
ABDULlAH b. MUS'AB 

rinden Mehdi'nin yakın ilgisini kazandı 
ve has nedimlerinden biri oldu. Bu se
beple kendisine Yername valiliği verildi 
(784). Ancak halifenin sonbetinde bu
lunmayı valiliğe tercih ederek kısa bir 
süre sonra tekrar saraya döndü. Daha 
sonraları Hadi ve Harünürreşid 'in de 
nedimi oldu. Harünürreşid onu Medi
ne'ye vali tayin etme hususunda ısrar 

edince, kendisine gönderilen emirler
den dilediğini uygulamak şartıyla bu 
görevi kabul etti. Bir müddet sonra Ye
men valiliği de uhdesine verildi. İbn Ke
sir'in de belirttiği gibi bu görevi adalet
le yürütmesine rağmen, ağır sorumlu
luklar yüklenmeyi sevmeyen, nüktedan, 
başına buyruk ve hür olmaktan hoşla
nan tabiatı sebebiyle tekrar Harünürre
şid'in yanına döndü. Halifenin huzurun
da muhtelif kimselerle, bilhassa Mu
hammed b. Abdullah'ın kardeşi ve onun 
mücadelesini sürdürdüğü için yakalanıp 
hapsedilen Yahya b. Abdullah (ö. 180/ 

796) ile münazaralar yaptı (bk. Meka- · 

tilü 't-Talibiyyfn, s. 474-479). Halifelerden 
gördüğü aşırı müsamaha ve yakınlıktan 
dolayı gurura kapıldığı , zaman zaman 
Emeviler'i, Hz. Ömer ve Ali soyundan 
gelenleri rencide edecek şiirler söyledi
ği , böylece onların da kendi soyuna dil 
uzatmasına meydan verdiği, bu sebeple 
çoğu zaman kötü durumlara düştüğü 
rivayet edildiği gibi, Hz. Ali'ye saygılı ol
duğuna ve Kureyşliler'e iyi davrandığına 
dair rivayetler de vardır. Bağdat sara
yında Medineliler'in hukukunu savun
duğu için İmam Malik b. Enes tarafın
dan "mübarek" diye medh edilmesi, 
imam Şafii'nin yakın dostu olması, kay
naklarda lehinde kaydedilmiş hususlar
dır. Abdullah b. Mus'ab, Harünürreşid 
ile yaptığı bir yolculuk sırasında 184 yı
lının Rebiülewel ayırida (Nisan 800), yet
miş yaşlarında iken Rakka'da vefat etti. 
Oğullarından biri, Kitabu Nesebi ~ureyş 
müellifı Mus'ab, diğeri de iki yıl Medi
ne valiliği yapan Bekkar'dır. 

Bugün muhtelif eserlerde dağınık bir 
halde bulunan şiirlerini toplayan bir di
vanından söz edilmekle beraber (bk. 
ibnü'n-Nedim, el-Fihris~ s. 184), bu diva
nın günümüze kadar geldiği bilinme
mektedir. Bundan dolayı, ona ait olup 
da başka şairlere nisbet edildiği söy
lenen bazı şiirlerin gerçek sahiplerini 
tayin edebilmek mümkün olmamakta
dır. 
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ABDULlAH b. MU'TEZ 
(_;...ll ı:.r. .Wl~) 

(bk. İBNÜ'L-MU'TEZ). 

ABDULlAH b. MUTİ' 
(~lı:_r..U.I~) 

Abdullah b. Mutt' b. Esved 
ei-Kureşl ei-Adevl' 

(ö. 74 /693) 
Emevi yönetimi aleyhindeki 
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L . faaliyetleriyle meşhur olan sahabi. _j 

Medine'de doğdu. İlk siyasi faaliyetle
re Muaviye devrinde başladı ve onun 
Ziyad'ı Medine'ye vali tayin etmesine 
şiddetle karşı çıktı. Bu hareketiyle Erne
vi taraftarlarını çok öfkelendirdi, bu 
yüzden ağır itharn ve hakaretlere ma
ruz kaldı. Yezid b. Muaviye'ye biat .me
selesi tartışılırken halkı kışkırtmasın

dan endişe edildiği için Medine'de hap
sedildi ; fakat başta Abdullah b. ömer 
olmak üzere Adi kabilesi mensupları 

buna şiddetle itiraz edince hapisten çı

karıldı. 

Hz. Hüseyin'i Küfe'ye gitmekten vaz
geçirmeye çalıştıysa da başaramadı. 

Yezid'in halifeliğine tepki göstererek 
Medine'yi terketmek istedi. Ancak, İbn 
Ömer'in, bir halifeye biat etmeden 
ölenlerin Cahiliye ölümüyle (dinden çık

mış olarak) dünyayı terketmiş olacakla
rını ifade eden hadisi hatırlatması üze
rine Medine'de kalarak Yezid aleyhin
deki faaliyetlerine devam etti ; bir kısım 
halkın Mekke'de halifeliğini ilan eden 
Abdullah b. Zübeyr'e biat etmesini sağ
ladı. Harra Vak'ası'nda Emeviler'e karşı 
savaştı (683) . Medine müdafaası sıra-

sında halkı cesaretlendirrnek için oku
duğu hutbe meşhurdur. Emeviler Medi
ne'yi ele geçirince İbnü'z-Zübeyr'in yanı
na giderek Mekke'yi kuşatan Emevi 
birliklerine karşı onun safında kahra
manca savaştı. 65 (684-85) yılında İb
nü'z-Zübeyr tarafından Küfe'ye vali ta
yin edildi. Burada halkı İbnü'z-Zübeyr 
aleyhine kışkırtarak Muhammed b. Ha
nefiyye'ye biata davet eden Muhtar es
Sakafi'nin faaliyetlerinden ve tayin etti
ği emirü'ş-şurtayı (bk. ŞURTA) öldürme
sinden dolayı endişeye kapıldı ve Küfe'yi 
terkedip Mekke'ye döndü (66/ 685-86) 
Haccac b. Yusuf Mekke'yi muhasara et
tiği sırada yaralandı ve İbnü'z-Zübeyr'
den kısa bir müddet önce öldü. Babası 
yoluyla rivayet ettiği bilinen tek hadis 
Müslim'in ŞalıfJı'inde (Cihad, 88), Dari
mi'nin Sünen'inde (Diyat, 24) ve Ahmed 
b. Hanbel'in Müsned'inde (lll, 413; N, 
213) yer almıştır. 
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( ..:l_;l:-- .:r. .W\~) 
Ebu Abdirrahman Abdullah 

b. Mübarek b. Vazıh 
ei-Hanzalt ei-Mervezt 

(ö. 181 / 797) 

Tebeü't-tabiinin ileri gelenlerinden, 

L 
muhaddis, zahid ve fakih. 

_j 

118'de (736) devrin kültür merkez
lerinden biri olan Merv'de doğdu. Baba
sı Türk'tür, annesinin de Harizmli bir· 
Türk olduğuna dair rivayet vardır. Ço-


