ABDÜLAZ]Z b. MUHAMMED b. SUUD
için Hindistan. Türkiye, Suriye, Irak ve
Mısır gibi ülkeleri birçok defa ziyaret
etti. Arapça yazmalar konusunda devrin en büyük otoritesi kabul edildiği
için, basılması gerekli yazmaların tesbitinde görüşlerine başvurulmak üzere Suriye Kültür Bakanlığı tarafından
Şam'a davet edildi (ı 960) Daha önce de
Dımaşk Üniversitesi'nde ders vermek
üzere birçok defa davet edilen Meymeni, Arap dili ve kültürü ile ilgili çalışma
larından dolayı "Suriye yüksek şeref nişanı" 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 Karaçi'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 eserlerinde el-Hindf. es-Seleff ve el-Eseri
nisbelerine de rastlanmaktadır.
Dımaşk ve Kahire'deki Arap dil akademilerine de üye olan Meymenf'nin bu
akademilerin dergileri ile Mecelle tü '1Mecma 'i'l- 'ilmiyyi'l-Hindi, Mecelletü '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 çalışma. Meymenf'nin de en önemli eseri sayılmaktadır. Müellifin daha önce
aynı konuda çalışan Margoliouth'un ve
Taha Hüseyin'in hatalarını da tashih ettiği 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 tahkik etmiş (Kahire ı 345). sonuna Fa'itü
şi 'ri Ebi'l- 'Ala' adıyla müstakil bir

bölüm ekleyerek burada müellifin diğer
kitaplarında bulunmayan. çeşitli kaynaklarda rastladığı şiirlerini toplamış,
ona isnat edilenleri de belirtmiştir. z.
Ziyadatü dfvani şi 'ri'l-Mütenebbi (Kahire ı 3451 Mütenebbi divanının yeni
bulduğu yirmi beş kıta ile birlikte tahkikli neşridir. 3. İ]f.lfdü'l-ljizane (Lahor
ı 927)
Abdülkadir ei-Bağdadf'nin ljizanetü '1-edeb'inde yer alan eserlerin
dizinidir. Müellif bu eserlerin Hindistan'daki ve diğer yerlerdeki özel ve genel kütüphanelerde mevcut yazma nüshalarıyla 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 birlikte yayımianmış olan eser. Ahmed Teymur'un hazırladığı Miftô]J.u'l-ljizane' nin de tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. 4. İbn Reşi}f. (Kahire ı343)
İbn Reşfk hakkında verdiği Urduca konferansın yine kendisi tarafından yapıl
mış Arapça tercümesidir. Meymeni daha sonra en-Nütef min şi 'ri İbn Reşi]f.
ve zemflihf İbn Şerefi (Kah i re ı 343)
hazırlayarak bu eserde onun ve arkadaşı Ebü Abdullah Muhammed b. Ebü
Said b. Şeref'in şiirlerinden örnekler yayımlamıştır. 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 Risaletü Muhyiddfn b. 'Arabi ile'l-İmami'l
Fal]ri'r-Razf'si olmak üzere üç ayrı risaleden meydana gelmektedir. 6. etYara '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 içine almaktadır. İkinci bölüm ise Divanü
İbrahim b. el- 'Abbas es-Şı11f ve Abdülkahir el-Cürcanf'nin el-Muhtar min
şi 'ri'l-Mütenebbi ve'J-Bu]J.türf ve Ebi
Temmam'ını ihtiva etmektedir. 7. Simtü'l-Le'ali(Kahire ı354). Meymenf'nin en
-kıymetli tahkikierinden biri kabul edilen bu çalışma . Ebü Ali el-Kalf'nin Arap
şiirinden örnekler ihtiva eden meşhur
antolojisi el-Emali'nin Ebü Ubeyd eiBekri tarafından yapılan Kitôbü'l-Le' ali if şerhi'l-Emalf adlı şerhinin tahkikli
neşridir. Bu neş ir araştırma ve tahkik

usullerini göstermesi bakımından çok
önemlidir. Daha sonra Fihrisü Simtü'lLe' ali (Kah i re ı 356) adıyla eserin dizinini de hazırlamıştır.
Abdülaziz el-Meymeni ayrıca aşağıda
ki eserlerin tahkikli neşrini de yapmış
tır : Ebvdbün muhtare min kitabi Ebi
Yusuf Ya ']f.ub
İshdlf. el-İşbehdni
(Kahire 1350): Müberred, Me'ttefe}f.a
lafzuhu ve'htelefe ma 'nahu mine'lKu~' ani'1-M~cid (Kahi re 1350); Müber~ed. Nesebü 'Adnan ve ~a]J.tdn (Kahire ı 354); el-Faiı'l-ve'l -m efiul (Kahire
ı 953); Ebü Ömer Muhammed b. Abdülvahid ez-Zahid ei-Mutarriz. el-Medô.l]il
(Aiigarh ı 346), Kadi Ebü'I-Ali ei-Muhassin 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): Ferra, .el-Ma}f.sur ve'l-memdud (Kahire
ı 387): Ali b. Hamza ei-Basrf. et- Tenbihô.t (Kah i re ı 387)
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ABDÜIAZIZ b. MUHAMMED
b. SUÜD
( ~.,._.. -f. ~ -:.r..:n.:,.aJI~ )
(ö. 1218 / 1803)

L

Necid'de hüküm süren
Suudi ailesine mensup
Vehhiibi emiri.

Babası. Vehhabfliğin kurucusu Muhammed b. Abdülvehhab ile birlikte yeni mezhebi yaymak için faaliyete geçen
Muhammed b. Suüd'dur. 1766'da hanedanın başına geçen Abdülaziz. babasının siyasetini takip ederek Vehhabfliği
yaymak için otuz yıl Orta Arabistan'daki
muhtelif kabilelerle mücadele etti. Daha sonra Basra körfezi sahillerine kuv-
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vet sevketti ve 179S'te Lahsa'yı ve Katff'i ele geçirdi. 1798 Ekiminde, Bağ
dat Valisi Süleyman Paşa tarafından bu
bölgeye gönderilen Kethüda Ali Paşa
kumandasındaki kuwetler Vehhabfler'e
karşı başarı kazanamayınca, 1799'da iki
taraf arasında altı yıllık bir barış yapıldı.
1773'te Mekke Şerifi Sürürf'den vergi
mukaddes yerleri ziyaret izni
alan Abdülazfz, 1787'de bu izni geri
alan Mekke Şerifı Galib ile mücadeleye girişti ve 1798'de Mekke'ye serbestçe girme hakkına sahip oldu. 1802'de,
Şif Hazait kabilesinin bir Vehhabf kafilesini vurması üzerine, oğlu Suüd'u IrakKerbela bölgesine göndererek Kerkük'ü
yağma ettirdi, halkını da topluca öldürttü. 1803 Şubatında Taif'i ele geçirerek
orayı da yağmalattı ve ardından Mekke'ye yöneldi. Muhtemel bir katliam ve
yağmanın önüne geçmek isteyen Mekke Şerifi Galib'in kardeşi Abdülmufn,
onları şehre davet etti ve böylece Vehhabfler 1803 Nisanında Mekke'ye girdiler. Burada dört gün kadar kaldıktan
sonra Cidde üzerine yürüdüler; ancak
bu sırada Cidde'de bulunan Galib, Cidde Valisi Şerif Paşa ile birlikte Vehhabller'i bozguna uğrattı. Abdülazlz'in Necid'e çekilmesi üzerine de Mekke geri
alındı (Temmuz 1803) Hakimiyetini Basra, Bahreyn, Uman taraflarına kadar yayan Abdülazlz, 4 Kasım 1803'te Der'iyye'de bir camide, Irak katliamından çok
etkilenen bir Şii tarafından hançerlenerek öldürüldü.
karşılığı
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FERiDUN EMECEN

ABDÜIAZIZ es-SEMINI
(~lj-t.:,..Jl-1:-'-)

Ziyaüdd!n Abdülaz!z b. ei-Hacc
İbrahim es-Sem!n! el-Yezkani
(ö. 1223 / 1808)
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Meşhur İbAzi fakihi.
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1130'da (1717-18) Vargla'da (Vercelan-Ouargla) doğdu. Kırk yaşlarında. Benf Yezkan'da Cerbeli Şeyh Ebü Zekeriyya Yahya b. Salih'in derslerine devam
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etti. Ondan İbazl fıkhı. kelam ve hadis
okudu. Kısa sürede ilmiyle, zeka ve takvasıyla ün yaptı. Hacası Ebü Zekeriyya
gibi bölgede yeni hareketin öncülüğünü
yapan Abdülazlz es-Semlnl, Cezayir'in
güneydoğusunda Vadi Mizab'da İbazl
ler'in lideri oldu. Halkı irşad ve ıslah
gayesiyle İbazıyye mezhebinin esasları
nı yaymaya çalıştı. Kuzey Afrika'da İbazf
ilmf hareketinin doğmasına da öncülük
eden Abdülazfz'in eserleri yalnız orada
değil, doğu islam dünyasında da mezhebin temel kaynaklarını oluşturdu.
ilim. idare ve telifte geçen uzun bir hayatın sonunda Receb 1223'te ( 1808)
Benf Yezkan'da vefat etti.
Bugün İbazfler'e göre Mizab'da yaşa
en büyük alimlerden biri Abdülazfz'dir. En önemli eseri Kitabü'n-Nil ve
şifd,ü'l- 'alfl'dir. Eser. Maliki alimlerinden Halfl'in el-Mu{ıtaşar'ındaki metodu
takip etmekle beraber ondan daha açık
ve anlaşılır bir üslüpla kaleme alınmış
tır. Kitdbü'n-Nil, İbazfler' in daha önce
Cerbe, Cebelinefüse. Uman, Nefzave ve
Mizab gibi bölgelerde oluşturdukları
İbazf fıkhının en önemli kaynaklarına
dayanmakta olup basılmıştır (Kahire
1305, 1-11) Eser bugün özellikle Güney
Cezayir İbazfleri'nin kendisiyle amel ettikleri ana kaynaktır; ayrıca E. Zeys'in ibazf hukukuyla ilgili çalışmalarına
da temel teşkil etmiştir. Kitdbü'n-Nil,
meşhur İbazf alimlerden Muhammed b.
Yüsuf Atfiyeş (Ettafeyyiş) tarafından
şerhedilmiştir; bu şerh de basılmıştır
(Kahire 1342, I-VIII ; Beyrut 1973. 1-XVll)
Abdülazfz'in Tekmilü md el_ıalle bihf
Kitdbü'n-Nil (veya Tekmiletü 'n-f'lfl) adlı eseri de Tunus'ta basılmıştır.
mış

eserleri şunlardır: 1. elEsrdrü'n-nılrdniyye. Ebü Nasr Nüh b.
Feth ei-Melüşaf'nin el -~asfdetü'n-nıl
niyye'sinin şerhi olup namaza dairdir
(Kahire 1306 ) 2. en-Nur. Dinin temel
esaslarına dair olup basılmıştır (Kahire
1306) 3. Me 'dlimü 'd-dfn. İbazf akaidine dair olan bu eser. diğer mezheplerin
görüş ve delillerinin red ve tenkidinden
ibarettir. 4. el- Verdü '1-bessdm if riydil'l-al_ıkdm. Özellikle muhakeme usulüne dair konuları ihtiva eden muamelata dair muhtasar bir fıkıh kitabıdır.
S. Tdcü 'l-manzılm min düreri'l-minhdci'l-ma 'wın: Bu da ibazf fıkhına dairdir. 6. Muhtasarü'l-Misbdh min Kitabi Ebi Me;, eİe ve'l-el~r'il,ı.· Miras hukukuna dair muhtasar bir eserdir. 7.
'İkdü'l-cevr'ihir. Ceytalf'nin ~andtfrü'l
{ıayrr'it (Kahire 1307, I-lll) adlı eserinin
Diğer başlıca

muhtasarı

olup akaid ve

fıkıh konuları

nı ihtiva eder. 8. Ta 'r'izumü'l-mevceyn
'ald mereci'l-bal_ıreyn l:?ü'n-nareyn 'ala
mereci 'l-bahreyn). 9. Mu{ıtaşaru huk-

uki'l-ezvr'ic. Karı kocanın karşılıklı hak
ve görevlerine dairdir. 10. Mu{ıtaşaru
havdşi 't-tertfb . Rebf' b. Habfb ei-Ezdf'nin
Müsned'i üzerine yapılan haşiyelerin
özetinden ibarettir.
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Abdülaziz b. Abdirrahman

b. Faysal
(1880-1953)
Bugünkü Suudi Arabistan Devleti
ve Krallığı'nın kurucusu.
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Suüdf

hanedanına

mensup

olması

do-

layısıyla İbn Suüd diye de anılır. 2 Aralık

1880'de Necid'in merkezi Riyad'da
Küçük yaşta özel hocalardan dinf bilgiler ve Kur'an-ı Kerfm öğrendi.
1891 'de Hail Emfri Muhammed İbnü ' r
Reşfd ve kabilelerinin Riyad'ı işgal etmeleri üzerine babası ile beraber Kuveyt'e sığındı. Bu sırada Osmanlı Devleti
tarafından kendilerine aylık 60 lira maaş bağlandı. On yıl kadar burada kaldıktan sonra. İbnü'r-Reşfd'e karşı baş
latılan ayaklanmalardan faydalanarak
Riyad'a geldi ve 1S Ocak 1902'de burayı ele geçirdi. Ardından, babası Abdurrahman ' ın hak ve salahiyetlerinden feragat etmesiyle Vehhabl emfri oldu.
Abdülazfz. daha sonra İbnü ' r-Reşid'e
karşı mücadelesini sürdürdü. Kuveyt
doğdu .

