
rfden alıntılar yapmıştır; ancak bu ko
nularda olan derin bilgisi de inkar edi
lemez. Ona göre ağırlık cismin bünye
sinde bulunan bir kuwet olup onun ar
zın merkezine doğru hareketine sebep 
olur ve özgül ağırlığına bağlıdır. İslam 
dünyasında orUinal gözlemler yapmış 
yirmi astronomdan biri olan Hazinfnin 
zici. BirOni ve Hayyam'ınkilerden sonra 
kullanılmaya başlanmış, ondan sonra 
da Nasirüddin et-TO si, Kutbüddin eş

Şirazi, Kaşi ve Uluğ Bey'in zicleri kulla
nılmıştır. 

Eserleri. 1. Kitabü Mizani'İ-hikme. 
En önemli eseri olup S 1 S'te ( 1121) hid
rostatik terazisi münasebetiyle kaleme 
alınmıştır. Terazinin yapımı, kullanımı. 

teorik esası ve onunla ilgili diğer konu
ları ihtiva eder. Dört Arapça yazma 
nüshası bulunmuş ve 1359'da ( 1940) 
Haydarabad'da basılmıştır. Daha önce 
de bazı seçilmiş bölümleri (müntehabat) 
İngilizce 'ye tercüme edilmiş ( 1859) ve 
ayrıca muhtasar bir Farsça tercümesi 
Terceme-i Mizanü'l-hikme adıyla Tah
ran'da yayımlanmıştır ( 1346 h ş.l. Eser 
sekiz kitaptan meydana gelmektedir. 
Birinci kitap hidrostatik terazinin geo
metri ve fizikle ilgili ilkelerini. ikinci ki 
tap ağırlıkların dengesi ve teraziler 
hakkındaki genel bilgileri, üçüncü kitap 
metallerle değerli taşların ve diğer ci
simlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulu
nacağını, dördüncü kitap yukarıdaki ko-

nularda Arkhimedes, Menelaus, EbO 
Bekir er-Razi ve Hayyam tarafından or
taya konulan gelişmeleri. beşinci ve al
tıncı kitaplar terazinin parçalarını, mon
tajını ve kullanılmasını. yedinci ve seki
zinci kitaplar ise hidrostatik teraziler 
üzerinde yapılan değişiklikleri. diğer 

özel terazilerle ilgili bilgileri ve birçok 
tablo ve diyagramı ihtiva etmektedir. 
Bu eser Ortaçağ 'da yazılan en ünlü me
kanik kitaplarından biridir; · ancak tera
zi ve baskül yapımcıları. terazi kullanan 
tüccarlar ve kontrol memurları için bir 
el kitabı olmaktan öte gidememiştir. 

Çünkü onu takip eden başka çalışmalar 
yapılmamış ve bu bilim dalı geleneksel 
ilimler arasında gelişemeyip kaybol
muştur. 2. ez-Zicü'l-mu cteberü's-Sen
ceri es-Sultani. Şahsi gözlemleri so
nunda hazırlayıp Sultan Sencer'e ithaf 
ettiği astronomik tablolardır. Kitabın 

20.50 x 32 cm. boyutlarında 192 yap
rak tutan bir nüshası Vatikan Sara
yı'nda . diğer bir nüshası British Muse
um'da, bir "seçmeler" nüshası da Tah
ran Sipehsalar Medresesi Kütüphane
si 'nde (nr. 682) bulunmaktadır. Ayrıca 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Hamidi

ye, nr . 859). bizzat Hazinfnin Vecizü'z
Zic (e/-Vecfz {i'z.ztci's·Sultanf) adıyla 

yaptığı özetin bir nüshası vardır. Hazini, 
eserin özetindeki ifadesine göre. bu 
zicde gezegenlerin gözlenebilen ve he
saplanan durumlarını karşılaştırmış. 
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aralarındaki birbirine uymayan noktala
rı tesbit etmiştir. Eserdeki tablolarda, 
11 30 yılı dolaylarında yıldızların gökyü
zündeki konumları ile Merv şehrinin en
lemi bulunmakta, ayrıca takvim bilgile
ri. mübarek günler. hükümdarlar ve 
peygamberlerle ilgili tarihler de yer al
maktadır. Hazinfnin, Sultan Sencer'in 
emriyle İran şehirlerinde kıbleyi göster
mek için bir güneş saati yaptığı ve tab
lolar düzenlediği bilinmekte ise de bu 
tablolar ve şehirlerin coğrafi koordinat
ları her iki nüshada da eksiktir. Onun 
zici, XIV. yüzyılın ünlü Batılı astronomla
rı George Chrysococces ve Theodore 
Meliteinotes tarafından da kullanılmış- · 
tır. 3. Risale fi'l-alat. Astronomi aletle
rine dair bir risaledir. Tahran Sipeh
salar Medresesi Kütüphanesi'nde Aydın 
Sayılı tarafından bulunmuştur. Her biri 
bir alete tahsis edilmiş yedi kısımdan 
meydana gelen. aletleri ve bunların 

geometrik esaslarını açıklayan on yedi 
sayfalık bir yazmadır. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Abbasi Halifesi Mu'tazıd zamanında 

(892-902) Hemedan valisi olan Bekir b. 
Abdülaziz b. EbO Dülef ei-İclfye (ö 

165 



ABDURRAHMAN ei-HEMEDAN1 

285 1 898) katiplik yaptığı. ayrıca gramer 
ve edebiyatla uğraşmakla beraber daha 
çok sözlük çalışmalarıyla tanınmış oldu
ğu bilinmektedir. Kaynakların birçoğu 

vefat tarihini 320 (932). bazıları da 327 
(938-39) olarak kaydeder. 

Eserlerinden bugün elimizde bulunan 
el-Elfc'izü'l-kitc'ibiyye veya Kitc'ibü El
fazı 'Abdirrahmc'in, konusu itibariyle 
eş anlamlı kelimelere dair olup bir çeşit 
kavramlar sözlüğü demek olan "fıkhü'l
luga" türünde bir eserdir. He medani bu 
kitabında kelimeleri belli bir alfabetik 
sıraya göre değil, ifade ettikleri ortak 
anlam ve konulara göre bablara ayır

makta ve bunların manalarını. özellikle 
cümle içindeki kullanılışiarını göster
mektedir. Yazarın resmi katip olması. 
terimleri yerli yerinde kullanarak sağ
lam bir üslüp ortaya koyması, esere ay
rı bir değer katmaktadır. Esasen müel
lifin kendisi de kitabının önsözünde. il
gililere sağlam bir ifade ve istenilen 
manayı değişik cümlelerle anlatabilme 
yeteneğini kazandırmak için. bu eseri 
resmi yazışmalardan derteyerek kale
me aldığını belirtmektedir. Bununla bir
likte, meşhur edip ve mütefekkir vezir 
Sahib b. Abbad, "Arapça'nın değerli in
cileri" diye nitelendirdiği bu tür kelime
lerin genel kültür ve bilgi birikimi çer
çevesinde öğrenilmesini engelleyerek 
hazırcılığa yol açacağı gerekçesiyle He
medanrye şiddetle çatmıştır . 

Ebu Said Muhammed b. Ahmed el
Amidi ile Ebü'l-Kasım Mehdi b. Ahmed 
el-Havafi, el-Elfc'izü'l-kitc'ibiyye'ye birer 
şerh yazmışlardır. Ayrıca Ebü'l-Abbas 
Ahmed b. Abdullah da bu eseri Na?
mü'l-cevc'ihir fi'l-Elfc'iz adıyla manzum 
hale getirmiştir (bk GAS, VIII, 193) 

Eseri ilk defa Luis Şeyho 1885 ve 
1898 yıllarında Beyrut'ta yayımlamıştır. 

Nu'man et-Aıosrnin yanlışlıkla Abdur
rahman b. Muhammed b. Said el-En
barfye (ö 5771 11 81 ı nisbet ederek Ki
tô.bü Elfô.zi'l-eşbô.h ve'n-ne?ô.' ir adıyla 
istanbul'da 1302'de neşrettiği el-El
fô.zü'l-kitô.biyye, daha sonra Muham
med Tevfik tarafından 1344 yılında Ka
hire'de yeniden yayımlanmıştır. Eserin 
1931 (Kahire) ve 1979 (Beyrut) baskı

la rı da vardır. 

Bazı kaynaklarda (bk GAL Suppl., 1, 
197; Ziriki i, lll . 32 1) Abdurrahman el-He
medanrye Şafyü 'r-rô.J:ı min Mul]tô.ri'ş
Sıf:ıô.J:ı adlı bir eser daha atfediliyorsa 
da, eş-Şıf:ıô.J:ı müellifı Cevherfnin (ö 

39'3 / 1003) ve bilhassa es-Şıf:ıô.J:ı'ın bir 
muhtasarı olan el-Mul]tdr'ın müellifı 
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Muhammed b. Ebu Bekir er-Razfnin (ö. 

666/ 1267'den sonra) vefat tarihleri göz 
önüne alındığında bunun mümkün ola
mayacağı açıkça görülmektedir. 
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ABDURRAHMAN b. HiŞAM 

( t~ ,J. .)<> ) 1-l.f- ) 

Abdurrahman b. Hişam 
b. Muhammed el·Hasenl 

(ö. 1276 / 1859) 

Alevi (Filal!) hanedanına 
mensup Fas sultanı (1822-1859). 

1204'te ( 1789-90) doğdu . Babası, 

Fas Sultanı Mevlay Süleyman'ın kardeşi 
Mogador Valisi Mevlay Hişam' dır. Am
cası Süleyman onu önce Suveyre valili-

Abdurrahman b. Hisarn dönemine ait bir sikke 

ğine tayin etti. Abdurrahman burada iyi 
bir idareci olarak kendini gösterdi ve o 
yörede çıkan isyanların bastırılmasın

da önemli hizmetlerde bulundu. Bunun 
üzerine amcası onu vekili (halife) sıfa

tıyla Fas'a gönderdi ve kendi çocukları
na tercih ederek 4 Rebiülewel 1238'de 
(19 Kasım 1822) resmen veliaht ilan et
ti. Mevlay Süleyman bu tarihten dokuz 
gün sonra öldü. Abdurrahman amcası
nın ölümü üzerine onun resmi varisi 
olarak 30 Kasım 1822'de tahta geçti. 
Bunun üzerine Kadı Şerif Mevlay Ah
med b. Abdülmelik, Allame Müftü Ebu 
Abdullah Muhammed b. ibrahim, ileri 
gelen devlet adamları. alimler ve ku
mandanlar toplanıp Abdurrahman'a bi
at ettiler. Abdurrahman b. Hişam salta
natının ilk yıllarından itibaren çeşitli ka
bilelerin isyanları ile uğraşmak zorun
da kaldı. 1824, 1828. 1831. 1843, 1849, 
1852 ve 1857 yıllarında çıkan önemli 
isyanları bastırmaya muvaffak oldu. 
Sultanlığı sırasında Avrupalı devletlerle 
olan münasebetleri. onların ekonomik 
çıkarları çerçevesinde, bazan dostça, 
bazan da düşmanca geçti. Ticari men
faatieri zedelenen ve gemilerine el ko
nulan ingilizler 1828'de Tanca'yı abluka 
altına alırken. Avusturyalılar da 1829'da 
Arzila ve Tetuan ' ı bombaladılar. Doğuya 

doğru yayılma siyaseti güden Abdur
rahman b. Hişam , Cezayir'de Osmanlı
lar'a karşı Ticaniler'i ve Tayyibiler'i hi
maye ettiği gibi, 1830'da buradaki Os
manlı hakimiyetinin kalkmasından fay
dalanarak Tlemsen, Miliana ve Midia 
bölgelerini nüfuzu altına almaya çalış

tı. Ancak Oran ve Mersülkebir'i işgal et
miş bulunan Fransızlar' ın baskıları so
nunda bölgedeki adamlarını geri çek
mek zorunda ka ldı: fakat bölgeyle il
gisini tam olarak kesmedi. Cezayir'de 
Fransızlar'a karşı baş gösteren direniş 
hareketinin lideri Abdülkadir'i destekle
di: hatta mücadelesinde başarılı olama
yan Abdülkadir'in Fas'a sığınmasına izin 
verip onunla birlikte harekete geçti. An
cak 14 Ağustos 1844'te Isly'de Fransız
lar'a mağlup oldu : bu arada Tan ca ve 
Suveyre (Mogador) Fransızlar tarafın

dan bombaland ı. Bunun üzerine 26 
Ekim 1844'te Tanca Antiaşması'nı im
zalayarak Fransızlar'ın Cezayir hakimi
yetini kabul etti. 184S'te de Cezayir-Fas 
sınırlarının tayinine dair olan mukavele
yi imzaladı. 1847'de Abdülkadir'i ülke
den çıkararak Fransızlar'a teslim etme
ye mecbur oldu. Verilen tavizler sonucu 
Fransızlar'la düzelmiş gibi gorunen 
münasebetler. bu politikayı benimse-


