nın da 

öle ceği ni dü şü ne rek ye ri ne sı ra sıy la İsmâil 

el-Enâ râ nî, Ab dul lah el-Herâtî (el-He revî) 

ve Ab dül fettâh el-Ak rî’ nin geç me si ni va si-

yet et ti. Onun ölü mün den yir mi dört gün 

son ra İsmâil el-Enârânî de ve fat edin ce 

ye ri ne Ab dul lah el-Herâtî geç ti, ar dın dan 

da hilâfet Ab dül fettâh el-Ak rî’ye in ti kal 

et ti (Haydârî, s. 88, 90; ay rı ca bk. Ab dül-
mecîd el-Hânî, s. 248, 261, 264).

Da ha son ra ki yıl lar da İs tan bul’a birkaç 

de fa gi den Ab dül fettâh el-Ak rî son gidi şin-

de Üs kü dar’da ki Ala ca Mi na re Tek ke si’ nin 

al tın cı post ni şi ni ol du ve ölü müne ka dar 

bu gö re vi sür dür dü. Tek ke nin ken di sin-

den ön ce ki şey hi Ali Rızâ Efend i 1862’ de 

ve fat et ti ği ne gö re tek ke nin şeyh li ği ne 

bu ta rih ten son ra ge ti ril miş ol ma lı dır. 

Gü müşhânevî’nin Ak rî’ nin bulun du ğu bir 

mec lis te Ah med b. Sü ley man el-Ervâdî’ ye 

mek tup la rı nı içe ren def ter, man zum ve 

men sur letâif, eslâf ve mua sır la rı nın ba zı 

se çil miş be yit le ri ni kap sa yan mec mua ile 

“Ulû hiy yet”, “Nü büv vet”, “Rûhul lah” gibi 

un van lar la ba sı lıp so kak lar da da ğı tı lan 

hut be ler hak kın da red di ye ma hi ye tin de 

yaz dı ğı Hut be le re Hi tap ve Cü mel-i 

Hi ke miy ye-i Azîziy ye ve Mü cer rebât-ı 

Mu â le cât isim li risâle le ri de ba sı la ma mış, 

Di yâ net-i Mu ham me diy ye ad lı ki ta bı 

ya rım kal mış tır. Eser le rin den sa de ce Hz. 

Hü se yin hak kın da ki mer si ye si sağ lı ğın da 

ya yım la na bil miş tir. Ab dü la ziz Bey, ken di 

el ya zı sıy la on dört def ter ha lin de yaz dı ğı, 

“Âdât ve Merâsim-i Kadîme”, “Ta‘bîrât ve 

Muâmelât-ı Kav miy ye-i Osmâniy ye” ad-

la rı nı ver di ği not la rı nı ken di bas tı ra ma-

mış, ölü mün den son ra Kâzım Arı san ve 

Duy gu Arı san Gü nay ta ra fın dan ya yım lan-

mış tır (bk. bibl.). Eser de do ğum, eği tim, 

ev len me, dinî gün ler, bay ram lar ve hac 

tö ren le ri gi bi gün de lik ha ya ta ait âdet ve 

me ra sim ler ta nı tıl mış; gi yim ku şam, sağ-

lık, spor, oyun, eğ len ce, mûsi ki, se yir lik 

oyun lar, ti ca ret ve sa nat er ba bı, çe şit li 

mes lek grup la rı, İs tan bul’un semt le ri ve 

ev le ri, bi nek ve yük hay van la rı, ara ba lar 

ve ka yık lar hak kın da bil gi ve ril miş, dil ve 

ede bi ya ta da ir ba zı te rim, bil me ce ve ata-

söz le ri ne de yer ve ril miş tir.
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