
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 



emirinin de desteği ile bu mücadelede 
başarı lı oldu ve Arap kabilelerini etrafı
na topladı. 13 Nisan 1906'da amansız 
düşmanı ibnü'r-Reşid'in emirini mağlup 
ederek öldürdü. Osmanlı Devleti'nin bu
rada emniyet ve asayişi sağlamak için 
gi riştiği mülki ve askeri ısiahat başarılı 
olmadı. Abdülaziz, Osmanlılar' la çatış

maktan kaçmarak 1907'den itibaren 
Necid bölgesindeki Arap aşiretleriyle 

uğraşmaya başladı. Ancak Mekke Emiri 
Şerif Hüseyin Paşa'ya karşı yaptığı mü
cadelede başarı kazanamadı. Ayrıca 

Bedeviler 'den oluşan bir toplum mey
dana getirmek için bazı teşebbüslere 

girişti. Bedevıler'i Vehhabiliğin yaygın 

olduğu tarım bölgelerine yerleştirdi. 

Yaptığı düzenleme sonunda, her biri 
10.000 nüfuslu 1 SO kolani teşekkül et
t i. Bunların mensupianna ihvan deni
yordu. 1912'de kurulan bu Vehhabi teş
kilatı , Arap yarımadasında mill iyetçiliği 

yerleştiren ilk hareket oldu. Abdülaziz 
bu kuwetlere dayanarak 1913'te Necid 
mutasarrıflığının merkezi olan Lahsa'yı 
ele geçirdi. Bu durum karşısında Os
manlılar, 1914 ilkbaharında onu Necid 
valisi ve kumandanı tayin etmek zorun
da kaldılar (BA, irade-HusOsi. nr. 7). Ab
dülaziz, yapı lan anlaşma ile, dış işleri ha
riç tamamiyi e bağımsız oldu. İ ngilizler' 
le münasebetlerini sürdürerek I. Dünya 
Savaşı'nda Osmanlılar'a muhalif bir ha
reketin içine girdi. Savaşın başından iti
baren ingiltere ile anlaştı. Osmanlı pa
dişahının "cihad-ı ekber" ilanma hiç al
dırış etmedi; fakat Osmanlı davasına 

sadık kalan ibnü'r-Reşid ailesiyle uğraş
tığı için de İngilizler' e doğrudan yardım
da bulunamadı. Abdülaziz, Ocak 191 S'te 
ibnü'r-Reşid ile yaptığı savaşta yenil
giye uğradı. 191 5-1916 yılları boyunca 
Acman aşiretlerinin isyanını bastırmak

la meşgul oldu ve bu sıkıntılı dönemde 

Abdülaziz 
b. Suüd 

ingilizler'in ve Kuveyt Şeyhi Mübarek b. 
Sabah'ın yardımlarını gördü. 26 Aralık 

191 S'te ingilizler'le bir an laşma yaptı. 
Bu anlaşma ile yabancı müdahalesine 
karşı kendi istiklali tanındı ve garanti 
altına alındı. İngilizler, ibnü'r-Reşid'e 
karşı kendisine aylık 5000 ingiliz lira
sından başka silah yardımında da bu
lundular. Abdülaziz, ingiltere'nin deste
ği ile Osmanlılar'a baş kaldırarak 2 Ka
sım 1918'de krallığını ilan eden Mekke 
Emiri Hüseyin'i tanımadı. ingiliz hükü
meti, Şerif Hüseyin'e Taif'in doğusun
daki hurma vahasını işgal yetkisi verdi 
ve Abdülaziz'e de burayı terketmesi için 
ikazda bulundu. Abdülaziz bu ikaza uy
madı ve 26 Mayıs 1919'da Şerif Hüse
yin 'in kuwetlerini yendi; Haziran 1920'
de de Asir'i işgal etti. Daha sonra bü
tün Orta Arabistan'ı idaresi altına aldı. 
Türkiye'de hilafetin ilgasından sonra, 6 
Mart 1924'te Şerif Hüseyin'in kendisini 
halife ilan etmesi üzerine de 8 Eylül'de 
Taif'i ani bir baskınla ele geçirdi. Ardın
dan 17 Ekimde Mekke kan dökülme
den alındı. Böylece Hicaz bölgesi Veh
habiler'in eline geçti. Ürdün ve Irak sı
nı rları ile ilgili olarak ingilizler'le an
laşmalar yaptıktan sonra. HaşimHer'in 
elinde kalan şehirlerden Medine (5 Ara
lık I 925) ve Cidde'yi de (22 Aralık) aldı. 
Bu zaferlerden sonra 1 O Ocak 1926'da 
Hicaz kralı ilan edildi. 

Abdülaziz'in Cebelişemmer bölgesi ile 
Hicaz'da birbirini takip eden fetihleri 
sayesinde Vehhabf Emirliği. Basra kör
fezinden Kızıldeniz'e kadar uzanan Ha
remeyn'i de içine alan bir devlet haline 
geldi. ingilizler de 20 Mayıs 1927'de 
imzalanan Cidde Antiaşması ile onun 
bağımsızlığını tanıdılar. 1932'de ülkenin 
adı Suudi Arabistan Krallığı oldu. Melik 
Abdülazfz, ll. Dünya Savaşı 'nda tarafsız 

kaldı , ancak müttefiklere meyletti; ar
dından Birleşmiş Milletler ile Arap Birli
ğ i teşkilatlarına girdi. 

Abdülazfz b. Suud dirayetli bir krald ı. 

Ülkesini, kendi zeka ve kudretini kul
lanarak geleneksel esaslara göre ida
re etti. ileri teknolojinin önemini kav
ramakta gecikmedi. 1936 ve 1939' da 
petrol imtiyazlarını Amerikalı şirketle

re verdi. Bu şirketler 1944'te Arabian
American Oil Company'yi (ARAMCO) 
kurdular. Melik Abdülazfz. çok muhafa
zakar bir cemiyette bu suretle Ameri
kalılar'ın işlettikleri petrol sanayiini ku
rarak ölümüne kadar günlük üretimi 1 
milyon varile, senelik geliri de 200 mil
yon dolara çıkardı. Petrol gelir leri hızlı 

kalkınmayı temin etti. Yol. su. elektrik. 
havaalanla rı, limanlar, radyo istasyonla-
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rı , telefon şebekeleri. okullar, hastaha
ne ve demiryolla rı bu sayede meydana 
geldi. Birçok kadınla evlenen Melik Ab
dülazfz'in, öldüğü sırada hayatta otuz 
beş oğlu vardı. 9 Kasım 1953'te ölü
münden sonra yerine Prens Suud geçti. 
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~ HuLusİ YAvuz 

ABDÜLBAHA 
( .~ ı~ ı 

Balıiiiliğin kurucusu 
Mirza Hüseyin Ali'nin kendisinden sonra 

Babailer'in reisi olan büyük oğlu 
Abbas Efendi'ye verilen lakap 

L 

L 
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(bk. BAHAILİK). 

ABDÜLBAKi, La'lizade 

(bk. LA'LizADE ABDÜLBAKİ) . 

ABDÜLBAKi ARiF EFENDi 
(ö. 1125 / 1713) 

Osmanlı Alimi, şair ve hattat. 

_j 

_j 

_j 

İstanbul'da Kasımpaşa'da doğdu. Ba
bası, Tersane-i Amire mahzen katibi Arn
mizade Mehmed Efendi'dir. Bazı eserle
rindeki müellif ve ketebe kayıtlarında 
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