
Mirza'nın 1 S77'de ölümünden sonra ll. 
ismail'e intisap ederek onun nakışha
nesinde de çalıştı. Ancak bu müddet 
pek kısa olmalıdır. Çünkü ll. ismail de 
1 577 Ramazanında vefat etmiştir. Ab
dullah-ı Sirazi bu tarihten sonra Meş
hed'e döndü ve ölümüne kadar ilk efen
disi ibrahim Mirza'nın türbedarı olarak 
yaşadı. 

P. P. Soucek. Şirazfnin eserleri hak
kındaki kanaatlerini Encyclopaedia 
Iranica'da O. 205-2071 genişçe anlatır ve 
bilhassa 1 556-1 565 yılları arasında ha
zırladığı Molla Camfnin H eft Evreng 
mesnevisi üzerindeki tezhiplerinin çok 
dikkat çekici olduğunu söyler. Yusuf u 
Züley./]ô mesnevisinin müzehhep ser
levhası içinde. eserin Abdullah-ı Sira
zi tarafından tezhip edilerek ciltlendi
ği açıkça kaydedilmiştir. Hilalfnin Şıfa
tü 'l- 'ôşı~in isimli 989 (1581 ) tarihli 
eseri de onun imzasını taşımaktadır. 

Kadi Ahmed. Abdullah' ın bu eseri Meş
hed'de hazırladığını ifade etmektedir. 
Tezhipteki üslübunu Şah Tahmasb' ın 

nakışhanesinden çıkmış eseriere bağla

mak mümkündür. Lake cilt kapakları. 
dayanıklılığı sebebiyle · XVI. yüzyılda çok 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yine 

Kadi Ahmed'in bildirdiğine göre Abdul
lah-ı Şirazi. rugani denilen bu tarzda da 
büyük ustalardan biridir. 
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ABDULlAH b. ŞÜBRÜME 
( 4.o~.:_r..Uıl~) 

(bk. İBN ŞÜBRÜME) . 

ABDULlAH-I ŞÜTIARİ 
( S.J tl..: .U, i~ ) 

(ö. 832/ 1428-29) 

Şüttariyye tarikatının 

kurucusu kabul edilen 
Hindistanlı mutasawıf. 

_j 

_j 

Hakkındaki bilgiler daha çok Gulam 
Server-i LahOrfnin Ijazfnetü '1-asfiyô'ı
na dayanmaktadır. Hemedaniyye tari
katını Ali el-Hemedanfden. Kadiriyye 
tarikatını Şeyh Abdülvehhab'dan aldı. 

Ijazfnetü 'J-asfi yô'a göre Şehabeddin 

es-Sühreverdfnin soyundan gelen Ab
dullah, TayfOriyye tarikatı şeyhlerinden 
Muhammed Arife intisap etti. Şeyhi 
ona Süttari (veya Şatti'ir ) la kabını verdi ; 
hırka giydirerek tarikatı yayması için 
Hindistan'a gönderdi. Abdullah-ı Süt
tari önce Hindistan'ın SankipOr şehri

ne, sonra KanpQr'a gitti ve orada bü
yük bir üne kavuştu. Bir süre sonra Ca
!Oh'a geldi; Cal Oh hükümdarının baş

şehi r Mend'de kendisine tahsis ettiği 

bir yere yerleşerek tarikatını yaymaya 
başladı. N üzh etü'l-./]avôpr müellifınin 

Gülzor-ı Ebrôr'dan naklettiğine göre 
832'de ( 1428-29) Mend'de vefat etti. 
Değişik şekillerde kaydedilen tarikat 
silsilelerinin hepsi Bayezid-i Bistamfye 
ulaşır. Abdullah-ı Şüttarfnin meşrebi, 

tasawufta üç genel t emayülü ifade 
eden tarik-i ebrar, tarik-i ahyar, tarik-i 
şüttardan sonuncusudur. Bu yol aşk, 

vecd ve cezbeyi esas alır. Kendisine 
"pir-i tarikat", "sahib-i tarikat" denil
mekle birlikte Şüttariyye tarikatı daha 
önce de mevcuttu. Nit ekim bazı kay
naklarda şeyhi Muhammed Arife Şüt
tari lakabı verilmektedir . Kendisinden 

ABDULlAH b. TAHiR 

önce genel bir tasawufi tavır ifade 
eden Şüttariyye. Abdullah- ı Şüttari ta
rafından özel bir tarikat olarak kurul
muş olmalıdır. 
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ABDULlAH b. TAHiR 
(_,.,U...;_r..Uıl~ ) 

Ebü'I-Abbas Abdullah 
b. Tahir b. el-Hüseyn 

(ö. 230 / 844) 

Abbasiler devrinin önemli 
devlet adamı ve kumandanlarından . 

_j 

182'de (798) muhtemelen Horasan'
da doğmuş, çocukluk ve ilk gençlik yıl
larını orada geçirmiştir. Babasının ne
zareti altında çok iyi yetiştirildiği anla
şılmaktadır. HarOnürreşid ' in oğulları 

Emin ile Me'mQn arasındaki hilafet 
mücadelesinde Me'mQn tarafını tutan 
ve bu işte baş rolü oynayan babası 

Tahir'in maiyetinde o da bu mücadele
ye katıldı. ei-Cezire'de çıkan isyanları 

bastırmak üzere 81 S yılında bölgeye 
vali tayin edilen babasının yanında ilk 
askeri ve idari tecrübelerini kazandı. 

Babasının buradan ayrılmasından sonra 
( ll Ağustos 819) onun vekili sıfatıyla 

mücadeleye devam etti. Babası Hora
san valiliğine tayin edilince o da Bağdat 
sahibü 'ş-şu rta • lığına getirildi. ei-Ce
zire isyanlarının tehlikeli bir hal alması 
üzerine halife Me'mQn tarafından ei
Cezire ile birlikte Şam ve Mısır valiliğine 

tayin edilerek isyanı bastırmakla görev
lendirildi (82 1 ). 20.000 kişilik bir kuv
vetle Rakka'ya gelince, önceleri asilere 
karşı müsamahalı davranarak kendisi
ne karşı birlikte hareket etmelerini 
önlemeye çalıştı. Ancak isyan, bütün 
Kuzey Suriye ve el-Cezire bölgesindeki 
Mudar kabilelerinin katılmasıyla geniş
leyerek dört yıl kadar sürdü. Bunun 
üzerine asilerin hareket üssü haline ge
t irdikleri kaleleri zaptederek onları tes-
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lim olmaya zorladı. Çetin bir mücadele
den sonra önce Balis Kalesi 'ni zaptetti. 
Buradan isyanın elebaşısı Nasr b. Şe
bes'in bulunduğu Keysüm Kalesi 'ne sal
dırdı ve kaleyi kuşattı. Muhasara üzeri
ne Nasr eman dilemek zorunda kaldı : 

ancak Abdullah' ın bölgeden ayrılmasın
dan sonra tekrar isyan etti. Geriye dö
nen Abdullah, kaleyi ikinci defa kuşata 

rak Nasr'ı teslim aldı ve Bağdat'a gön
derdi. 

Bu isyanın bastırılmasından sonra sı

ra Mısır meselesinin halline gelmişti. 

Emin ile Me'mün arasındaki iktidar 
mücadelesi, eskiden beri Mısır'da de
vam eden kabileler arası rekabeti da
ha da arttırmış ve işi silahlı mücade
leye kadar götürmüştü . Kardeş kavga
sının sona ermesi üzerine sükünet sağ
lanır gibi gözükürken, Endülüs Emevi 
Hükümdan ı. Hakem'in 15.000 aileyi 
Mısır'a sürgün etmesi durumu iyice 
gerginleştirdi. Bu arada Mısır Valisi 
Ubeydullah b. Sari hilafet merkezi ile 
ilgisini kesip vergisini göndermeyince, 
halife Mısır' ı tekrar merkeze bağlama 
işini Abdullah'a verdi. 825 yılında Mı

sır'a hareket eden Abdullah, İskenderi
ye'yi Endülüslüler' in elinden geri aldı: 

asileri mağlüp ederek Ubeydullah'ı 

eman dilemeye mecbur etti ve Bağ

dat'a döndü (826J ei-Cezire ve Mısır is
yanlarının bastırılmasında gösterdiği 
başarıdan dolayı Abdullah bu sefer, 
Azerbaycan'da isyan eden Babek el
Hürremi gailesini ortadan kaldırmakla 

görevlendirildi. Bu iş için önce Azerbay
can ve Ermeniye valiliğine tayin edildi. 
Dinever'de, Babek üzerine harekete 
geçireceği orduyu hazırlarken. kardeşi 

Talha b. Tahir'in ölümü üzerine, onun 
yerine Horasan valiliğine tayin edildi 
(21 4 1829-30) 

821 yılından itibaren önce babasının, 
sonra da kardeşinin idaresi altında bu
lunan Horasan'a giden Abdullah. Rey·
den Hindistan'a kadar uzanan bölge
yi, tam manasıyla bağımsız bir hüküm
dar gibi yönetmeye başladı. 834'te Ta
lekan'da isyan eden Hz. Ali evladından 
Muhammed b. Kasım'ın isyanını kolay
ca bastırdı ve Kasım' ı yakalayarak Bağ
dat'a gönderdi. Birkaç yıl sonra. idari 
bakımdan Horasan'a bağlı olan Tabe
ristan'da daha tehlikeli bir isyan çık

tı. Bunun sorumlusu bir bakıma Abdul
lah ' tı : çünkü onun, Taberistan'da Kari
niler ailesinden Mazyar b. Karin 'i halife-
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ye şikayet etmesi üzerine, Mazyar öde
mekte olduğu vergiyi kesmişti. Mazyar'ı 

isyana sevkeden sebeplerden birinin de 
bölgedeki Tahiriler hakimiyetini çeke
meyen Türk kumandanlarından Afşin 

olduğu kaynaklarda kaydedilmektedir. 
Nihayet Halife Mu'tasım'ın da kendi 
aleyhine dönmesi üzerine Mazyar 
839'da isyan etti. Ancak Abdullah b. 
Tahir ile halifenin gönderdiği kuvvetler 
karşısında mağlüp oldu: yakalanarak 
Samerra'da idam edildi (Ağustos 840). 

Abdullah b. Tahir, Me'mün zamanın
da büyük bir itibara sahipti. Ancak 
Mu'tasım'ın kendisini pek tutmadığı 

anlaşılmaktadır. Hatta halifenin onu ze
hirletmek için bir cariye ile zehirli bir 
sarık (destarçe) gönderdiği, fakat cari
yenin Abdullah'a aşık olması üzerine 
komplonun ortaya çıktığı söylenmekte
dir. Abdullah b. Tahir, Horasan eyaJe
tini on dört yıl kadar babasının prensip
leri çerçevesinde idare etti. Memleketin 
refah seviyesini yükseltmek için bilhas
sa ziraate büyük önem verdi. Arazi su
lamada kullanılan suyun düzenli şekilde 
sarfedilmesini sağlamak ve halk arasın
da bu yüzden çıkan kavgaları önlemek 
amacıyla Horasan fakihleriyle Irak fa
kihler ini bir araya getirerek kanunlar 
hazırlattı. Bu heyetin düzenlediğ i Ki
tô.bü 'l-~uniy (kanallar kitabı ) iki asır 

boyunca sulama işlerinde rehber olarak 
kullanıldı. 

Kaynaklarda Abdullah b. Tahir'in köy
lülerin menfaatlerini korumak için me
murlara talimat verd i ği , herkesin tahsil 
yapma i mkanına kavuşturulmasını iste
d iği , onun zamanında bilhassa fakir 
köylü çocuklarının öğrenim için şehirle
re gittiği kaydedilmektedir. Abdullah 
ilim, edebiyat ve felsefeye büyük önem 
vermiş, alim ve sanatkarları himaye et
miş, bizzat kendisi de bazı ilmi tartış
malara katılmıştır. Hama.se*yi topla
yan şair Ebü Temmam onun himayesi
ne mazhar olmuştur. Kendisi de şair ve 
aynı zamanda müsikişinas olan, lüks ve 
debdebeyi seven Abdullah, gerek Bağ

dat gerekse Nisabur'da muhteşem bir 
sarayda oturmuştur. Halifeye ödediği 

verginin 38-44 milyon dirhem arasında 
değişmesi, idaresi altındaki ülkenin re
fah seviyesini göstermektedir. 11 Re
biülewel 230'da (26 Kasım 844) öldüğü 
zaman mensup olduğu Tahiriler hane
danı iyice kuvvetlenmiş bulunuyordu. 
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ABDULlAH b. TARlK 
( j .JU.. .:.r. ..1 1~) 

Abdullah b. Tarık b. Amr 
b. Malik el-Belevf ez-Zafer! 

(ö. 3 / 625) 

Hz. Peygamber tarafından 
muallim tayin edildikleri. yere giderken 

pusuya düşürülüp şehid edilen 
sahabilerden biri . 

_j 

Hicretin üçüncü yılında, müslümanla
ra zarar vermek isteyen Lihyanoğulları. 
komşuları Ada! ve Kare kabileleriyle or
tak bir plan hazırladılar. Bu plan gere
ğince Ada! ve Kare kabilelerinden yedi 
kişi Medine'ye giderek kabile halkının 

müslüman olduğunu . kendilerine İsla
miyet'i ve Kur'an- ı Kerim'i öğretecek 

muallim istediklerini söylediler. Hz .. Pey
gamber de Mersed b. Ebü Mersed (ve
ya Asım b. Sabit) başkanlığında altı veya 
yedi kişilik bir heyeti onlarla birlikte 
muallim olarak gönderdi. Bu irşad he
yeti, Mekke ile Taif arasında bulunan 
ve Reci' diye anılan suyun başına gelin
ce saldırıya uğradı. Heyette bulunan sa
habilerden Mersed, Halid b. Bükeyr ve 
Asım b. Sabit şehid edildi. Hubeyb b. 
Adi, Abdullah b. Tarık ve Zeyd b. Desine 
ise esir olarak Mekke'ye götürülürken 
Merruzzahran'da Abdullah bağlı bulun
duğu ipten kurtuldu ve kılıcını çekerek 
Lihyanoğulları'nın üzerine yürüdü. Etra
fına dağılan müşrikler onu taşa tutarak 
şehid ettiler. 

Bedir ve Uhud savaşiarına da katıl

mış olan Abdullah'ın kabri Merruzzah
ran 'dadır. 


