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EBÜTAŞFIN I
( ~\:;yi)
Ebu Taştın Abdurrahman b. Ebi H ammu
Musa b. Ebi Said Osman
b. Yağmurasan ez-Zeyyani

(ö. 7371 1337)

Abdülvadiler Devleti hükümdan
(1318- 1337).
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692'de (1293) doğdu. Henüz yirmi beş
iken babas ı I. EbO Harnma'yu
öldürterek 23 Cemaziyelewel 718 (23
Temmuz 1318) tarihinde başkumandan
Müsa b. Ali'nin desteğiyle tahta çıktı ve
taht üzerinde hak iddia edebilecek bütün yakınlarını Endülüs'e sürdü. Devlet
idaresi, Kataton asıllı azatlısı ve aynı zamanda veziri olan Hilal'in eline geçti.
yaşında

EbO

Taşfin hükümdarlığının

ilk zamanMuhammed b. Yusuf el - Mağra
vi'nin isyanıyla uğraşmak zorunda kaldı. Mağrave ve TOcin kabilelerinin katıl 
masıyla daha da güçlenen asi Muhammed b. Yusuf. Vanşeris dağı ve civarında
ki bölgeyi ele geçirdi. EbO Taşfin Zenalarında
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te ve Arap kabilelerinden topladığı kuvvetlerle isyanı bastırıp Mağravi'yi idam
ettirdi (71 9/ 1319-20).
Ebu Taşfin dönemi daha çok Hafsiler'le mücadele içinde geçti. Tahta çıktığı
tarihlerde Hafsiler. özellikle Konstantin'de (Constantine) meydana gelen olaylar
ve iç karışıklıklar yüzünden sarsıntı geçiriyordu. Topraklarını Hafsiler aleyhine
genişletmek isteyen Ebu Taşfin bu olayları fırsat bilerek harekete geçti ve Hafsiler'in Yağmurasan zamanında ( 12361283 ) işgal ettikleri Tilimsan'ı ve Bicaye'yi almak üzere seferber oldu. Hafsiler'le
Abdülvadiler arasındaki bu mücadelenin ilk safhası Abdülvadiler'in zaferiyle
sonuçlandı (729 1 1328-29)
Ebu Taşfin Hafsiler aleyhindeki faaliyetlerini daha sonraki yıllarda da sürdürdü. Belirli merkezlerde ordugahlar
kurdu. Bunların en önemlisi SOrnam vadisindeki ordugah olup 3200 süvari burada bekletiliyordu. EbO Taşfin ' in Tunus'u istila etmesi üzerine Hafsiler. Fas
Sultanı EbO Said ei - Merini'den kaybettikleri toprakların geri alınması hususunda yardım istediler. Ancak EbO Taş
fin, EbO Said'in zaptedilen toprakların
geri verilmesi isteğini reddetti. Hafsiler
bu taleplerini daha sonra EbO Said 'in
yerine geçen oğlu Ebü'I-Hasan'a da ilettiler. Ebü'I-Hasan hazırladığ ı bir donanınayı derhal Mağrib - i Evsat sahillerine
gönderdiği gibi 735'te ( 1334 -35) kendisi de harekete geçti ; Nedrume ve diğer
bazı şehirleri ele geçirdi. Merini donanması da Oran, Cezayir ve Tenes'i zaptetti. Ebü'I-Hasan Mansüre'ye kadar gelip burada ordugah kurdu. MerinT kuvvetleri iki yıllık bir kuşatmadan sonra
Tilimsan ·a girdiler (30 Ramazan 7371 2
May ı s 1337). EbO Taşfin sarayı nı müdafaa ederken Ebü ' I-Hasan ' ın oğlu Abdurrahman ' ın emriyle öldürüldü. Üç oğlu ve
devlet adamlarından birçoğu da bu savunma sırasında öldürüldüler. Ebu Taş
fin'den sonra Abdülvadiler Devleti geçici bir süre istiklalini kaybederek Merlniler'e tabi bir hale geldi.
Abdülvadi sultanları içinde ülkesini en
çok imar eden Ebu Taşfin olmuştur. Hayatı boyunca fakirlik ve cehaletle mücadele etmiş, onun döneminde ilim ve sanat. tarım ve ticaret büyük bir geliş me
göstermiştir. EbO Taşfin zama n ınd a Tilimsan'da yaşayan alim ve edipler arasında Ebü'I -Abbas Ahmed b. EbO Bekir
ile Maliki fakihi Muhammed b. Yahya b.
Ali en-Neccar çok meşhurdu . EbO Ta şfin
Tilimsan ' ı saraylar. güzel bahçeler ve me-

sire yerleriyle donatmıştır. Kendi adını
bir medrese yaptırmış, ancak
burayı daha ziyade kendisine methiye
yazan şairlerin hizmetine tahsis etmiş
tir. Ayrıca Cezayir'i surlarla çevirmiş ve
Cezayir Camii'ni genişletmiştir. Onun
eserlerinden günümüze sadece Tilimsan'daki büyük sarnıç intikal edebilmiştir.
taşıyan
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EBÜ TAŞFIN II
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Ebu Taş fln Abd urrahman
b . Eb! Hammu Musa
b . Y usuf b. Abdirrahman
b . Yağmurasan ez- Z eyyani

(ö. 795 / 1393)
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Abdülvadiler Devleti hükümdan
(1389- 1393).
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752'de (1351 ) Nedroma'da doğdu ve
burada geçirdi. Sultan Ebu Sabit'in (ı 348- ı 352) Meriniler ka rşısında tutunamayarak Tunus'a kaçması üzerine,
Merini Sultanı EbO inan ta rafından zahid bir insa.n olan dedesi Ebu Ya'küb ile
birlikte Fas'a gönderildi ve burada kendilerine çok iyi muamele edildi. EbO Taş
fin, babası II. Ebü HarnınO'nun Tilimsan'a dönerek AbdülvadTier'in başına geçmesi üzerine Fas'tan Tilimsan'a döndü
(760 / 1359) ve veliaht tayin edildi. Artcak
EbO Ta şfin tahtın normal şekilde boşal
masını beklemeyip babasını ve kardeş
lerini Oran şeh rinde hapsettirerek hükümd a rlığın ı ilan etti (1 388 ) Babası ll.
EbO HammO bir süre sonra hapisten kurtulup Tilimsan'a döndü, oğlu ile görüşüp
tahttan feragat ettiğini bildirerek hacca gitmek için izin istedi ve EbO Taşfin ' in
verdiği bir gemiyle yola çıktı. Fakat yolda gemideki muhafızları çeşitli vaadlerle kandırıp Bicaye'de karaya çı ktı ve Tilimsan'a dönerek tahtı tekrar ele geçirdi
(790 / 1388). Bu gelişmeler üzerine Fas'a
gençliğ i ni

