ABDÜLAZiZ
Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye
devrinin önde gelen mutasavvıf ve alimleri arasında yer alan AbdOlahad Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrı
ca tasawutT şiirler ve ilahiler yazmış,
çoğu risale hacminde, dini-tasawutT
muhtevalı Arapça birçok eser kaleme
almıştır. Mürettep divanının istanbul
kütüphanelerinde çeşitli nüshaları vardır (mesela bk . iü Ktp ., TY. nr. 1350 ; Selim Ağa Ktp , HüdayT, nr. 1875 / 21) Sefinetü '1-evliya · ve Osmanlı Müellifleri'nde otuza yakın eserinden bahsedilmektedir. Eserlerinden bazıları şunlar
dır : Riyaiü'l-e?kar; Mevcizatü'l-fıase
ne; Mir, atü 'l -vücud ve mirkatü 'ş-şü
hud fi'l-meratibi'l-kü11iyye ve'l-Jıaie
rat (AbdülganT en-NabiOsT tarafından Ri·
sale·i fjaierat·l ljams adıyla şer h ed ilmi ş
tirl ; Risale ii cevazi devrani 's-sufiyye;
Risaletü's-semaiyyeti'n-Nuriyye; Reddü asari'l-mütemerridin. Son üç eser
Türkçe'dir.

tarikatı.
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Hayatı hakkında

bilgi yoktur. El yazgüfte mecmualarında rastlanan
eserleri. "şeyh " ve "hace-i sani" unvanlarıyla kaydedilmiştir. Bunlardan, ken disinin bir tarikat şeyhi olduğu ve Türk
mOsikisinde "hace" unvanı ile tanınan
Abdülkadir Meragi'ye nisbetle de "ikinci
üstat" kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Eserlerinin bir kısmının unutulduğu, bir
kısmının da Abdülkadir Meragi'ye mal
edildiği söylenmektedir. "Hace-i sani"
olarak vasıflandırılması, bestekarlıktaki
kudretini göstermeye yeterlidir. Eserlerinden ancak dört tanesinin notası zaması

manımıza ulaşabilmiştir.

mış , Karadağ isyanı savaşa dönüşecek

bir hal almıştı. Hersek eyaleti de büyük
bir karışıklık içindeydi. Avrupa devletleri bunları bahane ederek müdahalelerini arttırıyor ve aracılık teklifinde bulunuyorlardı. Abdülaziz'in Tanzimat'tan
vazgeçmesinden endişe eden büyük
devletler daha da ileri gitmek eğilimin
de idiler. Abdülaziz. tahta çıktıktan birkaç gün sonra bu endişeleri gidermek
için bir ferman neşretti. Sadrazama hitaben yazılan bu ferman Babıali ' de
törenle okundu. Padişah, fermanında,
Tanzimat'a devam etmek istediğini ve
buna bir delil olmak üzere eski hükümeti aynen iş başında bıraktığını bildiriyor. bilhassa devletin mali itibarının
iadesi. ırk ve mezhep farkı gözetilrneksizin bütün tebaanın adli eşitlikten faydalanması gereğini dile getiriyordu. Bu
ferman. Batılı büyük devletlerin Tanzimat konusundaki endişelerini kısmen
de olsa ortadan kaldırdı.
en büyük güçlük mali sı
için, Abdülaziz hükümetten. önce bu konunun ele alınmasını istedi. Kendisi de aynı gaye ile ilk zamanlarında tahsisatının ve saray masraflarının azaltılmasına razı oldu. Tek hanımla yetineceğini, harem kurmayacağını da vaad etti. Bu vaadlerine uyarak
sarayda bol maaş alan gereksiz memurları uzaklaştırdı. Altın, gümüş ve diğer kıymetli eşyarün sarayda kullanıl 
masını yasakladı. Hassa hazinesinin gelirinden üçte birini devlet hazinesine bı
rakacağını ilan etti. Siyasi mahkumlar
için genel af çıkardı. Rüşvet ve irtikap
işine karışanları cezalandırdı. Nezaretlerde ve özellikle Serasker Kapısı'ndaki
memurlarda da azaltmaya gitti. Alınan
bu tedbirlerle devletin mali durumu biraz düzeldi.
kıntı olduğu

Sultan Abdülaziz

bestekarı.

Abdülaziz'in tahta çıktığı günlerde
Devleti'nin durumu son derece
karışıktı. Mali buhran son haddine varOsmanlı

Karşılaşılan
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ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in
olup annesi Pertevniyal Valide
Sultan'dır. 718 Şubat 1830 gecesi doğ
du. Kardeşi Abdülmecid'in saltanatı
süresince oldukça serbest bir hayat yaşadı ve itinalı bir eğitim gördü. Akşehir
li Hasan Fehmi Efendi'den Arap dili ve
edebiyatı ile şer'i ilimleri tahsil etti.
Neyzen ve bestekar Yusuf Paşa'dan
mOsiki dersleri aldı. Aynı zamanda
sporla da ilgilendi ve Kurbağalıdere'de
ki köşkünde ava gitmek. güreşmek,
yüzrnek ve cirit atmak gibi faaliyetlerle
meşgul oldu. Kardeşinin aksine içki ve
sefahatten hQşlanmayan ve sade bir
tıayat yaşayan Abdülaziz, veliahtlığında
ki . bu mazbut haliyle halkın sevgisini
kazandı. Güçlü, sağlıklı ve gösterişli yapısı. halkın kendisine duyduğu güveni
arttırıyordu. Abdülmecid'in taklitçiliğe
varan aşırı yenilik düşkünlüğünden huzursuz olanlar. onu müstakbel bir Yakardeşi
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(1861-1876).

vuz gibi görmekte ve saltanata geçmesini beklemekte idiler. Abdülmecid'in
son yıllardaki sefahatinden ve israfın
dan memnun olmayan yenilik taraftarları bile Abdülaziz'in. kardeş i nin ölümü
üzerine 25 Haziran 1861 ·de tahta çıkı
şını memnuniyetle karşıladılar. Avrupa
adetlerinden hoşlanmayan Abdülaziz'e,
Avrupa taklitçiliğinden uzak duracak ve
imparatorluğu kurtaracak yegane kişi
gözüyle bakılıyordu.

Abdülaziz. Fuad
razamlığa

Paşa'nın

yerine sadYusuf Kamil Pa3 Nisan 1863 tarihinde

getirdiği

şa'nın teşvikiyle
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