
ABDÜLVAHiD ei-C0ZCAN1 

hey, e' sine birer açıklama ve usturla
bın kullanılışı üzerine bir kaside yaz
mış olan Abdülvahid b. Muhammed ile 
Abdülvahid b. Muhammed ei-COzcanfyi 
karıştırmamak gerekir. 
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~ SARGüN ERDEM 

ı 
ABDÜLVAHiD el·MERRAKÜŞİ 

ı 
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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. 

L _j 

7 Rebfülahir 581 'de (8 Temmuz 1185) 
Merakeş'te doğdu. Küçük yaşta tahsil 
için Fas şehrine gitti ve orada EbO Be
kir 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 gi
derek arkadaşı Muhammed b. Fazi'ın 

aracılığıyla Vali İbrahim b. EbO Ya'küb 
ei-MansOr'un hizmetine girdi. Bu ve
sileyle Mağrib ve Endülüs'ün ileri ge
len devlet adamlarıyla görüşme imkanı 
buldu. 1222'de Mısır 'a, oradan da Hi
caz, Şam ve Bağdat'a gitti. Bağdat'ta 
Abbasi Halifesi Nasır-Lidinillah'ın vezi
rinin teşvikiyle el-Mu' ci b ff tellp."si al]
bôri'l-Magrib adlı eserini yazmaya baş'
Iadı (621 1 ı 224) 

Mağrib ve Endülüs tarihinin ana kay
naklarından biri olan el-Mu' cib, müel
lifin hatıralarına ve olaylara şahit olan 
kişilerin ifadelerine dayanması sebebiy
le ayrı bir önem taşımaktadır. Abdül
vahid, Endülüs'ün fethinden (92/ 71 ll 
itibaren 667 ( 1269) yılına kadar meyda
na gelen olayları anlatan eserini kale-
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me alırken, fetihten Muvahhidler Devle
ti'nin kuruluşuna kadar olan kısım için, 
Endülüs tarihçisi Humeydfnin eserle
rinden ve özellikle Ce?vetü'l-mu~tebis 
adlı kitabından faydalanmıştır. MüiO
kü'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. Fagn
an 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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ABDÜLVAHİD er-REŞİD 

ı 

( .ı;:.)\ ..~>-1__,!1~ ) 

Ebu Muhammed Abdülvahid er-Reşid 
b. İdris el-Me'mıJ.n b. Ya'küb 

(ö. 640 / 1242) 

Muvahhidler Devleti hükümdan 
(1232-1242). 

L _j 

615'te (1218) Hababe adlı bir cariye
den 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 ei
HeskOri ve hıristiyan birliklerin kuman
danı ile anlaştıktan sonra, on dört ya
şındaki oğlu Abdülvahid'i er-Reşid un
vanıyla hükümdar ilan ettirdi ( 18 Ekim 

ı 232). Ordu ve devlet erkanının deste
ğiyle tahta geçen Abdülvahid süratle 
Merakeş üzerine yürüdü ve Yahya b. 
Nasır'ı mağiOp ettikten sonra Kadi EbO 
Muhammed'in gayretleri sayesinde faz
la bir mukavemetle karşılaşmadan şeh
re girdi. Hababe, kumandanların oğlu
nu desteklemelerine karşılık. ele ge
çirebilirlerse Merakeş'i yağmalarnala

rına müsaade edeceğine söz vermişti. 

Fakat Abdülv3hid de halka şehri tes
lim ettikleri takdirde mal ve can gü
venliklerinin teminat altında olacağı

na dair söz verdiği için. kumandan ve 
askerlere yağmadan bekledikleri ka
zanca karşılık 500.000 dinar ödemek 
zorunda kaldı. 

Abdülvahid tahta geçtiğinde tam bir 
çöküş içinde olan devleti eski haline ge
tirmek üzere bazı teşebbüslerde bulun
du. önce bütün Muvahhidler'in deste
ğini kazanmak için hutbelerde Mehdi 
b. TOmert'in adını zikretmeye başladı. 
Mehdi'nin koyduğu, fakat babasının kal
dırdığı vergileri yeniden koydu. Abdül
vahid Merakeş'te yönetime hakim ol
duktan sonra Beni HOd tarafından İş
biliye'den kovulan ömer b. Vakarit el
HeskOri 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, dama
dı İdris'i başşehirde bırakıp Yahya'ya 
karşı harekete geçti ve Sicilmase'de onu 
bozguna uğrartıktan sonra geri dön
dü. Yahya'ya katılmış olan Said b. Zeke
riyya kumandasındaki Muvahhidler de 
tekrar ona bağlılık arzettiler (631 1 1233-

34). ömer b. Vakarit daha sonra Hlot
lar' ın reisi Mes'Od b. Humeydan'ı Abdül
vahid'e karşı kışkırttı. o da bunu haber 
alınca bir komplo hazırlayıp Mes'Od'u 
önde gelen yirmi beş arkadaşıyla bir
likte öldürttü. Hlotlar Yahya b. Humey
dan'ın başkanlığına isyan ederek Yah
ya b. Nasır'ı tahta geçirmek için Me
rakeş'i muhasara ettiler. Şehirde er
zak 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 ( 1235-
36) Sicilmase'den Merakeş'e hareket 
etti, Yahya'yı mağiOp ederek şehre gir
di. Daha sonra intikam almak için Hlot
lar'ın üzerine yürüdü ve Fas'a kadar 
geldi. Bu sırada Yahya b. Nasır Araplar 


