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ABDÜLMELİK b. MUHAMMED-
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el-MEHDI 
( s-4JI ......,... .:r. &.!1-l.f- ) 

Ebu Mervan Abdülmelik el-Mu'tasım-
Billah b. Muhammed el-Mehdi 

(ö. 986/1578) 

Mağrib'de kurulan Sa'diler 
Devleti'nin hükümdan 

L 
(1576-1578). 

_j 

Muhammed el-Mehdl'nin 1557'de ölü
mü üz~rine yerine oğlu Abdullah el-Ga
lib geçti. Tahta geçer geçmez kendisine 
rakip olmasından endişe ettiği kardeşi 
Osman'ı öldürttüğü gibi. AbdOlmelik ile 
diğer kardeşlerini de baskı altına aldı. 

Abdullah el-Galib 157 4'te ölü nce. tahta 
MOstansır unvanıyla oğ l u Muhammed 
el-Mütevekkil çıktı. Fakat hükümdarlık
ta hak iddia eden amcaları AbdOlmelik 
ve Ahmed ile mücadele etmek zorunda 
kaldı. Fas'ta öteden beri hanedan men
suplarından biri Osmanlılar'ın desteğini 
sağlarsa diğeri mutlaka hırıstiyanların 

himayesine sığınırdı. Yeğeni karşısında 

Osmanlılar'ın desteğini kazanmak iste
yen AbdOlmelik de aynı yola başvurdu 
ve İstanbul'a giderek hakkı olan hüküm
darlığın yeğeni tarafından gaspedildiği

ni söyledi ve yardım istedi. Eski dostu 
Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa Abdülme
lik'e yardımcı oldu. Cezayir Beylerbe
yi Ramazan Paşa'ya bir ferman gönde
rilerek Muhammed ei-Mütevekkil'in, 
amcası Abdülmelik'in hakkını gözetme
si ve bir anlaşmaya varmaları istendi. 
Fakat Muhammed ei-Mütevekkil bu fer
manı dinlemedi. Bunun üzerine Rama
zan Paşa kumandasındaki 20.000 kişi

lik Osmanlı ordusu Mütevekkil'in üzeri
ne yürüdü. Miknas civarında meydana 
gelen savaşta Mütevekkil mağlüp olup 
kaçtı. 

Abdülmelik, 9 Mart 1576'da ei-Mu'ta
sım-Billah unvanıyla tahta çıktı ve 1577 
yılı Mayısında Osmanlı Padişahı lll. Mu
rad'a elçilerle birlikte değerli hediyeler 
göndererek şükranlarını sundu. Daha 
sonra Osmanlı teşrifat ve teşkilatının 

tesiri altında giyim kuşamda, saray ge
leneklerinde ve diğer bazı hususlarda 
birtakım değişiklikler yaptı; hatta Os
manlı padişahları gibi cuma ve bayram 
günleri namaza alayla çıkmaya başladı. 

Bu arada Tanca'ya sığınarak Portekizli
ler'le aniaşan Muhammed el-Mütevek
kil yeniden saltanat mücadelesine gi
rişti ve Portekiz Kralı Don Sebastian'
ın emrindeki büyük bir orduyla amcası 
AbdOlmelik üzerine yürüdü. AbdOlmelik 

de Türkler'den ve Araplar'dan oluşan 

bir orduyla Portekiz kuwetlerin in karşı
sına çıktı. 4 Ağustos 1578 tarihinde Va
dilmehazin yakınlarında meydana ge
len ve tarihe "Üç Kral Harbi" (Ma'reke
tü müluki's-selase) adıyla geçen savaşta 
her iki taraf da ağır kayıpla r verdi. So
nunda Muhammed ei-Mütevekkil ve Kra l 
Sebastian'la birlikte AbdOlmelik de öldü : 
yerine kardeşi Ahmed ei-Mansür geçti. 
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ABDÜLMELİK b. NÜH 
b. MANSUR 

(.J~ .:r. cf .:r. &.ıl~ ı 
Ebü'I-Fevaris Abdülmelik 

b. Nuh b. Mansur 
(ö. 389/999'dan sonra) 

Samani hükümdan 
(Şubat 999-Ekim 999). 
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Samanller'in son yıllarında Türk ku
mandan l arı çıkardıkları iç karışıklıklarla 
devleti sarsmaya başlamışlardı. Samani 
Hükümdan Ebü'l-Haris Mansor b. Nüh 
992 yılında Karahanit Buğra Han Ha
rün ve halefierinin saldırılarına uğra

dı. Ayrıca Türk Emfri Faik Hassa. Vezir 
Ebü'l-Muzaffer Muhammed, Begtüzün 
ve Gazneli Mahmud'un faaliyetlerini de 
kontrol altına alamad ı . İki müttefik, 
Faik ile Begtüzün. Gazneli Mahmud'a 
karşı kendilerini desteklemeyen Ebü'I
Haris Mansür'u tahtan indirerek gözle
rine mil çektirdiler ve küçük kardeşi 

AbdOlmelik b. Nüh'u Samani tahtına çı
kardılar (Safer 3891 Şubat 999). Bunun 
üzerine Gazneli Mahmud, Faik ve Beg
tüzün'e karşı harekete geçti : bu sırada 
AbdOlmelik b. NQh da onların yanınday
dı. Meydana gelen çetin bir savaştan 
sonra SamanT kuwetleri mağlüp ol
du. AbdOlmelik ile Faik Buhara'ya çekil
diler. Sultan Mahmud Horasan'ı istila 
edip Faik, Begtüzün ve Abdülmelik'i Ma-
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veraünnehir'e sürdü. Karahanit İlig Han 
Nasr da 23 Ekim 999'da Buhara'yı i şgal 

ederek SamanHer'in Maveraünnehir'de
ki hakimiyetine son verdi. Yanında bu
lunan az sayıdaki kuwetle ne yapacağı
nı şaşıran AbdOlmelik b. NOh kaçıp sak
landıysa da İlig Han hükümet sarayına 
girdi ve Abdülmelik'i yakalayarak hane
danın diğer üyeleri Ebü'l-Haris Mansür, 
kardeşleri Ebü İbrahim İsmail ve Ebü 
Ya 'kub ile birlikte Özkent'e sürüp orada 
hapsettirdi. AbdOlmelik Özkent'te öldü. 
Böylece toprakları Gazneliler ve Kara
hanitlar tarafından paylaşılan Samanl
ler Devleti de son bulmuş oldu. Ebü' I
Haris ile İsmail ei-Müntasır devleti yeni
den kurmak için beş yıl daha mücadele 
etti ler: fakat hiçbir sonuç elde edeme
diler. 
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ei-Melikü'l-Müeyyed Abdülmelik 
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b. Nuh b. Nasr 
(ö 350/961) 

Samani hükümdan 
(954-961). 
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333'te (944) doğdu. Babası Nüh b. 
Nasr'ın 954 yılında ölümü üzerine he
nüz on yaşında iken Buhara'da Samani 
tahtına çıktı. Babası 1. Nüh zamanında 
SamanTler büyük sıkıntı içindeydi. Ab
dülmelik tahta çıktığında idareye muh
temelen Türk kumandanları hakimdi. 
Bu yüzden. muhteris emirleri itaat altı 

na almakta büyük zorluklarla karşılaştı. 
Özellikle Horasan Valisi Ebu A.li Çaganr. 
Yukarı Ceyhun bölgesinde büyük bir nü
fuza sahip, EbO Ali İbrahim es-Sfmcürf 
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de Kuhistan'da geniş topraklara hakim 
durumda idi. Ebu Ali Çagani'yi uzaklaş
tırmak için Abdülmelik tarafından Ho
rasan'a gönderilen Bekir b. Malik orayı 
ele geçirdi. Ebu Ali de askerlerinin Ab
dülmelik'in ordusuna katılmaları üze
rine, 200 taraftarıyla Rey'de Büveyhi
ler'den Rüknüddevle'ye sığındı. Bekir b. 
Malik, Samani emirinin Türk muhafız
ları tarafından öldürülünce (957) yerine 
Ebü'l-Hasan Muhammed es-Simcuri ta
yin edildi. Ancak halka kötü davrandığı 
için Abdülmelik onu aziederek Ebu Man
sOr Muhammed b. Abdürrezzak'ı Hora
san valiliğine getirdi (960) EbO MansOr 
Horasan'ı iyi idare etti. Bu arada Alpte
kin'in emrindeki Türk askerleri Buha
ra'da yönetimi ele geçirerek Samaniler'i 
zor durumda bıraktılar. Bunun üzerine 
Abdülmelik kumandanlarından Begte
kin'i idam ederek askerlerin devlet ida
resindeki nüfuzunu kırmak istedi. Fa
kat içteki karışıklıklar onu Türk Emiri 
Alptekin'i Horasan valiliğine tayin et
meye mecbur bıraktı (961). Büveyhiler'
le ı. NOh devrinde başlayan savaşlar Ab
dülmelik devrinde Samaniler'e fazla fay
da sağlamayan bir antlaşmayla sona 
erdi (344 / 955-56) 

el-Melikü'l-müeyyed, el-Melikü'l-mu
vaffak ve · el-Emirü'r-reşid unvaniarını 

alan Abdülmelik 23 Kasım 961 'de, Bu
hara meydanında çevgan aynarken at
tan düşüp öldü. Başka bir rivayete göre 
de düştükten sonra öldürüldü. Yerine 
kardeşi Mansur b. NOh geçti. 
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ABDÜLMELİK eş-ŞIRAzl 

( .sj~I.:.JJ..ll~) 

Ebü'l-Hüseyn Abdülmelik 
b. Muhammed eş-Şirazl 

Ortaçağ matematikçisi ve 
astronomi bilgini. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulun
mamakta, SSO'de ( 1155) ve nisbesine 
göre de muhtemelen Şiraz'da doğup 

600'den ( 1204) önce öldüğü sanılmak
tadır. Şirazi, daha çok Helenistik Grek 
matematikçilerinin kitapları üzerinde 
çalışmış ve onları özetleyerek Arapça'
ya çevirmiştir. Ele geçen tek eseri, Ta
şaffu}ıu'l-ma-!Jrı1tat (koni kesilmeleri), 
m.ö. lll. yüzyılın ikinci yarısında yaşa
yan. elips ve hiperbol kelimelerini ilk 
defa ilim dilinde kullanan. İskenderiye 
ekolünün ünlü geometri bilgini Pergeli 
(Antalya civarındaki Pergaeus) ApoHani
us'un Kônika (koniler) adlı eserinden 
yaptığı özlü kısaltmadır. Şirazi Tasaf
fu}ıu'l-ma-!Jrı1tat'ı, kendinden önce Kô
nika üzerinde geniş bir inceleme yap
mış olan Hilal b. EbO Hilal el-Hımsi (ö 

270 / 883-84) ile Sabit b. Kurre'nin (ö 

288/90ı) Cİlmü eşkali lwtı1 ci'l-ma-!J
rı1tat adlı eserlerinden faydalanarak 
kaleme almıştır. Eser, Latince'ye de ter
cüme edilerek 1669 yılındaKilan'da (Ki
el) basılmıştır. Abdülmelik eş-Şirazi'nin 
bundan başka. Batlamyus'un (Ptolema
eus) ünlü Almagest1ni de Arapça ola-

Abdülmelik es-Sirazi'nin Tasaffuhu'l-mat;raıat adlı ese
rinden bir sayfa (Topkapı Safayı Müzesi Ktp., lll. Ahmed, nr. 3463) 

rak özetiediği bilinmektedir. Ancak bu 
eser ele geçmemiş olup Kutbüddin eş

Şfrazi (ö 710/ ı 31 ı ı tarafından, ondan 
faydalanılarak Farsça'ya yapılan ve Dür
retü't-tôc li-gurreti'd-dibôc adlı eseri
nin bir bölümünü teşkil eden Almagest 
tercümesi vasıtasıyla tanınmaktadır. 

Bugün sadece yarısı mevcut olan Kô
nika'nın, Sirazi'nin Tasaffu}ıu '1-ma-!Jrıl
tôt'ı ile diğer müslüman matematikcile
rin eserin aslından yaptıkları tercüme
lerle tamamlanabilmiş olması, bu eser
lerin ilim tarihi açısından taşıdıkları öne
mi artırmaktadır. Tasaffu}ıu'l-ma-!Jrı1-

tat'ın yazma nüshaları, Topkapı Sarayı 

Müzesi (lll Ahmet, nr. 3463), Süleymani
ye (Yeni Cami, nr. 803; Carullah, nr. 1507). 
Nuruosmaniye (nr. 2972), Leiden Üni
versitesi (Oriental, nr. 513/ ı) ve Oxford 
Bodleian (nr. 3970, 3/ ı) kütüphanele
rinde bulunmaktadır. 
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Iii SARGüN ERDEM 

ABDÜLMELİK b. ÜKEYDİR 
(J~I:_r..:.JJ..ll~) 

(bk. ÜKEYDİR b. ABDÜLMELİK). 

ABDÜLMUTIALİB 
( -.,JWI~) 

Ebü'l-Haris Abdülmuttalib 
b. Haşim b . Abdimenaf b . Kusayy 

(ö. 577 m.) 

Hz. Peygamber'in dedesi. 

_j 

_j 

Asıl acjı Şeybe'dir; Yesrib'de (Medine) 
doğdu·. Babası Haşim, annesi Medine
li Neccaroğulları'na mensup Selma'dır. 

Babası Gazze'de öldüğünden sekiz yaşı
na kadar annesiyle beraber Medine'de 
kaldı. Daha sonra amcası Muttalib ye
ğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre gi
rerken Muttalib'in terkisindeki çocuğu 
gören Mekkeliler. onu kölesi zannede
rek kendisine "abdü'l-Muttalib" dediler 
ve Şeybe o günden sonra Abdülmutta
lib diye anıldı. Bir başka rivayete göre 
ise. Muttalib'e çocuğun kim olduğu so
rulduğunda o, üstü başı pek düzgün 
olmayan Şeybe'yi o anda kölesi olarak 
tanıtmıştır. 


