
ABDULLAH b. TAHiR 

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. 
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(ilf.J NEVZAT AşıK 

ı ABDULlAH et-TERCÜMAN ı 
( .;,\-._,::ll .U.I-!.f- ) 
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(bk. lERCÜMAN, 
Abdullah b. Abdullah) . 

ABDULlAH b. UBEYD 
( .J.::f- .Y. .U.I-!.f- ) 

Abdullah b. Ubeyd el-Enis! 
(ö. 200/815-16) 

Abbasiler devrinde Bağdat'ta 
yaşamış olan bir müneccim. 

_j 

_j 

Halife Harünürreşfd'in müneccimi olan 
Abdullah'ın hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Adının bazı kaynaklarda Abdul
lah b. Ubeydullah el-Enisf veya el-Eseni 
şeklinde yazıldığı görülmektedir. Kendi 
ifadesinden ve halifenin maiyetinde bu
lunmasından, Bağdat'ta zamanının en 

Abdullah b. Ubeyd'in Kiliibü '1-Fti /i'l-mu 'teber ... adlı ese

rin in ilk sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2685, vr. 17b) 

seçkin müneccimi olduğu anlaşılmakta 

dır. Harünürreşfd'in , hayatın bütün hal 
ve safhalarında geçerli olan zic* leri ih
tiva edecek şekilde bir fal kitabı hazır
latmasını vezirinden istemesi üzerine, 
Bizans, İran, Hindistan ve başka mem
leketlerden pek çok müneccim Bağ

dat'a davet edilmiş ve astrolojiyle ilgili 
Yunanca ve Hintçe kitapları çok iyi tanı
yan Abdullah b. Ubeyd'in başkanlığında 
bir heyet tarafından halifenin istediği 

kitap telif edilmiştir. Kitabü '1-Fali'l
mu 'teber vai 'u 'l-J:ıukema' ve 'I- 'ule
ma' li-ecli'l-Halffe Harı1nirreşfd ve 
ffhi cemi'u J:ı~va'ici'n -nas ve agraiu
hüm ve matlı1bühüm adını taşıyan bu 
eser. on iki hayvanlı burç işaretlerine 

dayanarak on iki bölüm üzerine kurul
muş ve her bölüm yine on iki kısma ay
rılıp yüz kırk dört soru ve cevaptan oluş
muştur. Yazma nüshaları Süleymaniye 
Kütüphanesi (Ayasofya, nr. 2685) ve Bri
tish Library'de (nr . 9607) bulunmaktadır. 
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ı ABDULlAH b. UBEYDUUAH ı 
b. EBÜ MÜLEYKE 
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( -.s...j. .$.! .y, .U.I.J.:f- .y, .11-!.f- ) 

(bk. İBN EBÜ MÜLEYKE). 

ABDULlAH b. UTBE 
( ~ .Y. .U.I-!.f- ) 

Ebu UbeydillSh Abdullah b. Utbe 
b. Mes' ıld el-Hüzell el-Medeni ei-Kılfl 

(ö. 74 /693 ) 

Fakih sahabi. 

_j 

_j 

Meşhur sahabi Abdullah b. Mes'üd'un 
yeğenidir. Hz. Peygamber' in vefatı sıra
sında henüz küçbktü. Doğum tarihi ke
sin olarak bilinmemektedir. Hz. Ömer'in 
halifeliği zamanında Medine'de çarşı ve 
pazarın kontrolüyle görevlendirildi. 66 
(685) yılında Küfe'de isyan çıkararak 

şehirde idareyi ele geçiren Muhtar es
Sekafi tarafından Şureyh'in yerine kadı 
tayin edildi, fakat kısa bir süre sonra 
hastalığı sebebiyle görevden alındı. 

Mus'ab b. Zübeyr'in valiliği sırasında da 
iki yıl (686-687) Küfe kadılığı yapan Ab
dullah b. Utbe 74 (veya 73) yılında ora
da vefat etti. 

Bazı alimierin tabiinden saydıkları 

Abdullah b. Utbe, Küfe'nin önde gelen 
alimlerindendi. Kendisinden birçok ha-

ABDULLAH b. ÜBEY b. SELÜL 

dis ve fetva nakledilmiştir. Hadis rivaye
tinde sika* olduğu hususunda ittifak 
vardır. Resülullah"tan doğrudan hadis ri
vayeti bulunmayan Abdullah b. Utbe, da
ha çok amcası İbn Mes'üd, Hz. Ömer. 
Arnmar ve Ebü Hüreyre"den rivayette 
bulunmuş, kendisinden de Medine'nin 
meşhur yedi fakihinden (fukahA-i 
seb'a*) biri olan oğlu Ubeydullah. Amir 
eş-Şa ' bi, Humeyd b. Abdurrahman b. 
Avf, Ebü İshak es-SebiT ve Muhammed 
b. Sirin hadis rivayet etmişlerdir. 
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li] VEcDi AKYÜZ 

1 ABDULlAH b. ÜBEY b. SELÜL ı 
( J__,L .Y. .$.ı .Y. .u, 1-!.f- ) 

Ebü'l-Hubab Abdullah b. Übeyy 
b. Malik b. el-HSris 

(ö. 9/631) 

Hz. Peygamber devrinde 
L Medine'de yaşayan münafıkların reisi. _j 

Babasının annesine nisbetle İbn Se!Ol 
diye de anılan Abdullah, Hazrec kabile
sinin reisi olup Medine'nin idaresi ken
disine verilmek üzere iken Hz. Peygam
ber'in oraya hicretiyle bundan vaz
geçilmiştir. Bu sebeple, Bedir Savaşı ' n

dan hemen sonra müslüman olmuş gö
rünmesine rağmen, Peygamber'e ve 
onun tebliğ ettiği dine karşı beslediği 

kin ve düşmanlık duygularından hiçbir 
zaman kurtulamamıştır. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur: 
tarih içindeki yerini ancak sebep oldu
ğu hadiselerle tesbit etmek mümkün 
olmaktadır. Müslüman olmadan önce 
Hz. Peygamber'le karşılaştığı bir gün 
edebe aykırı bazı sözler söylediği ve ya
kışıksız davranışlarda bulunduğu hadis 
kaynaklarında yer almıştır (bk. Buhari. 
"Men;la", 15, "Edeb", 115 ; Müslim, "Ci
Md", 116 ; Müsned, V, 203) Hadiseye şa 

hit olan Üsame b. Zeyd'in anlatlığına 
göre Hz. Peygamber, evinde hasta yat
makta olan Sa'd b. Ubade'nin .ziyaretine 
giderken aralarında Abdullah'ın da bu
lunduğu müslüman. müşrik ve yahudi
lerden oluşan bir toplulukla karşılaş

mış, onlara yaklaştığı sırada Abdullah 
kaftanıyla bumunu kapatarak, "Toz 
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