
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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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) 
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 
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( .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). 
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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 



tarafından öldürüldü, başı Fas'ta bulu
nan Abdülvtihid'e gönderildi. Bu geliş

meler üzerine İşbiliye halkı da ona biat 
etti. Yahya'nın öldürülmesinden sonra 
Hlotlar da bağlılık arzettiler; fakat Ab
dülvahid buna rağmen üzerlerine asker 
sevkederek onlardan intikam aldı. En
dülüs'te Beni Hüd'a karşı isyan etmiş 
olan İbnü'l-Ahmed Muhammed b. Yü
suf b. Nasr da 636'da ( 1238-39) ona 
tabi oldu. Fakat bütün gayretlerine rağ
men Abdülvadiler hanedanının kurul 
masına ve Meriniler'in ülkenin çeşitli 

yerlerini işgal etmelerine engel olama
dı. Giderek güçlenen Meriniler Mağrib 

ve İspanya'yı Muvahhidler'in elinden alır
ken Franklar da 29 Mayıs 1239'da Kur
tuba'yı işgal ettiler. 

Abdülvahid er-Reşld, on yı lı aşkın bir 
süre hükümdarlık yaptıktan sonra 9 Ce
maziyelahir 640'ta (4 Aralık 1242), Me
rakeş'te sarayının bahçesindeki havuz
da boğularak öldü. Yerine Meriniler'le 
barış anlaşması yapan Ebü'l-Hasan Ali 
es-Said geçti. 
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ABDÜLVAHİD b. SELİM 
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L XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarı . .J 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Adına. Konya'daki Mevlana Ce
laleddin-i Rümfnin ceviz sandukası üze
rinde yer alan kitabede rastlanmakta
dır. Bu sanduka, 1273 yılında vefat 
eden Mevlana Celaleddin-i Rumi için ya
pılmış olmasına rağmen. bilinmeyen bir 
tarihten beri Mevlana'nın babası Sul
tanü'l-ulema Bahaeddin Veled'in kabri 
üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın 

şekil ve planı ile çoğu Mevlana'nın şiir
lerinden seçilen yazı ve süsleme kom
pozisyonlarını Mimar Abdülvahid b. Se
lim hazırlamış. işçiliğini ise Hümamed
din Muhammed adlı Konyalı bir ahşap 
ustası yapmıştır. Ayrıca Mimar Abdül
vahid b. Selim'in Mimar Bedreddin-i 
Tebriz! ile birlikte Mevlana Türbesi'ni 
de inşa ettiği bilinmektedir. 
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Iii ZEKİ SÖNMEZ 

Abdülvahid b. Selim'in adının geçti ği, Mevlana Celaled · 
din-i Rümi'nin sandu kası üzerindeki kitabe 

ABDÜ LVAHiD YAHYA !RENE GUENONl 

ABDÜLVAHİD YAHYA 
(RENE GUENON) 

( ..r.:. -~>\_,ll~ ) 

(1886- ı 951) 

İslam, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini 
entellektüel seviyede ele alan ve 

modern dünyayı her yönüyle 
tenkit eden görüşleriyle tanınan 

Fransız mutasavvıf ve mütefekkiri. 
L _j 

15 Kasım 1886'da Fransa'nın Blois 
şehrinde doğdu. Soy bakımından tama
men Fransız ve Katalik bir ailenin çocu
ğudur. İlk öğrenimini öğretmen olan 
teyzesinden gördü. Orta öğrenimini dini 
bir okulda yaptı. 1902'de retorik öğren
cisi olarak koleje başladı. 1903'te ko
lejin felsefe bölümüne girdi ve aynı yıl 
felsefe-edebiyat diplomasını elde etti. 

Ekim 1904'te Paris'te College Rollin'e 
matematik öğrencisi olarak yazıldı. Sağ
lık durumu el vermediği için üniversite 
öğrenimini bırakarak Paris'e yerleşti. 

Klasik öğretimin verdikleriyle tatmin ol
madığını hissederek entellektüel ufku
nu genişletmek için. o devirde rağbet
te olan "neo-spiritualiste" doktrinleri 
incelemeye yöneldi. Bir arkadaşı vası

tasıyla. "batın ve gizli ilimler" ile uğra
şan "occultiste" bir cemiyetin ileri ge
lenleriyle tanıştı. Kısa zamanda ciddiyet 
ve titizliğiyle kendini kabul ettirdi. Daha 
sonra bu çevre ile ilgili mason locaları
na girdi ve kısa zamanda yüksek dere
celer-e ulaştı. 1908'de yapılan Spiritüa
list ve Masonik Kongre'de sekreter ola
rak bulundu. Kongre'de Ecole Hermeti
que'in şefi Papus'un "insan ruhunun 
ölümden sonra tekrar dünyaya gelip bir 
bedene girerek tekamül edeceğini (re
incarnation : tenasüh), böylece ölümsüz
lük (survivance) kazanmış olacağını ve 
bunun spiritüalizmin iki temel gerçeği 
olduğunu" söylemesi üzerine sekreter
likten ayrıldı. Bu sırada L'Eglise Gnos
tique'in ileri gelenleriyle tanışarak bu 
kuruluşa girdi. Adı geçen bu mason lo
calan ve "occultiste" teşekküllerle irti
batını kestikten sonra bir başka mason 
locasına girdi. 1914'e kadar devam eden 
faaliyetlerine bu tarihten itibaren ta
mamen son verdi. 1909 yılı Kasımında 
bazı arkadaşlarıyla çıkarmaya başladığı 

La Gnose adlı dergide ilk makale
si yayımlandı. 191 o· da isveçli ressam 
Abdülhadi (John Gustaf Agueli, ö. 1917) 
ile tanıştı. La Gnose'da iki yıl boyunca 
İslam tasawufuna dair makaleler yazdı. 
Ezher şeyhi . Maliki alimi ve Şazeliyye 
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