ABDULLAH b. MUGAFFEL
hapsetti, fakat Mervan karşısında destek sağlamak gayesiyle de tahsisatını
artırdı. Küfe Şiileri. Haşimiler'in halifeliğe EmevTier'den daha layık olduğunu
söyleyerek onu isyana teşvik etti ve Abdullah Ekim 744 tarihinde isyan bayrağını açtı. Etrafında daha önce Mugire b.
Said'e bağlı bir grupla, ZeydTier'den
müteşekkil oldukça kalabalık bir taraftarı vardı. Bu isyanın asıl sebebini, Hz.
Ali'nin tarunu Ebü Haşim'in ölümünden
sonra ortaya çıkan olaylara bağlayanlar
vardır. Nitekim Ebü Haşim'in vefatın
dan sonra ona bağlı olanların bir kısmı
imarnet iddiasında bulundu. Bunlardan
bazıları. Ebü Haşim ' in. imameti Abdullah b. Abbas'ın tarunu Muhammed'e,
bazıları kardeşinin oğlu Hasan b. Ali'ye,
bazılar.ı da Abdullah b. Arnı" ei-Kindfye
vasiyet ettiğini iddia ediyordu. Hatta bu
sonuncu imama inananlar, Ebü Haşim'
deki ilahi ruhun ona intikal ettiğini söylüyorlardı. Ancak Abdullah b. Amr kendisine taraftar görünenlerden biat almamıştı. Bir müddet sonra ona tabi
gözükenlerin büyük bir kısmı . hiyanetini gördükleri gerekçesiyle ondan uzaklaşıp kendilerine yeni bir imam aramaya başladı. Abdullah b. Muaviye'nin siyasi hayatı , işte bu grupla anlaşarak kendisini imam ilan etmesiyle
başlar.
Olayların gelişmesiyle

vali isyancıların
üzerine yürüyünce Abdullah ve taraftarları savaş alanını terkedip Küfe'deki
iç kaleye sığındılar. Daha sonra şehri
terketmeleri şartıyla kendilerine eman
verildi. Abdullah, yanındakilerle birlikte
İran' a giderek önce İsfahan' ı daha sonra da İstahr, Cibal, Kirman, Hüzistan ve
Kumis'i ele geçirdi. Ta raftarları arasın
da, baŞta meviili" olmak üzere. Şeyban
b. Abdülaziz liderliğindeki HaricTier.
Ebü'I-Abbas es-Seffah, Ebü Ca'fer eiMansür ve Tsa b. Ali gibi Abbasi, ömer
b. Süheyl b. Abdullah ve Süleyman b.
Hişam gibi Emevi ileri gelenleri de vardı. Bunlar ortak düşmanları Mervan'a
karşı iş birliği içindeydiler. Abdullah
sağladığı bu destekle bölgede hakimiyetini güçlendirdi ve kendi adına para
bastırdı. Mervan. halifelik makamını ele
geçirip idareye hakim olunca kumandanlarından Amir b. Dubara'yı ona karşı gönderdi. Yapılan savaşta mağlüp
olan Abdullah Horasan'a kaçtı (1 29/ 746-

4 7) . Burada Abbasiler adına faaliyette
bulunan Ebü Müslim'den ilgi ve yardım
göreceğini umuyordu. (Ebü Müslim'e
kendisini himaye etmesi için yazdı ğ ı edebi değe ri haiz mektup için bk. e l-Egan~
XII. 230-231.) Ancak umduğunu bulamadığı gibi onun emriyle hapsedildi ve
bir müddet sonra da öldürüldü.

Müte Savaşı ' ndaki fedakarlığından
Hz. Peygamber tarafından Zü'lcenahayn lakabı verilen Ca'fer-i Tayyar'ın bu lakabına nisbetle, Abdullah b.
Muaviye'nin etrafında toplanan ve onu
imam tanıyan gruba Cenahiyye denilmiştir. Bu gruba göre ilahi ruh, Hz.
Adem'den itibaren bütün peygamberlere intikal etmiş, Hz. Peygamber'den
Ali'ye. ondan da üç oğluna (Hasan, Hüseyin, Muhammed) geçmiş ve nihayet
Abdullah b. Muaviye'ye ulaşmıştır. Böylece hem ulühiyet, hem de peygamberlik gücü Abdullah'ta toplanmıştı r. Bu
grup, Abdullah ' ın kendi taraftariarına
gaybı bildiğini söylediğini ve "İiim benim kalbirnde mantarlar ve yeşil atların
bitmesi gibi bitmektedir" dediğini iddia
eder. Cenahiyye mensuplarının t eniisüh • e inandıkları. kıyameti , cennet ve
cehennemi inkar ettikleri, haramları
helal kabul ettikleri, ibadetleri ise Ali
ailesi mensuplarından bazılarına bağlı
lık gösterme tarzında anladıkları kaydedilir. Ancak Abdullah b. Muaviye'ye
tabi olan grubun onun sağlığında bu
gibi İslam dışı anlayış ve davranışları
benimsediğini gösteren kesin delil bulunmamakta ve kendisinin de bunları
tasvip edip etmediği bilinmemektedir.
Bununla beraber onların siyasi desteği
ni temin etmek için bu gibi yanlış fikirlere müsamaha gösterdiği söylenmektedir. Buradan hareket le Abdullah b.
Muaviye'nin, kendisine ve tarafta riarına
esas teşkil edecek açık ve tutarlı bir
fikir sistemine sahip olmadığı , reaksiyonunun tamamen siyasi endişelerden
kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim bu
nokta. isyan ederek EmevTier'i birkaç yıl
uğraştı rdığı dönemdeki fikirleriyle ilgili
herhangi bir bilginin kaynaklarda yer
almayışıyla da teyit edilebilir. Ölümünden sonra bazıları onun ölmeyip hayatta olduğunu , bazıları ise öldüğünü fakat ruhunun Harisiyye'nin reisi İshak b.
Zeyd b. Haris ei-Ensarrye geçtiğini iddia etmişlerdir.
dolayı
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Bey'atürndvan • da bulunan
sahabilerden biri.
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Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri
sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları
için Hz. Peygamber'e müracaat eden,
onun da kendilerine binek temin edememesi üzerine. orduya katılamayacak
larından ötürü aşırı derecede üzülüp
göz yaşı döken (bk. BEKKAIN) ve bu samimi davranışlarından dolayı hakların
da Tevbe süresinin 92. ayeti nazil olan
sahabilerden biridir. Bey' atürrıdvan sı
ra sın da. altınd a biat edilen ağ a cın bir
dalını
kaldı rara k
Hz. Peygamber'in
gölgelenmesini sağlamıştır. Hz. ömer
tarafından Basra'ya mürşid ve muallim
olarak gönderilen Abdullah'dan kırk üç
hadis intikal etmiş olup bunların altısı
Şatırfıayn'da yer almıştır. Kendisinden
Hasan-ı Basri, Muaviye b. Kurre, Sabit
ei-Bünani ve Ebü'I-Aiiye gibi meşhur
alimler hadis rivayet etmiştir . Tüster'in
fethinde şehre ilk giren kimse olan Abdullah, muallim tayin edildiği Basra'ya
yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine cenaze namazını Ebü Berze
el- Esiemi kıldırmıştır .
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229 (844) yılında doğdu . Gençlik yıl
itibaren, babası devrinde çıkan
isyanların bastırılmasında görev aldı.
Kardeşi Münzir'in, İbn Hafsün'un Bübeşter' i (Bobastro) muhasarası sırasın
da ölümü üzerine, 29 Haziran-888 tarihinde tahta geçti. Bu sırada Ömer b.
Hafsün'un isyanı devam ediyordu. Yeni
emlrin teklifi üzerine İbn Hafsün isyandan vazgeçip ona biat etti, ancak bir yıl
geçmeden tekrar isyan bayrağını açtı.
Abdullah b. Muhammed, yıllardan beri
devleti tehdit eden İbn Hafsün meselesini kesin olarak halletmek istiyordu.
Bu maksatla Mayıs 891'de asinin bulunduğu Bulay (Polei) Kalesi üzerine
yürüdü ve kaleyi kuşattı. Emlrin karşı
sında dayanamayacağını anlayan İbn
Hafsün kaçtı ve Bulay zaptedildi. Bunu.
İbn Hafsün'un elinde bulunan İstice'nin
(Ecüa) alınması ve Bübeşter'in kuşatıl
ması takip etti. Ancak son derece
müstahkem olan Bübeşter'i ele geçirmek mümkün olmadı. Birkaç yıllık bir
sükunetten sonra İbn Hafsün'un İlbi
re'ye (Eivira) saldırması üzerine mücadele yeniden başladı. Ahmed b. Ebü
Abde'nin kumandasındaki Kurtuba ordusu onu ağır bir yenilgiye uğrattı. İbn
Hafsün, kuzeydeki hıristiyan kralların
dan destek almak gayesiyle 899'da hı
ristiyan olduğunu ilan etti. Ancak bu
hareketi sebebiyle Kuzey Afrika müslümanlarının desteğini kaybetti. Bu sefer
İşbfliye'yi ele geçirmiş olan asi İbrahim
b. Haccac ile anlaşıp ondan büyük ölçüde yardım aldıysa da Ahmed b. Ebü
Abde'nin karşısında yine mağlüp oldu.
Emir Abdullah ile İbn Hafsün arasındalarından
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ki mücadele emlrin ölümüne kadar devam etti. Bu mücadelelerin hemen hepsinde İbn Hafsün'un mağlüp edilmesine
rağmen Bübeşter zaptedilip isyana son
verilemed i.
Abdullah b. Muhammed zamanında
Endülüs'ün her tarafında isyanlar birbirini takip etti. Bunlardan biri, İşbfliye'de
önce Araplar ile müvelledün (İspanyol
asıllı müslümanlar) arasında mücadele
şeklinde başlamış ve müvelledün'un
mağlüp edilmesinden sonra emlre karşı
isyana dönüşmüştür. İşbfliye'de oturan
Beni Abde, Beni Hamdün ve Beni Hacc<3c aileleri müvelledüna karşı birleşe
rek onları mağlüp ettiler. Fakat daha
sonra birbirleriyle nüfuz mücadelesine
giriştiler. Beni Haccac' ın reisi İbrahim b.
Haccac rakiplerini bertaraf ederek İşbl
liye'ye hakim oldu. Bu arada asi Ömer
b. Hafsün'a büyük ölçüde yardım etmesine rağmen Emir Abdullah ' ın ona karşı
harekete geçmemesi ve yanında rehin
olarak bulunan oğlu Abdurrahman'ı
serbest bırakması. lbrahim b. Haccac'ı
emire itaat etmeye sevketti.
Bundan sonra İşbfliye İbrahim ve
oğullarının idaresinde kaldı. Buna benzer bir hareket de yine aynı yıllarda
İlbire'de meydana geldi. Muvelledün ile
Araplar arasındaki mücadele Araplar'ın
galibiyeti ile sona erince Araplar'ın lideri Savvar b. Hamdün bu sefer de Emir
Abdullah'a karşı ayaklandı. Savvar,
emirin kuvvetlerini mağlüp ettiyse de
müvelledün ile işbirliği yapan İbn Hafsün'un kuvvetler i tarafından esir alına
rak idam edildi. Onun yerine geçen şair
Said b. Cüdi, İbn Hafsün karşısında bir
varlık gösteremedi ve böylece bir asi
diğer asiyi bertaraf etmiş oldu. Emir
Abdullah zamanında bu derece tehlikeli
olmasa bile ülkenin başka yerlerinde
otuz civarında isyan çıkmış ve emirin
dirayeti ve mücadele azmi sayesinde
Endülüs Emevi Devleti parçalanmaktan

rnek için harcamış , imar faaliyetlerine
pek fı rsat bulamamıştır. Ölümü üzerine
yerine torun u Abdurrahman geçti (ı Rebiülevvel 300 / 16 Ekim 9 12) Kaynaklar
Abdullah'ın edebiyat ve ilme değer veren, İslam tarihi ve Arap edebiyatı ile
meşgul olan şa i r bir kişi olduğunda birleşirler.
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Abdullah b. Muhammed yirmi beş yıl
devam eden emirliği süresince bütün
gücünü ülkesinin parçalanmasını önle-
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kurtulmuştur.

Abdullah b. Muhammed devrinde
devletin asıl kuvvetleri isyanları bastır
makla meşgul olduğundan, komşu hı 
ristiyan devletlere karşı büyük çapta
askeri harekata girişilememiş, sadece
sınır bölgelerindeki vali ve kumandanlar kendi güçleriyle bazı akınlar düzenlemişlerdi. 904-911 yılları arasında düzenlenen bu akınların en önemlileri. Leb
b. Muhammed ile Muhammed b. AbdOlmelik et-TavTI'in yaptığı akınlardır.
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İlk dönem Mel~mileri'nin
önemli temsilcilerinden biri.
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Gençlik yılla rında dini ilimleri tahsil
etti, özellikle hadis ilmiyle meşgul oldu.
Daha sonra tasavvufa yöneldi. Kaynaklar onun MelametTier'in piri HamdOn elKassar'ın en meşhur müridi olduğu konusunda birleşmektedir. Şa'rani ve
Münavi. şeyhinden sonra Horasan-Nisatur bölgesinin en tesirli süfisi olan Abdullah b. Münazil'i, Melameti şeyhi olarak tanıtırlar. Nisabur'da vefat etti.
Kabri Enbar Şehitliği'ndedir.

