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Diğer eserleri şunlardır. Kavaid-i Fa
risiyye, Risôle-i Edebiyye, Bedayi', Es
ramame, Hakikat-i İnsaniyye Tercü
mesi, Saliit-ı Feyziyye Tercümesi, Te
celliyat-ı İlahiyye Tercümesi, Vah
det-i Vücud Tercümesi, Kitabü'l-Ma'-

. rife Tercümesi, Meratibü'l-vücı1d Ter
cümesi Istılahatü 's-sı1iiyye Tercümesi 
(Bu ese rler ve tercümeler için bk. Osman 

Nuri Ergin, Abdülaziz Mecdi, s. 74-90). 
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ABDÜIAZIZ b. MERVAN 
(..:ıl_,r.:r.~_:,..ll~) 

Ebü'l Asbağ Abdülaztz 
b. Mervan b. Hakem el-Ümevt 

(ö. 86 / 705) 

Emevi halifelerinden Mervan 
b. Hakem'in oğlu ve Ömer b. 

Abdülaziz'in babası, Mısır valisi. 
..J 

Medine'de doğdu ve orada yetişti. 

Annesi : Beni Kelb kabilesinden Leyla 
bint Zebban'dır. 684 yılı Ekim ayı orta
larında Mısır'ı ele geçiren Mervan b. 
Hakem, yanındaki oğlu Abdülaziz'i bu
raya vali tayin etti. Mervan' ın ölümün
den sonra halife olan Abdülmelik de 
babasının tavsiyesine uyarak kardeşi 

Abdülaziz'i yerin,de bıraktı. Böylece Ab
dülaziz, ölümün~ kadar yirmi yılı aşkın 
bir süre Mısır valiliği yaptı. 

69 (688-89) yılında Abdülmelik'i ziya
ret etmek için Dımaşk'a gittiğinde hali
feye isyan etmiş olan Amr b. Said'i öl
dürmekle görevlendirildi. Fakat o, hali
fenin bu emrini yerine getirmekten 
kaçındığı gibi, öldürülen Amr b. Said'in 
yakınlarının affedilmelerini de sağladı. 

Ertesi yıl başlayan veba salgını sırasın
da Fustat'ı terketti. Nil sahilindeki Hul
van'da yerleşerek orada evler, köşkler 
ve camiler inşa ettirdi ve bölgeyi ma
mur hale getirdi. 696 yılında da bazı 

ilaveler yaptırarak Amr b. As Camii'ni 
genişletti. 

Halife Abdülmelik, yerine oğulları Ve
lid ve Süleyman'ı veliaht tayin etmek 
isteyince, babası tarafından daha önce 
ikinci veliaht tayin edilmiş bulunan Ab
dülaziz buna şiddetle karşı çıktı ve bu 
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yüzden iki kardeşin arası açıldı. Halife
nin bazı yakınları da bu teklife muhale
fet ederek halifeyi oyaladılar. Fakat 
Abdülaziz çok sevdiği oğlu Asbağ'ın 

ölümü üzerine hastalanara~ ondan on 
" altı gün sonra Hulvan'da vefat etti; ce-

nazesi Fustat'a nakledilerek orada def
nedildi. Bunun üzerine Abdülmelik oğlu 
Velid'i veliaht tayin etti. 

Abdülaziz fakiriere her gün yemek 
dağıtan cömert, yardım sever ve ileri 
görüşlü bir devlet adamıydı. Mısır halkı 
tarafından çok sevilirdi. Kardeşi Abdül
melik gibi o da dini ilimiere ilgi duymuş 
ve özellikle hadisle meşgul olmuştur. 

ibn Sa'd ve Nesai'ye göre sika* bir ravi 
olan Abdülaziz. babası Mervan'dan. ay
rıca Ebü Hüreyre, Abdullah b. Zübeyr ve 
Ukbe b. Amir'den hadis nakletmiş, ken
disinden de oğlu Ömer b. Abdülazjz, 
Zühri ve Kesir b. Mürre rivayette bulun
muşlardır. Ayrıca babası Mervan'ın Ebü 
Hüreyre'den derlediği hadis mecmuası 
ona intikal etmişti. Aralarında yetmiş 

kadar Bedir gazisinin de bulunduğu 

birçok sahabi ile görüşmüş olan talebe
si Suriyeli muhaddis Kesir b. Mürre'den. 
Ebü Hüreyre dışındaki sahabilerden öğ
rendiği hadisleri kendisi için yazmasını 
istedi. Ancak bunun gerçekleşip ger
çekleşmediği bilinmemektedir. 
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ABDÜIAZIZ ei-MEYMENI 
( ~\ j-;> _ _:,..!1~ ) 

Abdülazlz b. Abciiikerim 
el-Meymenl er·Rackutl 

(1888-1978) 

Arap dili ve edebiyatı 
alanındaki çalışmalarıyla 
tanınan Hindistanlı alim. 

_j 

Hindistan'ın Kathiavar bölgesindeki 
Racküt şehrinde doğdu . ilk öğrenimi
ni tamamladıktan sonra. · ata mesleği 
olan ticaret yerine babasının teşvikiyle 
ilim tahsiline yöneldi. Yüksek öğrenim 
için Delhi. Rampür. Leknev ve Arnro
ha gibi ilim merkezlerine giderek Şem
sü'l-ulema Nezir Ahmed ed-Dihlevi ile. 
1908'de kendisinden hadis rivayeti için 
icazet aldığı Hüseyin b. Muhsin el-Ensa
ri ve Muhammed Tayyib el-Mekki gi
bi devrin tanınmış alimlerinden ders
ler aldı. Daha çocuk denecek yaşlarda 
iken Arap edebiyatının el-Mu c allaka
tü '1- c aşr, Divanü '1-l]amase, Divan il '1-
Mütenebbi, el-Cemhere, el-Mufacj.da
liyyat, el-Kamil, el-Beyan ve't-tebyin, 
Edebü'l-katib gibi meşhur eserlerini 
okudu. Arap edebiyatının tanınmış şair
lerinden 70.000 beyitten fazla şiir ez
berledi. Ayrıca Farsça öğrendi ve Fars 
edebiyatının el-Mu ccem ii aşan mülı1-
ki'l- cAcem gibi klasik eserlerini okudu. 

1909'da Pencap Üniversitesi Arap
Fars Bölümü'nden mezun olduktan 
sonra Peşaver"deki Edward College'de 
Arapça ve Farsça müderrisliğine başladı 
(1913). Daha sonra Lahor'daki Oriental 
College'in Arap· ,Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'ne geçti (ı 92 ı ). 1924'te Aligarh Üni
versitesi'ne Arapça okutmanı olarak ta
yin edildi; zamanla terfi ederek üniver
sitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 
başkanı oldu. Bu sırada F. Krenkow, Ot
to Spies, A. S. Tritton ve C. A. Storey gi
bi meşhur şarkiyatçılarla birlikte çalıştı. 
1950 yılında bu üniversiteden emekliye 
ayrıldı; Pakistan'a yerleşti (ı 954). Önce 
Kara çi Üniversitesi'nde (ı 955- ı 958), ar
dından Pencap Üniversitesi'nde Arap
ça profesörü olarak görevlendirildi. Bu 
arada Pakistan hükümetinin Karaçi'de 
kurduğu (şimdi islamabad'da bulunan) 
islam Araştırmaları Merkezi'nin (Central 
Institute of Islami c Research : şimdiki adı 
lslamic Research Institute) ilk idarecisi 
oldu ve 1960'a kadar bu görevi başarı 
ile sürdürdü. Merkezin kütüphanesine. 
başta bazı nadir yazmalar olmak üzere 
çeşitli Arap klasiklerini kazandırdı. Bazı 
yazmaları tesbit edip kopyalarını almak 



için Hindistan. Türkiye, Suriye, Irak ve 
Mısır gibi ülkeleri birçok defa ziyaret 
etti. Arapça yazmalar konusunda dev
rin en büyük otoritesi kabul edildiği 

için, basılması gerekli yazmaların tes
bitinde görüşlerine başvurulmak üze
re Suriye Kültür Bakanlığı tarafından 

Şam'a davet edildi (ı 960) Daha önce de 
Dımaşk Üniversitesi'nde ders vermek 
üzere birçok defa davet edilen Meyme
ni, Arap dili ve kültürü ile ilgili çalışma
larından dolayı "Suriye yüksek şeref ni
şanı" ile taltif edildi (ı 977) Arap dili ve 
edebiyatma olan derin vukufu ve bu 
alandaki çalışmalarından dolayı Arap 
dünyasında İmamü'l-luga lakabıyla anı
lan Meymenf. 27 Ekim 1978'de Ka
raçi'de vefat etti. 

İlk yazılarında Ebü'l-Berekat ve Ebü 
Ömer künyelerini kullandı. Daha sonra, 
hayatı boyunca kullanacağı el-Meymeni 
er-Racküti künyesinde karar kıldı ve bu 
şekilde tanındı. Ancak bazı yazı ve eser
lerinde el-Hindf. es-Seleff ve el-Eseri 
nisbelerine de rastlanmaktadır. 

Dımaşk ve Kahire'deki Arap dil aka
demilerine de üye olan Meymenf'nin bu 
akademilerin dergileri ile Mecelle tü '1-
Mecma 'i'l- 'ilmiyyi'l-Hindi, Mecelle
tü 'l-Ma 'arif (A'zamgarh, Hindistan) gibi 
dergilerde birçok makalesi yayımlandı. 
Ayrıca çeşitli ilmi konferanslarda birçok 
tebliğ sundu. 

Eserleri. Abdülaziz el-Meymenf'nin pek 
çok eserinden yayımlananlar şunlar

dır: 1. Ebü 'l- 'Ala' ve ma ileyh IKahire 
1344) Ebü'l-Ala el-Maarrf'nin hayatı ve 
edebi şahsiyeti üzerinde şimdiye kadar 
yazılanların en ciddisi kabul edilen ça
lışma. Meymenf'nin de en önemli ese
ri sayılmaktadır. Müellifin daha önce 
aynı konuda çalışan Margoliouth'un ve 
Taha Hüseyin'in hatalarını da tashih et
tiği bu eser Hindistan'da da neşredil

miştir IA'zamgarh. ts ı Meymeni Ebü'l-

Abdülaziz 
ei-Meymeni 

Ala ' nın Risaletü '1-mela 'ike'sini de tah
kik etmiş (Kahire ı 345). sonuna Fa'itü 
şi 'ri Ebi'l- 'Ala' adıyla müstakil bir 
bölüm ekleyerek burada müellifin diğer 
kitaplarında bulunmayan. çeşitli kay
naklarda rastladığı şiirlerini toplamış, 

ona isnat edilenleri de belirtmiştir. z. 
Ziyadatü dfvani şi 'ri'l-Mütenebbi (Ka
hire ı 3451 Mütenebbi divanının yeni 
bulduğu yirmi beş kıta ile birlikte tah
kikli neşridir. 3. İ]f.lfdü'l-ljizane (Lahor 
ı 927) Abdülkadir ei-Bağdadf'nin lji
zanetü '1-edeb'inde yer alan eserlerin 
dizinidir. Müellif bu eserlerin Hindis
tan'daki ve diğer yerlerdeki özel ve ge
nel kütüphanelerde mevcut yazma nüs
halarıyla matbu olanlarını dipnotlarda 
göstermiş, ayrıca ljizanetü '1-edeb ·de 
yanlış basılmış olan eser adlarını da 
tashih etmiştir. Muhammed Şefi'in İn
gilizce önsözü ve Muhammed İkbal'in 
İngilizce müellif adları diziniyle birlik
te yayımianmış olan eser. Ahmed Tey
mur'un hazırladığı Miftô]J.u'l-ljizane' 
nin de tamamlayıcısı olarak kabul edil
mektedir. 4. İbn Reşi}f. (Kahire ı343) 
İbn Reşfk hakkında verdiği Urduca kon
feransın yine kendisi tarafından yapıl
mış Arapça tercümesidir. Meymeni da
ha sonra en-Nütef min şi 'ri İbn Reşi]f. 
ve zemflihf İbn Şerefi (Kah i re ı 343) 
hazırlayarak bu eserde onun ve arkada
şı Ebü Abdullah Muhammed b. Ebü 
Said b. Şeref'in şiirlerinden örnekler ya
yımlamıştır. 5. Şelaşü resa 'il (Kahire 
ı 344) Ebü'l-Hüseyin Ahmed b. Faris'in 
Makaletü kella ve ma ca' e minha 
ii Kitôbillah'ı, Ali b. Hamza el-Kisaf'
nin Kitôbü ma tel]J.anü fihi'l- 'avamm'ı 
ve Muhyiddin İbnü'l-Arabf'nin Risale
tü Muhyiddfn b. 'Arabi ile'l-İmami'l
Fal]ri'r-Razf'si olmak üzere üç ayrı ri
saleden meydana gelmektedir. 6. et
Yara 'itü'l-edebiyye (Kahire ı 393) Bir 
şiir mecmuası olan eser iki bölümdür. 
Birinci bölüm Efvehü'l-Evdi ve Şenfe

ra'l-Ezdf'nin divanları ile muhtelif şair
lere ait az bilinen dokuz kasideyi içi
ne almaktadır. İkinci bölüm ise Divanü 
İbrahim b. el- 'Abbas es-Şı11f ve Ab
dülkahir el-Cürcanf'nin el-Muhtar min 
şi 'ri'l-Mütenebbi ve'J-Bu]J.türf ve Ebi 
Temmam'ını ihtiva etmektedir. 7. Sim
tü'l-Le'ali(Kahire ı354). Meymenf'nin en 

-kıymetli tahkikierinden biri kabul edi
len bu çalışma . Ebü Ali el-Kalf'nin Arap 
şiirinden örnekler ihtiva eden meşhur 
antolojisi el-Emali'nin Ebü Ubeyd ei
Bekri tarafından yapılan Kitôbü'l-Le' a
li if şerhi'l-Emalf adlı şerhinin tahkikli 
neşridir. Bu neşir araştırma ve tahkik 

ABDÜLAZ]Z b. MUHAMMED b. SUUD 

usullerini göstermesi bakımından çok 
önemlidir. Daha sonra Fihrisü Simtü'l
Le' ali (Kah i re ı 356) adıyla eserin dizini
ni de hazırlamıştır. 

Abdülaziz el-Meymeni ayrıca aşağıda
ki eserlerin tahkikli neşrini de yapmış
tır : Ebvdbün muhtare min kitabi Ebi 
Yusuf Ya ']f.ub b. İshdlf. el-İşbehdni 
(Kahire 1350): Müberred, Me'ttefe}f.a 
lafzuhu ve'htelefe ma 'nahu mine'l
Ku~' ani'1-M~cid (Ka hi re 1 350); Müber
~ed. Nesebü 'Adnan ve ~a]J.tdn (Kahi
re ı 354); el-Faiı'l-ve'l-mefiul (Kahire 
ı 953); Ebü Ömer Muhammed b. Abdül
vahid ez-Zahid ei-Mutarriz. el-Medô.l]il 
(Aiigarh ı 346), Kadi Ebü'I-Ali ei-Muhas
sin et-Tenühi; el-Müstecô.d min ii 'lô.
ti'l-ecvô.d IStutgart ı 939. Dımaşk ı 365). 
Dfvô.nü Sühaym 'Abdi Beni'l-Has]J.as 
(Ka hi re ı 369): Dfvô.nü Humeyd b. Şev
ri'l-Hilô.lf(Kahire ı37ıl : Ebü Temmam 
et-Taf. el- Va]J.şiyyô.t (Kahire ı 383): Fer
ra, .el-Ma}f.sur ve'l-memdud (Kahire 
ı 387): Ali b. Hamza ei-Basrf. et-Tenbi
hô.t (Kah i re ı 387) 
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ABDÜIAZIZ b. MUHAMMED 
b. SUÜD 

( ~.,._.. -f. ~ -:.r..:n.:,.aJI~ ) 

(ö. 1218/ 1803) 

Necid'de hüküm süren 
Suudi ailesine mensup 

Vehhiibi emiri. 

Babası. Vehhabfliğin kurucusu Mu
hammed b. Abdülvehhab ile birlikte ye
ni mezhebi yaymak için faaliyete geçen 
Muhammed b. Suüd'dur. 1766'da ha
nedanın başına geçen Abdülaziz. baba
sının siyasetini takip ederek Vehhabfliği 
yaymak için otuz yıl Orta Arabistan'daki 
muhtelif kabilelerle mücadele etti. Da
ha sonra Basra körfezi sahillerine kuv-
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