
ABDÜLAZfZ b. MUHAMMED b. SUÜD 

vet sevketti ve 179S'te Lahsa'yı ve Ka
tff'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 
karşılığı mukaddes yerleri ziyaret izni 
alan Abdülazfz, 1787'de bu izni geri 
alan Mekke Şerifı Galib ile mücadele
ye girişti ve 1798'de Mekke'ye serbest
çe girme hakkına sahip oldu. 1802'de, 
Şif Hazait kabilesinin bir Vehhabf kafile
sini vurması üzerine, oğlu Suüd'u Irak
Kerbela bölgesine göndererek Kerkük'ü 
yağma ettirdi, halkını da topluca öldürt
tü. 1803 Şubatında Taif'i ele geçirerek 
orayı da yağmalattı ve ardından Mek
ke'ye yöneldi. Muhtemel bir katliam ve 
yağmanın önüne geçmek isteyen Mek
ke Şerifi Galib'in kardeşi Abdülmufn, 
onları şehre davet etti ve böylece Veh
habfler 1803 Nisanında Mekke'ye girdi
ler. Burada dört gün kadar kaldıktan 
sonra Cidde üzerine yürüdüler; ancak 
bu sırada Cidde'de bulunan Galib, Cid
de Valisi Şerif Paşa ile birlikte Vehhabl
ler'i bozguna uğrattı. Abdülazlz'in Ne
cid'e çekilmesi üzerine de Mekke geri 
alındı (Temmuz 1803) Hakimiyetini Bas
ra, Bahreyn, Uman taraflarına kadar ya
yan Abdülazlz, 4 Kasım 1803'te Der'iy
ye'de bir camide, Irak katliamından çok 
etkilenen bir Şii tarafından hançerlene
rek öldürüldü. 
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li! 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) 

Meşhur İbAzi fakihi. 
_j 

1130'da (1717-18) Vargla'da (Verce
lan-Ouargla) doğdu. Kırk yaşlarında. Be
nf Yezkan'da Cerbeli Şeyh Ebü Zekeriy
ya Yahya b. Salih'in derslerine devam 
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etti. Ondan İbazl fıkhı. kelam ve hadis 
okudu. Kısa sürede ilmiyle, zeka ve tak
vasıyla 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 mez
hebin temel kaynaklarını oluşturdu. 

ilim. idare ve telifte geçen uzun bir ha
yatın sonunda Receb 1223'te ( 1808) 
Benf Yezkan'da vefat etti. 

Bugün İbazfler'e göre Mizab'da yaşa
mış en büyük alimlerden biri Abdüla
zfz'dir. En önemli eseri Kitabü'n-Nil ve 
şifd,ü'l- 'alfl'dir. Eser. Maliki alimlerin
den 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 et
tikleri 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) ad
lı eseri de Tunus'ta basılmıştır. 

Diğer başlıca eserleri şunlardır: 1. el
Esrdrü'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 akaidi
ne dair olan bu eser. diğer mezheplerin 
görüş ve delillerinin red ve tenkidinden 
ibarettir. 4. el-Verdü '1-bessdm if riyd
il'l-al_ıkdm. Özellikle muhakeme usu
lüne dair konuları ihtiva eden muame
lata dair muhtasar bir fıkıh kitabıdır. 

S. Tdcü 'l-manzılm min düreri'l-min
hdci'l-ma 'wın: Bu da ibazf fıkhına da
irdir. 6. Muhtasarü'l-Misbdh min Ki
tabi Ebi Me;, eİe ve'l-el~r'il,ı.· Miras hu
kukuna dair muhtasar bir eserdir. 7. 
'İkdü'l-cevr'ihir. Ceytalf'nin ~andtfrü'l
{ıayrr'it (Kahire 1307, I-lll) adlı eserinin 

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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liJ MuHAMMED SüvEYsi 

ABDÜIAZİZ b. SUÜD 
( ~.Y-' ,J. j-t_:,..ll-1:-'- ) 

Abdülaziz b. Abdirrahman 
b. Faysal 

(1880-1953) 

Bugünkü Suudi Arabistan Devleti 
ve Krallığı'nın kurucusu. 

_j 

Suüdf hanedanına mensup olması do
layısıyla İbn Suüd diye de anılır. 2 Ara
lık 1880'de Necid'in merkezi Riyad'da 
doğdu . Küçük yaşta özel hocalardan di
nf bilgiler ve Kur'an-ı Kerfm öğrendi. 

1891 'de Hail Emfri Muhammed İbnü ' r
Reşfd ve kabilelerinin Riyad'ı işgal et
meleri üzerine babası ile beraber Ku
veyt'e sığındı. Bu sırada Osmanlı Devleti 
tarafından kendilerine aylık 60 lira ma
aş bağlandı. On yıl kadar burada kal
dıktan sonra. İbnü'r-Reşfd'e karşı baş
latılan ayaklanmalardan faydalanarak 
Riyad'a geldi ve 1 S Ocak 1902'de bura
yı ele geçirdi. Ardından, babası Abdur
rahman ' ın hak ve salahiyetlerinden fe
ragat etmesiyle Vehhabl emfri oldu. 

Abdülazfz. daha sonra İbnü ' r-Reşid'e 
karşı mücadelesini sürdürdü. Kuveyt 


