
ABDÜLMÜN'iM ei-AMiLT 

L 

ABDÜLMÜN'İM ei-AMİLİ 

( J..WI~I~) 

XVI. yüzyılda İran 'da yaşayan 
bir astronomi bilgini. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Hakkındaki bilgilerin tamamı, bu
güne intikal eden tek kitabından elde 
edilmiştir. Bu kitap, 970'te ( 1562-63) 
Farsça olarak kaleme aldığı, bugün yal
nız bir yazma nüshası bulunan (British 
Museum P., Add . 7702). fakat ilk sayfası 
kaybolduğu için adı bilinmeyen bir eser
dir ve ilim aleminde Kitab-ı Ta' Jim-i 
AWt-ı Zic olarak tanınmaktadır. Arnili 
bu eserde, Safevi Hükümdan Şah Tah
masb'ın (1524-1576) İsfahan 'da sarayı
nın bir salonunda kurdurmak istediği 

rasathane için hazırladığı planlar ve bu 
rasathanede kullanılacak aletler hak
kında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kitapta 
bundan başka İskenderiye, Meraga ve 
Semerkant rasathaneleriyle buralarda 
kullanılan aletler hakkında da bilgiler 
bulunmaktadır. Bugün, Arnili'nin hazır
ladığı planların mükemmel olduğu gö
rülmekte, ancak bu rasathane projesi
nin gerçekleştirilmediği de bilinmekte
dir. O, eserinde ayrıca elde mevcut zic* 
cetvellerinin, otuz yıl süreceğini hesap
ladığı gözlemlerden sonra yeniden dü
zenlenmeleri gerektiği görüşünü de ile
ri sürmüştür. 

BİBLİYOGRAFYA : 

H. Suter. Matematiker, Leipzig 1900, s. 192 ; 
Aydın Sayılı . The Obseruatory in Islam, Ankara 
1960, s. 288·289 ; Storey, Persian Literatu re, 
London 1972, 11 / 1, s. 85; D. Pingree. "'Abd
al-Man 'em 'Amell", Elr., I, 130. 

Iii SADETTiN ÖKTEN 

ı ı 
ABDÜLUZzA (Beni Abdüluzza) 

( .s_:,.ll~~) 

L 
Kureyş kabilesinin bir kolu. 

_j 

Adını Hz. Peygamber'in atalarından 

Kusay b. Kilab'ın dört oğlundan biri 
olan Abdüluzza'dan alan kabile, onun 
Esed adlı oğlunun soyundan teşekkül 

etmiştir. Bu kabileye mensup bazı şa
hıslar gerek Cahiliye döneminin. gerek
se İslami devrio önemli simaları arasın
da yer almışlardır. Bunlardan bazıları

nın adları şöyledir: Huveylid b. Esed. 
Varaka b. Nevfel. Hz. Hatice, Zübeyr b. 
Awam, Abdullah b. Zübeyr, Osman b. 
Huveyris, Hakim b. Hizam. Abdüluzza 
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kabilesi mensupları IV. (Xl.) yüzyıla ka
dar Hicaz yöresinde varlıklarını sürdür
müşlerdir. 
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~ AHMET ÖNKAL 

ABDÜLVADILER 

(JI_,JI~ ~ ) 

Mağrib'de hüküm süren 
bir Serberi hanedam 

(1235-1550). 
_j 

Kurucusu Yağmurasan'ın babası Zey
yan'a nisbetle bu hanedana Beni Zey
yan veya Zeyyaniler de denilmektedir. 
AbdülvadTier, Zenate Serberi kabilesine 
mensup olup komşu ve akrabaları Beni 
Merin ve Beni TOcin gibi göçebe olarak 
yaşamışlar ve Avras civarına kadar ula
şarak bir süre çok geniş bir bölgeyi iş

gal etmişlerdi. Ancak Hilali Arapları'nın 
istilası ile (Xl. yüzyı l) göçebe Zenateliler 
doğuya doğru sürülerek kendi yerlerini 
göçebe Araplar'a bırakmaya ve Ceza
yir'in Vahran (Oran) bölgesindeki yük
sek yayiaya göç etmeye zorlandılar. Bu 
ülkenin XII. yüzyıl başlarında Muvahhid
ler tarafından istila edilmesi Abdülva
diler'in işine yaradı ve özellikle Mura
bıtlar'dan Beni Ganiye ile yapılan savaş
larda Muvahhidler'in sadık bir mütte
fiki olduklarını gösterdiler. Fakat da
ha sonra Muvahhidler'in zayıflamasıyla 
mahalli reisler bu devlete itaat etmek
ten vazgeçmeye başladılar. Nitekim Be
ni Abdülvad aşiretinin reisi olan Yağ
murasan (Yağamrasan) b. Zeyyan. 1235 
tarihinde AbdülvadTier Devleti'ni kurdu 
ve hükümdarlığı. Muvahhidler'den Ab
dülvahid er-Reşid tarafından verilen bir 
beratla tasdik edildi. 

Kısa zamanda başarılı bir idareci ol
duğunu gösteren Yağmurasan, kendi 
kabile gruplarını çölden Vahran eyaJeti
nin ovalarına toplayarak kuwetli bir 
devletin hükümdarı oldu. Muvahhid
ler'den Ebu Hasan Ali es-Said, ataları

nın devletini yeniden canlandırmak ga
yesiyle güçlü bir ordunun başında hare-

kete geçtiyse de Tlemsen'i kuşatmak 
üzere iken Yağmurasan ile yaptığı bir 
çarpışmada öldürüldü ( ı 248) Olayların 

bu şekilde gelişmesine rağmen Yağmu
rasan, Muvahhidler'in vassali (tabi) ola
rak kaldı. Son Muvahhid hükümdarları
nı. Fas'ı hakimiyetleri altına almış olan 
MerinTier'e karşı destekledi, ancak Mu
vahhidlet'in yıkılmasından sonra Meri
niler ile karşı karşıya geldi. Abdülvadiler 
ile Meriniler arasında tarihi eskiye giden 
bir çekişme vardı ve bu çekişme her iki 
kabilenin de hanedan kurması üzerine 
daha da arttı. Bu sebeple Yağmurasan . 

Kuzey Afrika'da ve İspanya yarımada
sında Merini harekatına karşı Gırnata 

Sultanı Muhammed ei-Galib ve hıristi

yan Kastilya Kralı X. Alfansa ile üçlü bir 
anlaşma imzaladı. ileri görüşlü bir dev
let adamı olan Yağmurasan. kurucusu 
olduğu devletin siyaseti ile ilgili fikirle
rini oğlu EbQ Said Osman'a, Meriniler'e 
karşı yalnız savunma ve uygun durum
larda Hatsiler aleyhine genişleme şek
linde vasiyet etti. Yağmurasan, kırk se
kiz yıl süren hükümdarlığından sonra 
1283 yılında öldü. 

Yağmurasan'ın ölümünden sonra ye
rine oğlu ı. Osman geçti (1283-1304). Bu 
dönemde meydana gelen önemli olay
lardan biri, Tlemsen'in Merini Sultanı 
Ebu Ya'küb el-Mansor tarafından kuşa
tılmasıdır. Meriniler sekiz yıl üç ay sü
ren bu muhasaradan hiçbir netice el
de edemediler. AbdülvadTier, ı. Musa 
zamanında (ı 308- ı 3 ı 8) doğuya doğru 

genişleme fırsatı buldular. Onun halefi 
ı. Abdurrahman devrinde (ı 3 ı8- ı 337). 

Meriniler'den Ebü'I-Hasan tekrar Tlem
sen'e hücum ederek iki yıllık bir kuşat
madan sonra 1337'de şehri ele geçirdi. 
Bu olay Abdülvadiler Devleti 'nde yakla
şık on yıllık bir kesintiye sebep oldu. Ab
dülvadTier ll. Osman ( 1348- ı 352) ve kar
deşi Ebu Sabit vasıtasıyla Meriniler'in 
hakimiyetinden kurtuldular (ı 348) ; an
cak bu bağımsızlık çok kısa sürdü. Me
riniler'den Ebu İnan tarafından 1352'
de Tlemsen'in tekrar zaptedilmesi ile 
AbdülvadTier Devleti'nde ikinci bir. fetret 
devri başladı. 1359'da yeniden bağım
sızlıklarını kazanan Abdülvadiler. ll. MO
sa zamanında (ı 359-1 389) nisbi bir ha
reket serbestliği kazandılar ve Hatsi
ler'in hakimiyetindeki topraklara doğ
ru genişlemeye çalıştılar. Fakat 1366'
da Bicaye'ye (Bougie) düzenlenen bir 
sefer bozgun ile neticelendi. Öte yan
dan MerinTier'in istila tehditleri de si,i-


