ABDÜLVAHİD ei-CÜZCANf
rüyordu ve gayeleri Tlemsen'i ilhak etmek, sonra da saltanat iddiacılarına yardım ederek Abdülvadiler'i bağımlı duruma getirmekti.

medrese ve saraylarla süslemişler. burayı önemli bir ilim ve ticaret merkezi
haline getirmişlerdir (bk. TLEMSEN).

Abdülvadiler. )0.1_ yüzyılın başlarından
itibaren varlıklarını sürdürmekle beraber bundan sonra iktidara hakim olamadılar. Hafsiler'den EbO Faris ( 13941434 1 ve Osman (14 35- 1488). hanedanlarının geleneksel siyasetini takip ederek
Tlemsen'e karşı başarılı seferler tertip
ettiler ve Abdülvadiler hanedanının başına kendi seçtikleri hükümdarları getirdiler. Abdülvadiler'in iktidara sahip
olamamaları. iç mücadeleler ve yabancıların bu devlet üzerindeki bitmeyen
istekleri hanedanı çökertti ve son Abdülvadi emirleri Vahran'daki İspanyol
lar'a tabi olmak zorunda kaldılar. öte
yandan Oruç Reis ile kardeşi Hızır Reis
1S16'da Cezayir'i ele geçirdiler. Bir süre sonra hükümdarlığını ilan eden Oruç
Reis. hakimiyeti altındaki toprakları genişletmeye başlayarak 1S17'de Tlemsen'i zaptetti. Bu durum karşısında İs
panyollar'a sığınan Abdülvadi Emiri lll.
MOsa ( 15 ı 7-1 527). onlardan sağladığı
kuwetlerle Tlemsen'i geri almak üzere
hücuma geçti. Oruç Reis şehri yedi ay
müdafaa ettiyse de Cezayir'e gitmek
için yaptığı çıkış harekatı sırasında şe
hid düşünce ( 15 18). Tlemsen Türkler'in
elinden çıktı.
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raklarından çıkarmak

için denizden yaptıkları harekat Hızır Reis (Barbaros Hayreddin ) karşısında başarılı olamadı. Bu
sırada İspanyollar'ın müttefiki lll. MOsa
karadan Cezayir' e yürüdü ; ancak o da
mağiOp oldu ve kaçmak zorunda kaldı.
Hızır Reis. Avrupalı ve yerli düşmanları
na karşı dayanacak gücü olmadığından
Osmanlılar'ın vesayeti altına girdi. Hızır
Reis'in bu hareketinden rahatsız olan
Abdülvadi ve Hafsi h ü kü md a rl arı Cezayir halkını isyana teşvi k ettiler . Fakat
Hızır Reis. Abdülvadiler'in saltanat çekişmelerinden faydalanara k ll. Abdullah'ı ( 15 27-1540) hükümdar yaptı ve böylece Tlemsen 'i nüfuzu altına aldı. Ancak
ll. Abdullah'ın her yıl vermeyi taahhüt
ettiği vergiyi ödemekten vazgeçip adına
hutbe okutması üzerine. Hızır Reis onu
tekrar itaat altına almak ve tam vassal hale getirmek zorunda kaldı. Nihayet Türkler. 1SSO yılında Tlemsen'i ele
geçirerek Abdülvadi hanedanına son
verdiler.

E RD OG AN

XI. yüzyılda yaşayan müslüman
a stronom ve matematikçi.

L
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Hayatı hakkında bilinenler. İbn Sina'(980-1 037) yakın dostu ve öğrencisi

nın

ibarettir. Buna göre. aralaönemli bir yaş farkı bulunmaması
ve dolayısıyla onun da X. yüzyılın sonları
ile Xl. yüzyı lı n ilk yarısında yaşamış olm a sı gerekir. COzca n' ın, bugünkü Afgan Tü rki sta n ı ' n d a Murgab ile Amuderya arasında, halkının çoğunluğunu
Türkler'in teşkil ettiği bir bölge olması,
ei-COzcani nisbesini taşıyan Abdülvahid
b. Muhammed'in de dostu İbn Sina gibi
Türk asıllı olabileceğini kuwetli bir ihtimal olarak akla getirmektedir.
olduğundan

rında

AbdüMihid ei-COzcanT'nin ilim alemine yaptığı en büyük hizmet. İbn SIna'nın Kitc'ibü'ş-Şifc'i, adlı eserini ve bu
eserin mukaddimesinde yer alan filozofun otobiyografisini tamamlamış olmasıdır. Esere ekiediği önsözden İbn SIna ' nın hayatı hakkında gen i ş bilgi elde
edilmekte, ayrıca onun notlarını kendi-

sinin kitap haline getirdiği ve eksik yer lerini de tamamladığı öğrenilme ktedir.
Kıfti. İbn EbO Usaybia. Beyhaki ve Şeh
rezOrT gibi biyografi yazarları . İbn Sina
hakkında verdikleri bilgileri Cuzcani'den
naklettiklerini belirtmektedirler. Beyhaki'nin Teümmetü Şı vc'ini 'l -hikm e 'de
açıkla dığına göre COzcani. İbn Sina ' nın
eş- Şifc'i, adlı kitabından başka en-Necc'it'ı ile er-Risc'iletü 'l - ' alc'i ,iyye' sinin de
sonlarına matematik ilimleriyle ilgili birer bölüm eklemiş, ayrıca el-Kanı1n'un
zor anlaşılır yerlerini de şerhetmiştir.
Yine Beyhaki, İbn Sina'nın Hay b. Yakzc'in adlı risalesini de şerhettiğini, ayrıca
Kitc'i bü 'l-ijayevôn adlı Farsça bir eser
kaleme aldığını ve bu eserin bir nüshasının o çağda Nisabur Nizarniye Kütüphanesi 'nde mevcut olduğunu bildirmektedir.
Cuzcani'nin bugüne yalnız iki eseri intikal etmiştir. Bunlardan Kitôbü Ke yfi yyeü'l-eflôk, gezegenlerin birbirlerine
kıyasl a yerlerini inceleyen ele ge ç memiş
bir eserinden bizzat kendisinin yaptığı
bir özettir ve üç ayrı nüsh a sı bulunmaktadır (Oxford, Bod leian Library, Thu rston
3. Mars h 720 ; Leiden, Oriental, nr. 174 / 2) .
Ayrı ca bu eser Kutbüddin eş-Şirazi tarafında n da Fe' altü teıa telüro'ün içinde özetlenerek iktibas edilmiştir (Tahran , Meclis-i Ş üra, nr. 3944-63). Diğer eseri Ijilc'isu terkibi'l-eflôk adını taşımak
tadı r (Meş h ed . nr. 5593 / 9). Bugün bu
kitabın müstakil bir telif olmayip FerganT'nin Ki tc'i bü'l- Cevômi' adlı eserine yazılmış bir şerh olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. İbnü'I-Heysem ' in ç'ağdaşı olan
Abdülvahid ei-COzcani de Kitôbü K eytiyyeü'l- eflôk'te . onun gibi fakat ondan müstakil olarak Batlamyus'un sistemini incelemiş ve o da konuya çözüm
getirememiştir. Bununla beraber İbnü'l
Heysem'den farklı biçimde, Batlamyus'un hatalarını ihtiva etmeyen kendine
ait bir sistem kurmaya ça lış mıştı r. Ancak sonuçta ortaya koydukları, onun da
"equant problemi"ni tam anlayamadığı
nı göstermektedir.
Eserlerinde Cuzcani'den bahseden ve
çalışmalarından alıntılar yapan Kutbüddin eş-Şirazi, her ne kadar onu şiddetle
eleştirmiş , görüşlerini geçersiz ve "çok
büyük apaçık yanlışlıklar " şeklinde nitelemişse de COzçanT'nin İslam astronomi
tarihinde önemsiz sayılamayacak bir
yere sahip olduğu şüphesizdir.
)0./J. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan
ve Nasiruddin et-TOsT'nin Risô1e-i Si
Faşl'ı ile Çağmini'nin el -Müla.l].l]aş fi'l-
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hey, e' sine birer açıklama ve usturlabın

kullanılışı

üzerine bir kaside yazmış olan Abdülvahid b. Muhammed ile
Abdülvahid b. Muhammed ei-COzcanfyi
karıştırmamak gerekir.
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Ebu Muhammed Muhyiddin
Abdülvahid b. Ali et-Temimi
ei-Merraküşi

(ö. XIII. yüzyılın ortal arı)
Mağrib

ve Endülüs tarihinin
ana kaynaklarından olan
el-Mu ccib fi tel!Jişi a!Jbari'l-Ma!frib
adlı eserin müellifi.
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7 Rebfülahir 581 'de (8 Temmuz 1185)
Küçük yaşta tahsil
için Fas şehrine gitti ve orada EbO Bekir Muhammed b. Zühr ile filozof İbn
Tufeyl'in oğlu Bekir b. Tufeyl gibi meş
hur kişilerle tanıştı. Endülüs'e geçip bir
müddet İ şbiliye ve Kurtuba'da kaldı ve
devrin meşhur alimlerinin derslerine
devam etti. Bir ara Merakeş'e döndü
( 12 13); ardından tekrar İş biliye'ye giderek arkadaşı Muhammed b. Fazi'ın
aracılığıyla Vali İbrahim b. EbO Ya'küb
ei-MansOr'un hizmetine girdi. Bu vesileyle Mağri b ve Endülüs'ün ileri gelen devlet adamlarıyla görüşme imkanı
buldu . 1222'de Mısır ' a, oradan da Hicaz, Şam ve Bağdat'a gitti. Bağdat'ta
Abbasi Halifesi Nasır-Lidinillah'ın vezirinin teşvikiyle el-Mu' ci b ff tellp."si al]bôri'l-Magrib adlı eserini yazmaya baş'

me alırken, fetihten Muvahhidler Devleti'nin kuruluşuna kadar olan kısım için,
Endülüs tarihçisi Humeydfnin eserlerinden ve özellikle Ce?vetü'l-mu~tebis
adlı kitabından faydalanmıştır. MüiOkü't-tavaif hakkında geniş bilgi veren
el-Mu' cib, R. Dozy tarafından İngilizce
tercümesi ve bir girişle birlikte yayım
lanmış

(The History of the Almohades,

Leiden ı 84 7, ı 881), daha sonra E. Fagnan eseri Fransızca 'ya çevirmiştir (His toire des Almohades, Alger 1893) . Eser.
Dımaşk (ı 324), Fas (1938) ve Kahire'de de (1 324, 1332. 1949, 1963) neşredil
miştir.
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Merakeş 'te doğdu.

Iadı (621

1 ı 224)

Mağrib

ve Endülüs tarihinin ana kay-

naklarından biri olan el-Mu' cib, müel-

ve olaylara şahit olan
ifadelerine dayanması sebebiyle ayrı bir önem taşımaktadır. Abdülvahid, Endülüs'ün fethinden (9 2/ 71 ll
itibaren 667 ( 1269) yılına kadar meydana gelen olayları anlatan eserini kalelifin

hatıralarına

kişilerin
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Ebu Muhammed Abdülvahid er-Reşid
b. İdris el-Me'mıJ.n b. Ya'küb
(ö. 640 / 1242)

L

Muvahhidler Devleti hükümdan
(1232-1242).
_j

615'te (1218) Hababe adlı bir cariyeden doğdu. Babası İdris ei-Me'mQn,
1233 yılında taht iddiacılarından Yahya
b. Nasır'ın eline geçmiş olan Merakeş
üzerine yürüdüğü sırada ölünce. annesi
onun ölümünü gizleyerek ordunun
nüfuzlu kumandanlarından Kanun b.
CermOn es-Süfyani. Şuayb b. Vakarit eiHeskOri ve hıristiyan birliklerin kumandanı ile anlaştıktan sonra, on dört yaşındaki oğlu Abdülvahid'i er-Reşid unvanıyla hükümdar ilan ettirdi ( 18 Ekim

ı 232).

Ordu ve devlet erkanının destetahta geçen Abdülvahid süratle
Merakeş üzerine yürüdü ve Yahya b.
Nasır'ı mağiOp ettikten sonra Kadi EbO
Muhammed'in gayretleri sayesinde fazla bir mukavemetle karşılaşmadan şeh
re girdi. Hababe, kumandanların oğlu
nu desteklemelerine karşılık. ele geçirebilirlerse Merakeş'i yağmalarnala
rına müsaade edeceğine söz vermişti.
Fakat Abdülv3hid de halka şehri teslim ettikleri takdirde mal ve can güvenliklerinin teminat altında olacağı
na dair söz verdiği için. kumandan ve
askerlere yağmadan bekledikleri kazanca karşılık 500.000 dinar ödemek
zorunda kaldı.
Abdülvahid tahta geçtiğinde tam bir
çöküş içinde olan devleti eski haline getirmek üzere bazı teşebbüslerde bulundu. önce bütün Muvahhidler'in desteğini kazanmak için hutbelerde Mehdi
b. TOmert'in adını zikretmeye başladı.
Mehdi'nin koyduğu, fakat babasının kaldırdığı vergileri yeniden koydu. Abdülvahid Merakeş'te yönetime hakim olduktan sonra Beni HOd tarafından İş
biliye'den kovulan ömer b. Vakarit elHeskOri de onun hizmetine girdi. Ancak
bir müddet sonra Abdülvahid'e karşı
açıkça cephe alarak Yahya b. Nasır adı
na davette bulunmaya başladı ve bazı
Muvahhid kabilelerini de yardıma çağır
dı. Bunun üzerine Abdülvahid, damadı İdris'i başşehirde bırakıp Yahya'ya
karşı harekete geçti ve Sicilmase'de onu
bozguna uğrartıktan sonra geri döndü. Yahya'ya katılmış olan Said b. Zekeriyya kumandasındaki Muvahhidler de
tekrar ona bağlılık arzettiler (631 1 123334). ömer b. Vakarit daha sonra Hlotlar' ın reisi Mes'Od b. Humeydan'ı Abdülvahid'e karşı kışkırttı. o da bunu haber
alınca bir komplo hazırlayıp Mes'Od'u
önde gelen yirmi beş arkadaşıyla birlikte öldürttü. Hlotlar Yahya b. Humeydan'ın başkanlığına isyan ederek Yahya b. Nasır'ı tahta geçirmek için Merakeş'i muhasara ettiler. Şehirde erzak tükenince Abdülvahid Sicilmase'ye
kaçtı. Yahya da şehri zaptedip yağma
ladı (632 / 1234-35). Aynı yıl Cenevizliler
Sebte'yi (Ceuta) kuşattılar ve 400.000
dinar haraç aldıktan sonra kuşatmayı
kaldırdılar. Abdülvahid 633'te ( 123536) Sicilmase'den Merakeş'e hareket
etti, Yahya'yı mağiOp ederek şehre girdi. Daha sonra intikam almak için Hlotlar'ın üzerine yürüdü ve Fas'a kadar
geldi. Bu sırada Yahya b. Nasır Araplar
ğiyle

