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Murâbýtlar’ýn yanlýþ bulduklarý bazý dinî
uygulamalarýný durdurmak amacýyla yeni
bir ýslah hareketinin temsilcisi olarak Ku-
zey Afrika’da ortaya çýktý. Hânedanýn ku-
rucusu Ýbn Tûmert din ilimlerinde sahip
olduðu zengin birikiminin yanýnda eylem-
ci kiþiliðiyle de dikkatleri çekti. Ýbn Tû-
mert, öðrenimini tamamladýktan sonra
bilgilerini geliþtirmek için 499’da (1106)
Kurtuba’ya (Cordoba), ardýndan Doðu Ýs-
lâm dünyasýnýn baþlýca ilim merkezlerine
giderek on yýl süren bir seyahatten sonra
hac farîzasýný da yerine getirip yurduna
döndüðünde Bicâye, Tilimsân, Fas, Me-
rakeþ gibi uðradýðý hemen her yerde Ýs-
lâm’a aykýrý uygulamalar gördü. “Menâ-
kir” diye vasýflandýrdýðý bu anlayýþ ve dav-
ranýþlara, özellikle Allah’ý insan þeklinde
tasavvur eden Mücessime akîdesine kar-
þý çýkmayý ve bunlarý ortadan kaldýrmayý il-
ke edindi. Etrafýna, Mellâle’den beri ken-
disinden ayrýlmayan öðrencisi Abdülmü’-
min el-Kûmî’nin de aralarýnda bulunduðu
çok sayýda taraftar toplayan Ýbn Tûmert,
önce Murâbýt Hükümdarý Ali b. Yûsuf b.
Tâþfîn’den menâkiri düzeltmesini iste-
di; ancak baþþehir Merakeþ’ten sürülme-
si üzerine Murâbýtlar’ýn iþ baþýnda bulun-
duðu sürece bir ýslah hareketinin baþarý-
ya ulaþmasýnýn mümkün olmadýðýna ka-
naat getirerek mevcut düzeni yýkýp yeri-
ne yenisini kurmak amacýyla taraftarlarý-
ný arttýrmaya yöneldi. Birkaç yýl sonra ye-
terli sayýya ulaþtýklarýný görünce 515 yýlý
Ramazanýnda (Kasým 1121) mehdîliðini
ilân etti. Bu hareket, taraftarlarýnýn ço-
ðunluðunu meydana getiren Masmûdeli-
ler’le meskûn Deren daðlarýnda yeni bir
devletin kuruluþunun ilk adýmýný oluþtur-
du. Devletin resmen teþekkülü ise dokuz
yýl sonra, onun ölümünün (14 Ramazan
524 / 21 Aðustos 1130) ardýndan Abdül-
mü’min el-Kûmî tarafýndan gerçekleþti-
rildi. Devlete Ýbn Tûmert’in müridlerine
verdiði “muvahhid” adýndan hareketle Mu-
vahhidler, Abdülmü’min el-Kûmî’ye nis-
betle Mü’minîler, Ýbn Tûmert’in kabilesi-
ne izâfetle Masmûde Devleti, hükümdar-
larýna da emîrü’l-mü’minîn denildi.

Muvahhidler’i, etkisi Deren daðlarý ile sý-
nýrlý bir dinî -siyasî hareketten teþkilâtlý bir
devlete, sonra da Maðrib-i Aksâ, Maðrib-i
Evsat, Ýfrîkýye ve Endülüs’ü sýnýrlarý içine
alan büyük bir imparatorluða dönüþtüren
Abdülmü’min’in ardýndan gelen Ebû Ya‘-
kub Yûsuf b. Abdülmü’min (1163-1184)
ve Ebû Yûsuf el-Mansûr (1184-1199) dö-
nemlerinde devletin sýnýrlarý daha fazla ge-
niþlememekle beraber siyasî istikrar ko-
runduðu gibi ekonomik ve kültürel alan-
larda önemli bazý atýlýmlar gerçekleþtirildi.
Yûsuf b. Abdülmü’min, iç isyanlarý bastýr-
dýktan sonra dikkatini Endülüs’e çevirdi.
567’de (1172) Ýbn Merdenîþ’in Doðu Endü-
lüs’teki hâkimiyetine nihayet verdi. 579’-
daki (1183) ikinci seferinde Kastilya ile iþ
birliði yaparak müslüman þehirlerini tâciz
eden Portekizliler’i cezalandýrmak amacýy-
la önce Þenterîn’i (Santarem), ardýndan
Üþbûne’yi (Lizbon) kuþattý. Ancak bu sýra-
da aðýr þekilde yaralanýp birkaç gün son-
ra da ölmesi Portekiz seferinin gayesine
ulaþmasýný engellediði gibi Portekizliler’i,
Kastilyalýlar’ý, Murâbýtlar’ýn devamý olarak
Balear adalarýný elinde tutan Benî Ganiye’-
yi cesaretlendirdi. Benî Ganiye, Abbâsîler’e
baðlandýktan sonra Maðrib’e geçerek Bi-
câye, Cezayir, Milyâne ve Tunus’u istilâ et-
ti (580/1184). Ebû Yûsuf el-Mansûr, 583’-
te (1187) Tunus’u geri aldýysa da Benî Ga-
niye’yi bölgeden tamamen çýkaramadý.
Onun Benî Ganiye ile meþgul olmasý Kas-
tilyalýlar’ýn yeniden Endülüs’e akýn düzen-
lemesine yol açtý. 591’de (1195) büyük bir
ordunun baþýnda Cebelitârýk Boðazý’ný ge-
çen Mansûr, Kurtuba’nýn kuzeyindeki el-
Erek’te (Alarcos) Kastilya ordusunu aðýr
bir bozguna uðrattý ve Kastilya kralý yenil-
gisinin hemen ardýndan Muvahhidler’le bir
barýþ anlaþmasý yapmak zorunda kaldý.

Mansûr’un yerine geçen Muhammed
Nâsýr-Lidînillâh (1199-1213) babasýndan
gücünün zirvesinde bir devlet teslim aldý.
Ýçte siyasî istikrarýn muhafazasý, dýþta En-
dülüs üzerindeki hýristiyan baskýsýnýn en
aza indirilip Muvahhidler’in hâkim konu-
ma getirilmesi kendinden önceki hüküm-
darlar gibi onun da siyasetinin iki ana öðe-
siydi. Ýfrîkýye’de Benî Ganiye’nin üzerine
gönderdiði Abdülvâhid b. Ebû Hafs el-Hin-
tâtî ile oðlu Ebû Zeyd Abdurrahman böl-
gede hâkimiyeti saðladýlarsa da onlarýn bu
baþarýlarý bir süre sonra Hafsîler’in kuru-
luþuyla neticelendi. Nâsýr-Lidînillâh’ýn asýl
dikkatini üzerinde topladýðý husus el-Erek
zaferi sonrasýnda yapýlan barýþ antlaþma-
sýna raðmen Kastilya Krallýðý’nýn papalýðýn
da katkýsýyla büyük bir Haçlý ordusu teþ-
kili için yoðun bir çaba içine girmiþ olma-
sýydý. Nâsýr-Lidînillâh 607’de (1211) kala-

balýk bir orduyla Endülüs’e geçti ve güne-
ye doðru ilerleyen Haçlý kuvvetlerini Kur-
tuba’nýn kuzeyinde Ýkab (Las Navas de Tolo-
sa) mevkiinde karþýladý (609/1212). Fakat
çok aðýr bir yenilgiye uðradý. Bu savaþýn ar-
dýndan Endülüs üzerinde asýrlardýr devam
eden müslüman-hýristiyan mücadelesin-
deki üstünlük kesin biçimde hýristiyanla-
ra geçtiði gibi Muvahhidler’in çöküþü de
baþladý. Nâsýr-Lidînillâh’tan sonra on altý
yaþýnda tahta çýkan oðlu Yûsuf el-Müs-
tansýr’ýn idarî açýdan zayýf bir hükümdar
olmasý bazý devlet adamlarýnýn ve mahallî
yöneticilerin güç kazanmasýna sebep ol-
du ve devletin çöküþünü hýzlandýrdý. En-
dülüs’te bir taraftan Hûdîler ve Nasrîler
gibi mahallî hânedanlýklar kurulurken di-
ðer taraftan Portekiz, Kastilya ve Aragon
krallýklarý aralarýnda Turtûþe (Tartosa), Be-
lensiye (Valensia), Þâtýbe (Javita), Batalyevs
(Badajoz), Dâniye, Mürsiye (Murcia), Mâride
(Merida), Kurtuba (Cordoba) ve Ýþbîliye’nin
de (Sevilla) bulunduðu birçok Endülüs þeh-
rini ele geçirdiler.

Ýkab savaþýndan Muvahhidler’in yýkýlýþý-
na kadar (667/1269) geçen sürede çok sa-
yýda hükümdarýn iktidara gelmesi, devle-
tin son döneminin ne kadar çalkantýlý ve is-
tikrarsýz geçtiðini göstermektedir. Bu dev-
rin en belirgin özelliði Muvahhidler’in as-
kerî gücünün zayýflamasý, ülkenin isyan-
lar ve karýþýklýklarla sarsýlmasýdýr. Ebü’l-
Alâ Ýdrîs el-Me’mûn’un, büyük çoðunluðu
Mâlikî olan Maðrib ve Endülüs halkýnýn ve
ulemânýn desteðini saðlamak amacýyla Ýbn
Tûmert’in görüþlerinden vazgeçtiðini ilân
etmesi de devletin güçlenmesinden çok
parçalanmasýna sebep oldu. 24 Receb 625
(29 Haziran 1228) tarihinde ele geçirdiði
Tunus’u Muvahhidler adýna yöneten ve Mu-
vahhidler’in kurucularýndan Ebû Hafs el-
Hintâtî’nin nesline mensup olan Ebû Ze-
keriyyâ Yahyâ el-Hafsî, Me’mûn’un söz ko-
nusu kararý karþýsýnda Ýbn Tûmert’in da-
vasýný kendisinin savunduðunu söyleyerek
baðýmsýzlýðýný ilân etti. Hafsîler’i 632’de
(1235) Tilimsân ve civarýnda büyük Ber-
berî kabilesi Zenâte’ye mensup Abdülvâ-
dîler’in (Zeyyânîler) kuruluþu izledi. Halife
Abdülvâhid er-Reþîd (1232-1242) Muvah-
hidler’i eski gücüne kavuþturmak için bazý
teþebbüslerde bulunduysa da baþarýlý ola-
madý. Muvahhidler’in tarih sahnesinden si-
linmesine yol açan asýl hamle ise Zenâte’-
nin baþka bir kolu olan Merînîler’den geldi.
592’den (1196) beri Magrib-i Aksâ’da ba-
ðýmsýz yaþayan Merînîler 645’te (1247) Mik-
nâs’ý, 646’da (1248) Fas, Selâ ve Tâze’yi,
1250-1255 arasýnda Maðrib-i Aksâ’nýn bü-
yük bölümünü Muvahhidler’den aldýlar. Gö-
çebe bir topluluk tarafýndan yönetilmek

(Jativa),
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istemeyen þehirlilerin gösterdiði þiddetli
direnç ve bazan Kastilyalýlar’ýn, bazan da
Abdülvâdiler’in verdiði destek sayesinde
Muvahhidler, Merînîler’in baþþehir Mera-
keþ’e ulaþmalarýný bir süre geciktirdiler,
fakat 660’tan (1262) itibaren sýký bir ku-
þatmanýn ardýndan 668’de (1269) þehre
girmelerini engelleyemediler. Böylece Mu-
vahhidler Devleti son bulurken bu sýrada
Tinmellel’e çekilmiþ olan liderleri de ele
geçirilerek idam edildi.

Muvahhidler hareketi asýl desteðini Ýbn
Tûmert’in mensubu bulunduðu Masmû-
deli kabilelerden almakla birlikte teþkilât-
ta din faktörünün asabiyet faktöründen
daha önemli olduðu görülür. Baþtan itiba-
ren devlet baþkanlýðý el-meclisü’l-âlî gibi
bazý istiþarî organlarýn varlýðýna raðmen
saltanata dönüþtü ve daha geleneksel bir
idarî yapýlanma tercih edildi. Devlet iþle-
rinde umumiyetle Hz. Peygamber’in yöne-
tim usulü örnek alýnýyor, halifeler için te-
mel meþruiyet kaynaðýný Ýbn Tûmert’e nis-
bet edilen vasiyet teþkil ediyordu. Halife-
lerin tuðrasý “el-hamdü lillâhi vahdeh” idi.
Halifeler haftanýn belli günlerini halkýn þi-
kâyetlerini dinlemeye ayýrmaktaydý. Usre
ve Eþyâh denilen önde gelen liderler be-
ðenmedikleri halifeyi azletme yetkisine sa-
hiptiler. Baþlangýçta çok sade olan saray
protokolü sonralarý Endülüs’ün etkisiyle
daha þatafatlý ve karmaþýk bir yapýya bü-
ründü. Devlet teþkilâtýnda Dîvânü’l-inþâ ve
Dîvânü’l-ceyþ önemli görevler ifa etmek-
teydi. Halifelerin merasimleri ve resmî ya-
zýþmalarý Dîvânü’l-inþâ’nýn görev alanýný
oluþturmaktaydý. Dîvânü’l-ceyþ kendi için-
de Dîvânü’l-asker ve Dîvânü’t-temyîz adýy-
la iki kýsma ayrýlmýþtý. Askerlerin sayýsý ve
ihtiyaçlarý birinci kýsmýn, orduya alýnacak-
larýn sýnavdan geçirilmesi ve “muvahhid”
olduðuna karar verilenlerin kaydedilmesi
ikinci kýsmýn görevleri arasýnda yer alýyor-
du. Masmûdeli kabilelerden baþka Kûmye
ve Sanhâce’nin bazý kollarý da ordu içinde
önemli bir güç teþkil ediyordu. Ayrýca di-
ðer etnik gruplarýn mensuplarýndan, gö-
nüllü mücahidlerden ve yýkýlýþ sürecinde
ücretli hýristiyan askerlerden oluþan fark-
lý unsurlar da vardý. “Mahzen” adý verilen
idarî sistem gerçek anlamda Muvahhidler
döneminde kurulmuþtur (bk. MAHZEN).

Bütün imparatorluklarda olduðu gibi
Muvahhidler Devleti de farklý etnik unsur-
larý ve dinleri içinde barýndýran bir yapýya
sahipti. Berberîler, Araplar, Müvelledler,
Oðuzlar (Guz), Sakalibe, Sudanlýlar baþlýca
etnik unsurlardý. Berberîler Sanhâce, Mas-
mûde ve Zenâte þeklinde üç ana kola ay-
rýlmýþtý. Bunlardan Ýbn Tûmert’in mensu-
bu bulunduðu Herga’yý da içine alan Mas-

mûde nüfusun aslî unsurunu ve çoðunlu-
ðunu oluþturmaktaydý. Muvahhid tarihin-
de önemli bir yere sahip olan bir baþka
topluluk ise Abdülmü’min el-Kûmî’nin
mensubu olduðu Zenâte’den Kûmye idi
ve birçok Kûmyeli Abdülmü’min tarafýn-
dan Merakeþ’e getirilip orduda görevlen-
dirilmiþti. Toplumsal hayatta Arap, Ber-
berî ve Müvelled kökenlerine raðmen ken-
dilerine sadece Endülüslü diyen ve daha
yüksek bir kültür ve medeniyet seviyesine
sahip bulunan kimselerin önemli bir yeri
vardý. Yönetimde, mimaride, güzel sanat-
larda ve bilimde görülen Endülüs mede-
niyetinin tesirlerini Kuzey Afrika’ya Fas,
Merakeþ, Tunus ve Bicâye gibi þehirlerde
yaþayan bu göçmenler taþýmýþtýr. Muvah-
hidler iktidarý ele geçirdiklerinde toplumun
büyük çoðunluðunu teþkil eden müslü-
manlar arasýnda yahudi ve hýristiyanlar da
bulunuyordu. Mansûr döneminde Maðrib’-
de ve Endülüs’teki Muvahhid ordularýnda
hýristiyan askerlere yer verilmiþ, hatta on-
lar için Merakeþ’te bir kilise yaptýrýlmýþtý.
Muvahhidler zamanýnda özellikle Endülüs
bölgesine deniz nakliyeciliði yapýldý ve güç-
lü donanmalarla Batý Akdeniz bölgesi kont-
rol altýnda tutuldu. Ýbn Haldûn, Muvahhid-
ler’in donanmayý o zamana kadar bilinen
en mükemmel duruma getirdiklerini söyler.

Abdülmü’min tarafýndan baþlatýlan bir
uygulamayla, Muvahhid çatýsý altýnda top-
lanan her müslüman erkeðin Ýbn Tû-
mert’in akîdeye dair risâlelerindeki görüþ-
leri öðrenmesi zorunluluðu getirilmiþti. Bu
eðitim dýþýnda camilerde ve medreselerde
farklý bilim dallarýnda Arapça olarak daha
üst seviyede öðretim yapýlýyordu. Muvah-
hidler döneminde tefsir ve kýraat baþta ol-
mak üzere ilme büyük önem verilmiþtir.
Harâllî, Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Ýmrân el-
Mezdagý ve Ebü’l-Abbas Ahmed b. Fertût
es-Sülemî ile Abdülcelîl b. Mûsâ el-Kasrî
tefsirin, Ebû Bekir Yahyâ b. Muhammed
el-Ýþbîlî ve Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed
el-Belensî gibi Endülüs kökenli âlimler ký-
raat ilminin geliþmesine önemli katkýda
bulundular. Ýbn Tûmert’in Kur’an ve Sün-
net’e dönüþ çaðrýsý yapmasýnýn bir sonu-
cu olarak Muvahhid yöneticileri Endülüs-
lü muhaddislerin Maðrib’e gelmesini teþ-
vik edip hadis çalýþmalarýnýn canlanmasýný
saðladýlar. Ýbn Dihye el-Kelbî, Ýbnü’l-Kat-
tân el-Maðribî, Abdülcelîl b. Mûsâ el-Kas-
rî ve Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Muhammed
el-Murâdî el-Fâsî gibi hadis âlimleri yetiþ-
ti. Ýbn Tûmert’in fýkhî hükümlerin doðru-
dan Kur’an ve Sünnet’ten çýkarýlmasýna
dair görüþleri Me’mûn dönemine kadar
halifeler tarafýndan devlet politikasý olarak
takip edildi. Bu politika uyarýnca Abdül-

mü’min ve Mansûr devirlerinde Kur’an ve
Sünnet’ten uzaklaþtýklarý gerekçesiyle Mâ-
likî fakihlerinin fürûa dair eserlerinin ya-
kýlmasý için emirnâmeler çýkarýldý. Fýkýhta
Zâhirîliðin yöntemi tercih edildi ve bu alan-
da Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Belen-
sî el-Fâsî, Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Ahmed el-
Fâsî, Ýbn Dihye el-Kelbî gibi fakihler yetiþ-
ti. Ancak Muvahhidler’in fürû meselesin-
deki politikasýna raðmen Maðrib ve özel-
likle Endülüs’te Mâlikîlik varlýðýný korudu.
Kelâm ilmi alanýnda da bir canlanma ol-
du; Eþ‘arîliðin ve kýsmen Mu‘tezile’nin gö-
rüþleri daha rahat tartýþýlýr hale geldi ve
yayýldý. Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-
Endelüsî, Ebû Amr Osman b. Abdullah el-
Kaysî, Ýbnü’l-Kettânî (Muhammed b. Abdül-
kerîm el-Fendlâvî), Ebü’l-Haccâc Yûsuf b.
Abdüssamed el-Fâsî hem fýkýh usulünde
hem kelâm alanýnda temayüz etti. Muvah-
hidler döneminde felsefe de yöneticilerin
himayesine mazhar olan ilim dallarýndan-
dý. Ýslâm felsefesinin son büyük temsilci-
lerinden Ýbn Tufeyl ve Ýbn Rüþd’ün en de-
ðerli çalýþmalarýný Muvahhid sarayýnda ver-
meleri tesadüfî deðildir. Tasavvuf bir kýsým
fukahanýn karþý çýkmasýna raðmen etkisi-
ni güçlü biçimde hissettirdi. Medyeniyye
tarikatýnýn kurucusu Ebû Medyen ve ta-
savvufun Kuzey Afrika’daki en büyük tem-
silcilerinden biri ve Ebü’l-Hasan eþ-Þâze-
lî’nin þeyhi olan Abdüsselâm b. Meþîþ el-
Hasenî halifelerden ilgi ve saygý gördü. Si-
yer konusunda özellikle Hz. Peygamber’in
doðumu hakkýnda Maðrib’de bu devirde
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Hü-
seyin es-Sebtî el-Azefî’nin ed-Dürrü’l-mu-

Muvahhidler devrinde (XII-XIII. yüzyýl) istinsah edilen bir Kur-

’ân-ý Kerîm sayfasý (Maya Shatzmiller, The Berbers and the
Islamic State, Princeton 2000, s. 14)
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na¾¾am fî mevlidi’n-nebiyyi’l-mu£a¾-
¾am’ý gibi birçok eser kaleme alýndý. Ab-
dülvâhid el-Merrâküþî’nin el-Mu£cib fî aÅ-
bâri’l-Ma³rib’i, Ýbn Sâhibüssalât’ýn el-
Men bi’l-imâme’si, Beyzak’ýn (Ebû Bekir
b. Ali es-Sanhâcî) AÅbârü’l-Mehdî’si ve
Ebû Muhammed Hasan b. Ali Ýbnü’l-Kat-
tân’ýn Na¾mü’l-cümân’ý dönemin Muvah-
hidler üzerine kaleme alýnmýþ tarihlerden-
di. Tâceddin Ýbn Hameveyh ve Ýbn Hubeyþ
de devrin tarihçileri arasýnda yer alýr. Mað-
ribli denizciler Afrika’nýn Atlas Okyanusu
kýyýlarýnýn bir kýsmýný ve bunlara yakýn ada-
larý keþfettiler. Týp ilmi özel bir öneme maz-
har oldu. Sarayda Ebû Mervân Abdülme-
lik b. Ebü’l-Alâ b. Zühr ve oðlu Ebû Bekir
Muhammed, Vezir Abdülmelik b. Kasým el-
Kurtubî, Ýbn Tufeyl, Ebû Abdullah Muham-
med b. Sahnûn, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Sâ-
býk el-Kurtubî ve Ýbn Rüþd gibi çoðu En-
dülüs kökenli çok sayýda hekim görev yap-
tý; bunlardan baþka kadýn hekimler de bu-
lunmaktaydý. Hastalarýn tedavisi için bü-
yük bîmâristanlar inþa edildi. Kimya ala-
nýnda Ýbnü’n-Nakarât el-Ceyyânî, Ýbnü’t-
Tâtelî, Ebü’t-Tavâcîn el-Kütâmî önde ge-
len bilim adamlarý idi. Edebiyat sahasýnda
da büyük geliþmeler oldu. Ýbn Hiþâm el-
Lahmî, Îsâ b. Abdülazîz el-Cezûlî, Ýbnü’l-
Murahhal gibi dilcilerle Ebü’l-Abbas el-
Cerâvî, Kartâcennî, Ýbn Habbâze ve özel-
likle Endülüs’te Hafsa er-Rekûniyye, Ebû
Hafs Ýbn Ömer el-Kurtubî ve Zeyneb bint
Ziyâd gibi çok sayýda þair yetiþti.

Dinî anlayýþlarýnýn etkisiyle Muvahhid
halifeleri görkemli saraylar inþa ettirme-
miþler, buna karþýlýk dünyanýn en büyük
camileri arasýnda yer alan, özellikle mina-
releriyle ünlü Tinmellel, Merakeþ’teki Kü-
tübiyye ve Rabat’taki Hassân camileri ile
Ýþbîliye Ulucamii’nin örnek oluþturduðu dinî
mimariye ve askerî mimariye önem ver-
miþlerdir (bk. ENDÜLÜS [Sanat]; ÝÞBÎLÝYE;
KÜTÜBÝYYE CAMÝÝ; MAÐRÝB [Mimari]).

Muvahhidler’in Ýkab savaþýna kadar Mað-
rib ve Endülüs’te saðladýðý siyasî istikrar
tarýmda ve ekonominin diðer alanlarýnda
etkisini göstermiþ, bu bölgeler tarihlerinin
en müreffeh dönemlerinden birini yaþa-
mýþtýr. Mevcut bazý veriler Fas þehrinde
Nâsýr-Lidînillâh döneminde 3900 dokuma,
116 boya, on iki demir, yirmi yedi sabun,
400 kâðýt, seksen altý deri iþleme, on bir
cam ve 135 inþaat malzemesi atölyesi,
472 su deðirmeni, 1170 fýrýn, 180 çömlek-
çi, 9082 dükkân ve iki darphâne olduðu-
nu göstermektedir. Yine ayný verilerden
þehirde doksan üçü umumi 135 hamam,
seksen pýnar, 785 cami ve 467 han bulun-
duðu öðrenilmektedir.

MUVAHHÝD HÜKÜMDARLARI

Ýbn Tûmert 524 (1130)

Abdülmü’min b. Ali el-Kûmî 524 (1130)

Ebû Ya‘k†b Yûsuf b. Abdülmü’min 558 (1163)

Ebû Yûsuf Ya‘k†b el-Mansûr-Billâh 580 (1184)

Muhammed en-Nâsýr-Lidînillâh 595 (1199)

Yûsuf el-Müstansýr-Billâh 610 (1213)

I. Abdülvâhid el-Mahlû‘ 620 (1224)

Ebû Muhammed Abdullah el-Âdil 621 (1224)

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ
el-Mu‘tasým-Billâh 624-633 (1227-1235) 

Ebü’l-Alâ (Ulâ) Ýdrîs el-Me’mûn 624 (1227)

II. Abdülvâhid er-Reþîd 630 (1232)

Ebü’l-Hasan Ali es-Saîd 640 (1242)

Ömer el-Murtazâ 646 (1248)

Ebü’l-Alâ Ebû Debbûs
el-Vâsi¿-Billâh 665-668 (1266-1269)
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MUVAKKÝT, Sâlih Sýdký

(1825-1888)

Bosna-Hersekli tarihçi.˜ ™

Saraybosna’da (Sarayevo) doðdu. Baba-
sýnýn adý Hüseyin, dedesinin adý Fazlullah’-
týr. Bu sebeple Hacýhüseyinzâde (Hacýhü-
seyinoviç) diye tanýnmýþtýr. Çayniçe kasaba-
sýndan olan ailesi XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
Saraybosna’ya yerleþmiþtir. Bazý kaynak-
larda Sâlih Sýdký’nýn Çayniçe’de doðduðu
belirtilir. Ýlk öðrenimini Saraybosna’da ta-
mamladýktan sonra Drvenija Medresesi’-
ne girdi. Burada Ahmed Efendi b. Tâhir
Efendizâde’nin talebesi oldu. Mezun olun-
ca bir süre astronomiyle ilgilendi ve bir
Osmanlý zâbitinden zaman ölçüm ve tes-
bitiyle (mîkat) takvim konularýnda ders al-
dý. 1859’da Gazi Hüsrev Bey Camii hare-
mi içinde yaptýrýlan muvakkithâneye mu-
vakkit tayin edildi. Bu sebeple “Muvakkit”
(Muvekkit) unvanýyla tanýndý. Ölümüne ka-
dar otuz yýl bu vazifede kaldý. Ayrýca Gazi
Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde kütüphane-
cilik görevini de üstlendi. 1864’te buranýn
ikinci hâfýz-ý kütübü idi. Uzun bir süre Bos-
na-Hersek takvimini de hazýrlayan Muvak-
kit 12 Mart 1888’de Saraybosna’da vefat
etti ve Vinograd Camii hazîresine defne-
dildi.

Eserleri. Arapça, Türkçe, Farsça bilen
Sâlih Sýdký özellikle tarih ve takvime dair
bazý çalýþmalar yapmýþtýr. Kaynaklarda ma-

Mâdûr),


