
AMiR!, Ebü ' I-Hasan 

lô.me mine'l-}zusri ve'l-üsr, Fuşıllü't
te 'eddüb ve usıllü't-te}zabbüb, el- 'ina
ye ve'd-dirô.ye, el-Fuşulü'l-burhô.niy
ye fi'l- mebô.hişi'n-nefsô.niyye. 
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AMiRt, Yahya b. Ebu Bekir 
( s_,..w ı~ u:'t ı:r. ~ ı 

Ebıl Zekeriyya İmadüddln 
Yahya b. Ebi Bekr el -Amiri 

(ö 893 / 1488) 

L Yemenli muhaddis, fakih ve tarihçi. _j 

816'da (1413) Yemen'in Haraz nahiye
sinde doğdu . Ebü'l-Feth ei-Meragı. Ali b. 
ibrahim en-Nahvf. Muhammed b. Ebü'I
Gays ei-Kirmanf, Hafız b. Fehd ei-MekkT 
ve babasından fıkıh, hadis, tarih ve tıp 
öğrenimi gördü. Çeşitli sahalarda eser 
veren müellif devrinde Yemen ' in önde 
gelen alimlerindendi. Haraz'da vefat etti. 

Eserleri. 1. er-Riyaiü'l-müstetabe* if 
ma' rifeti men revô. fi's -sa}zf}zayn mi
ne's-sahô.be. Rivayet ettikleri hadisler 
Şa}zf}z -i Bul].ô.rf ile Şa}zf}z-i Müslim'de 
yer alan ashap hakkında bilgi veren eser 
ilk defa Ömer EbQ Hacele tarafından ya
yımlanmıştır ( Bhopal ı 303) Eser daha 
sonra da basılmıştır (Katar ı 400) 2. Beh
cetü'l-mehô.fil ve bugyetü'l-emô.şil if 
tell].isi's- si yer ve'l- mu 'cizô.t ve'ş- şe
ma 'il . Müellifin 855'te (1451) tamam
ladığı siyer ve fıkhT meselelere dair olan 
bu eser Cemaleddin Muhammed el-Eş
har ei-YemenT'nin şerhiyle birlikte neş
redilmiştir (1-ıı. Mısır 1330}. 3. Gurbô.lü.'z
zamô.n. Hicretten itibaren VII. yüzyılın 
ortalarına kadar meydana gelen olayla
rı ihtiva eder. 4. Beyô.nü'l-i'ti~iid ve 
mô. yekşüru ileyhi i}ztiyô.cü'l- 'ibô.d. 
Kelamla ilgili olan bu eserde aka id me
seleleriyle küfür ve irtidadı gerektiren 
sözler (eıfaz-ı küfür) üzerinde durulmak
tadır (Süleymaniye Ktp ., Mihrişah, nr. 439/ 
8; Kayseri Raşid Efendi K tp ., nr. ı1209 1 
2}. Diğer bazı eserleri de şunlardır : el
'Uded ffmô. lô. yestagnf 'anhü ahad 
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, 
nr. 949}. et-Tuhfetü'l-cô.mi'a li'l-müf
redô.ti't- tıbbi'n ~ nô.fi 'a, Vesfletü't-tô.lib 
ilô. neyli'l-metô.lib, Bugyetü'l-merô.m 
if sireti seyyidi'l -enô.m. 
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1021-1094 yılları arasında 
Belensiye'de (Valencia) hüküm süren 

bir İslam hilnedanı. 
_j 

lll. Abdurrahman'ın ölümünden (961} 
sonra başa geçen Endülüs EmevT hali
felerinin hiçbiri onun siyasetini takip 
edemedi. Bu yüzden devlet gittikçe za
yıfladı ve büyük bir sarsıntı geçirdi. An
cak, meşhur vezir ve kumandan Man
sOr b. EbQ Amir'in gayretleriyle ülkede 
devlet otoritesi yeniden sağlandı. Onun 
1002 yılında Kastilya ( Castil la) seferin

den dönerken ölümü üzerine yerine sı
rasıyla iki oğlu Abdülmelik el-Muzaffer 

(ı 002-1 008} ile Abdurrahman (ı 008- 1 009) 

geçtiler ve Endülüs'te iktid arı ellerinde 

tutmaya devam ettiler. Özellikle Abdur

rahman kendisini Halife Hişam'a veliaht 

tayin ettirip hutbelerde adını zikrettire

cek kadar ileri gitti. Ancak onun karar

sız tutum ve davranışları Amiri ailesini 

kötü bir akıbete sürükledi. Abdurrah

man'ın hıristiyan müttefiki Garcia 06-
mez ile birlikte Kurtuba üzerine yürü

düğü sırada öldürülmesiyle Amiriler sa

dece iktidarı kaybetmekle kalmamışlar, 

aynı zamanda korkunç bir katliama da 

uğramışlardır. Bu sırada pek çoğu öldü

rülmüş, kurtulabilenler ise Endülüs' ün 

doğu sahillerine kaçarak oralarda var

lıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. Kat

liam sırasında TücTbT Emiri Münzir b. 

Yahya'nın Sarakusta'daki (Saragossa) sa

rayına sığınmış olan Abdülaziz b. Abdur

rahman halkın isteği üzerine gittiği Be

lensiye'de büyük bir kalabalık tarafın

dan karşılanarak dedesi gibi MansOr 

unvanıyla hükümdar ilan edildi ve böy

lece sayıları yirmi üçü bulan müiQkü 't

tavaiften biri olan Amiriler hanedam ku

rulmuş oldu (411 1 102 ı) 

Abdülaziz o sırada Kurtuba 'ya hakim 

olan HammOdT!er'in hakimiyetini tanıdı 

ve Kasım b. Hammüd tarafından kendi

sine Zü's-sabıkateyn ve Mü'temin lakap

ları verildi. ispanya'da hüküm süren hı
ristiyan krallıklarıyla da barış antlaşma

ları imzalayan Abdülaziz devrinde Be

iensiye sakin ve huzurlu günler geçirdi. 

Onun 1 060'ta ölümü üzerine yerine genç 

yaştaki oğlu Nizamüddevle Abdülmelik 

el-Muzaffer geçti. Devlet işleri babası

nın veziri Ebu Bekir b. AbdülazTz tarafın

dan yürütüldü. Bir müddet sonra Kas

tilya Kralı ı. Perdinand Belensiye'ye sal-


