
ABDÜLMELiK b. NÜH b. NASR 

de Kuhistan'da geniş topraklara hakim 
durumda idi. Ebu Ali Çagani'yi uzaklaş
tırmak için Abdülmelik tarafından Ho
rasan'a gönderilen Bekir b. Malik orayı 
ele geçirdi. Ebu Ali de askerlerinin Ab
dülmelik'in ordusuna katılmaları üze
rine, 200 taraftarıyla Rey'de Büveyhi
ler'den Rüknüddevle'ye sığındı. Bekir b. 
Malik, Samani emirinin Türk muhafız
ları tarafından öldürülünce (957) yerine 
Ebü'l-Hasan Muhammed es-Simcuri ta
yin edildi. Ancak halka kötü davrandığı 
için Abdülmelik onu aziederek Ebu Man
sOr Muhammed b. Abdürrezzak'ı Hora
san valiliğine getirdi (960) EbO MansOr 
Horasan'ı iyi idare etti. Bu arada Alpte
kin'in emrindeki Türk askerleri Buha
ra'da yönetimi ele geçirerek Samaniler'i 
zor durumda bıraktılar. Bunun üzerine 
Abdülmelik kumandanlarından Begte
kin'i idam ederek askerlerin devlet ida
resindeki nüfuzunu kırmak istedi. Fa
kat içteki karışıklıklar onu Türk Emiri 
Alptekin'i Horasan valiliğine tayin et
meye mecbur bıraktı (961). Büveyhiler'
le ı. NOh devrinde başlayan savaşlar Ab
dülmelik devrinde Samaniler'e fazla fay
da sağlamayan bir antlaşmayla sona 
erdi (344 / 955-56) 

el-Melikü'l-müeyyed, el-Melikü'l-mu
vaffak ve · el-Emirü'r-reşid unvaniarını 

alan Abdülmelik 23 Kasım 961 'de, Bu
hara meydanında çevgan aynarken at
tan düşüp öldü. Başka bir rivayete göre 
de düştükten sonra öldürüldü. Yerine 
kardeşi Mansur b. NOh geçti. 
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ABDÜLMELİK eş-ŞIRAzl 

( .sj~I.:.JJ..ll~) 

Ebü'l-Hüseyn Abdülmelik 
b. Muhammed eş-Şirazl 

Ortaçağ matematikçisi ve 
astronomi bilgini. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulun
mamakta, SSO'de ( 1155) ve nisbesine 
göre de muhtemelen Şiraz'da doğup 

600'den ( 1204) önce öldüğü sanılmak
tadır. Şirazi, daha çok Helenistik Grek 
matematikçilerinin kitapları üzerinde 
çalışmış ve onları özetleyerek Arapça'
ya çevirmiştir. Ele geçen tek eseri, Ta
şaffu}ıu'l-ma-!Jrı1tat (koni kesilmeleri), 
m.ö. lll. yüzyılın ikinci yarısında yaşa
yan. elips ve hiperbol kelimelerini ilk 
defa ilim dilinde kullanan. İskenderiye 
ekolünün ünlü geometri bilgini Pergeli 
(Antalya civarındaki Pergaeus) ApoHani
us'un Kônika (koniler) adlı eserinden 
yaptığı özlü kısaltmadır. Şirazi Tasaf
fu}ıu'l-ma-!Jrı1tat'ı, kendinden önce Kô
nika üzerinde geniş bir inceleme yap
mış olan Hilal b. EbO Hilal el-Hımsi (ö 

270 / 883-84) ile Sabit b. Kurre'nin (ö 

288/90ı) Cİlmü eşkali lwtı1 ci'l-ma-!J
rı1tat adlı eserlerinden faydalanarak 
kaleme almıştır. Eser, Latince'ye de ter
cüme edilerek 1669 yılındaKilan'da (Ki
el) basılmıştır. Abdülmelik eş-Şirazi'nin 
bundan başka. Batlamyus'un (Ptolema
eus) ünlü Almagest1ni de Arapça ola-

Abdülmelik es-Sirazi'nin Tasaffuhu'l-mat;raıat adlı ese
rinden bir sayfa (Topkapı Safayı Müzesi Ktp., lll. Ahmed, nr. 3463) 

rak özetiediği bilinmektedir. Ancak bu 
eser ele geçmemiş olup Kutbüddin eş

Şfrazi (ö 710/ ı 31 ı ı tarafından, ondan 
faydalanılarak Farsça'ya yapılan ve Dür
retü't-tôc li-gurreti'd-dibôc adlı eseri
nin bir bölümünü teşkil eden Almagest 
tercümesi vasıtasıyla tanınmaktadır. 

Bugün sadece yarısı mevcut olan Kô
nika'nın, Sirazi'nin Tasaffu}ıu '1-ma-!Jrıl
tôt'ı ile diğer müslüman matematikcile
rin eserin aslından yaptıkları tercüme
lerle tamamlanabilmiş olması, bu eser
lerin ilim tarihi açısından taşıdıkları öne
mi artırmaktadır. Tasaffu}ıu'l-ma-!Jrı1-

tat'ın yazma nüshaları, Topkapı Sarayı 

Müzesi (lll Ahmet, nr. 3463), Süleymani
ye (Yeni Cami, nr. 803; Carullah, nr. 1507). 
Nuruosmaniye (nr. 2972), Leiden Üni
versitesi (Oriental, nr. 513/ ı) ve Oxford 
Bodleian (nr. 3970, 3/ ı) kütüphanele
rinde bulunmaktadır. 
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Iii SARGüN ERDEM 

ABDÜLMELİK b. ÜKEYDİR 
(J~I:_r..:.JJ..ll~) 

(bk. ÜKEYDİR b. ABDÜLMELİK). 

ABDÜLMUTIALİB 
( -.,JWI~) 

Ebü'l-Haris Abdülmuttalib 
b. Haşim b . Abdimenaf b . Kusayy 

(ö. 577 m.) 

Hz. Peygamber'in dedesi. 

_j 

_j 

Asıl acjı Şeybe'dir; Yesrib'de (Medine) 
doğdu·. Babası Haşim, annesi Medine
li Neccaroğulları'na mensup Selma'dır. 

Babası Gazze'de öldüğünden sekiz yaşı
na kadar annesiyle beraber Medine'de 
kaldı. Daha sonra amcası Muttalib ye
ğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre gi
rerken Muttalib'in terkisindeki çocuğu 
gören Mekkeliler. onu kölesi zannede
rek kendisine "abdü'l-Muttalib" dediler 
ve Şeybe o günden sonra Abdülmutta
lib diye anıldı. Bir başka rivayete göre 
ise. Muttalib'e çocuğun kim olduğu so
rulduğunda o, üstü başı pek düzgün 
olmayan Şeybe'yi o anda kölesi olarak 
tanıtmıştır. 



Abdülmuttalib'i amcası yetiştirdi ve 
ölümüne yakın bir zamanda, "Babanın 
yerine sen layıksın " diyerek kabile reis
liği görevini ona devretti. Reisliği döne
minde gördüğü bir rüya üzerine, Cür
hümlüler'in Mekke'yi terkederken ka
pattıkları zemzem kuyusunun yerini 
buldu. Kabe civarındaki bu kuyuyu, Ku
reyş'in karşı koymasına rağmen özel 
mülkiyetine geçirdi ve böylece hacılara 
su dağıtma (sikaye*) elde etti. Bu sıra
da Haris'ten başka çocuğu olmadığı için 
baskılar karşısında kendisini savun
makta güçlük çekiyordu. Bu sebeple. 
on oğlu olduğu takdirde birisini kurban 
edeceğine dair adakta bulundu. Daha 
sonra beş hanımından on oğlu dünyaya 
geldi ve gördüğü bir rüya üzerine ada- · 
ğını yerine getirmek istedi. Kurban 
adayını belirlemek maksadıyla oğulları 

arasında çektirdiği kura Hz. Peygam
ber'in babası Abdullah'a çıktı. Ancak 
Abdullah'ın yerine yine kura usulüyle 
belirlenen yüz deveyi kurban etti (bk. 

ABDULlAH). 

Abdülmuttalib üstün karakterli . inanç
lı, iyi kalpli, bir insan, adil bir reisti. 
Ömrünün sonuna doğru puta tapmayı 
terketmiş, içkiyi bırakmış, Kabe'nin çıp
lak olarak tavaf edilmesini yasaklamış
tır. Allah 'ın varlığına, ceza ve mükafat 
yeri olarak ahiretin mevcudiyetine inan
mış, zaman zaman Hira mağarasına çe
kilip ibadetle meşgul olmuştur. Kur'an-ı 
Kerim'de haber verilen Fil Vak'ası'nda 

(b k. ei-Fil ı 05 1 ı -5). Kabe'yi yıkmaya ge
len Ebrehe ile müzakerelerde bulun
muş ve Kabe'yi sahibinin mutlaka koru
yacağınİ ona hatırlatmıştı. 

Abdülmuttalib sağlığında tarunu Mu
hammed'e gereken ihtimamı gösterdi; 
kendisinden sonra da bakımını oğlu 

Ebü Talib'e vasiyet etti. Yaygın olan ri
vayete göre seksen iki yaşında Mek
ke'de öldü ve Cennetü'l-Mualla'daki 
(Hacun Kabristanı) büyük dedesi Ku
sayy'ın mezarı yanına defnedildi. Ölü
mü münasebetiyle Mekke halkı matem 
tuttu; dükkanlar günlerce kapalı kal
dı, hakkında mersiyeler söylendi. İslam 
alimleri, fetret döneminde yaşayan Ab
dülmuttalib'in tevhid inancına sahip bir 
kişi olduğunu kaydederler ve ahirette 
kurtuluşa ereceği ümidini taşırlar (bk. 

FETRET). 

Haşim' in nesli yalnız Abdülmuttalib'le 
devam ettiği için onun vefatıyla Haşi

moğulları'nın nüfuz ve kudreti zaafa 
uğradı. Ümeyyeoğulları, kısa bir süre de 
olsa Haşimoğulları'na üstünlük sağladı
lar. Bu sebeple Harb b. Ümeyye Abdül-

muttalib'in yerine geçti ve Kabe'ye ait 
görevlerden sadece sikaye Abdülmutta
lib'in oğullarından Abbas·a kaldı. 
BİBLİYOGRAFY A : 
İbn Hişam. es·Sire (nşr. Mustafa es-Sekka 

v . dğr.). Kahire 1375 / 1955, 1, 50, 51, 56 vd., 
112, 117, 145, 150, 160·163, 177, 178, 179, 
183, 189; İbn Sa 'd, et·Tabalcatü'l-kübra (nşr. 
İh san Abbas). Beyrut 1388 / 1968, 1, 25, 81 vd. , 
117·119 ; İbn Kuteybe. el-Ma'arif (nş r. Mu
hammed İsmail es-Savi). Kahire 13531 1935 
- Beyrut 13901 1970, s. 33; Ya'kübi, Tarif] 
(nşr. M. Th . Houtsma). Leiden 1883- Beyrut, 
ts. (Daru Sadır). ı, 246 vd.; Taberi, Tarif] (n şr. 

Muhammed Ebü'I-Fazl). Kahire 1960-70 -
Beyrut, ts. (Daru Süveydan). ll, 246·251; İbn 
Said ei-Endelüsf. N eş ve tü }ta rab {i tarif] i cahi
liyyeti'l· 'Arab (nşr. Nusret Abdurrahman). 
Arnman 1982, 1, 330·333; İbn Hacer. el· İşabe 
(nşr. Ali Muhammed ei-Biciivi), Kahire 1390· 
92/ 1970·72, V, 250·251; Diyarbekrf. Taril]u 'l· 
l]amis, Kah i re 1283 - Beyrut, ts., 1, 253 ; M. 
Hamfdullah. İslam Peygamberi, 1 (tre. M. Sa
id Mutlu ). İstanbul 1966, s. 33, 36, 42; Mu
hammed Bım Efendi. Sübülü 's-selam {i hukmi 
aba 'i Seyyidi'l·enam, İstanbul 1287, s. B6·90, 
95·97, 99·101; M. Asım Köksal , İslam Tarihi 
(Mekke Devri). Ankara 1966, s. 20·22, 28, 34, 
42, 47, 67·, 70; Cevad Ali, el-Mu{assal {i tarihi'/· 
'Arab ~able 'l·İslam, Beyrut 1968-72, IV, 73-Bl. 

L 

Iii H . AHMET SEZİKLİ 

ABDÜLMUTIALİB b. GALİB 
( -,..Jii. ıY. YLJI~ ) 

(1794-1886) 

Mekke emiri. _j 

Zevi Zeyd kabilesine mensuptur. Mek
ke'de doğdu . Babası Mekke Emlri Şerif 
Galib'dir. 1813'te aziedilen babası ile 
birlikte Selanik'e gitti. Daha sonra Mek
ke'ye dönerek 1827'de Yahya b. Sürür'
un yerine vekaleten emir oldu. Ancak 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın muha
lefeti sebebiyle emirliğe Şerif Muham
med b. Avn'in getirilmesi üzerine, kar
deşleriyle birlikte yeni emlre karşı mü
cadeleye giriştiyse de mağlüp oldu ve 
Aslr'e kaçtı. Fakat Mehmed Ali Paşa'nın 
kendisine suikast yapmasından çekin
diği için istanbul'a gitti. Osmanlı hükü
meti tarafından Bursa'da mecburi ika
mete tabi tutuldu. isyan eden Mısır Va
lisi Mehmed Ali Paşa'nın himaye ettiği 
Mekke Emlri Şerif Muhammed'in azie
dilmesi üzerine, 1832 Haziranında Mek
ke emirliğine getirildi (BA, Cevdet-Dahi
liyye, nr. 7943). Fakat Mehmed Ali Pa
şa 'n ın isyanı dolayısıyla görevine gide
medi ve istanbul'a dönmek zorunda kal
dı. Ancak 1851'de, Mehmed Ali Paşa'

nın ölümünden sonra Mekke'ye gidip 
görevine başladı ve üç yıl emirlik ma
kamında kaldı. 

ABDÜLMUTIALiB b. REB[A 

Emirliği sırasında Arap kabilelerinden 
askeri kuwet temin etmesi. köle tica
reti yasağına karşı çıkması, kendi başı 

na hareket etmesi gibi bazı sebeplerle 
1855 Ağustosunda görevinden alındı ve 
yerine rakibi Şerif Muhammed getirildi. 
Fakat kendisine ulaşan azil emrini ka
bul etmeyerek taraftarlarıyla birlikte 
yeni emlre karşı ayaklandı ise de yaka
lanıp istanbul'a gönderildi ve Selanik'te 
oturmaya mecbur edildi. Selanik'te iken 
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'ya gön
derdiği bir mektup üzerine istanbul'a 
gelmesine izin verildi; bundan sonra 
yaklaşık yirmi beş yıl istanbul'da otur
du. 1880'de Şerif Hüseyin Paşa'nın Cid
de'de öldürülmesi, ll. Abdülhamid'in onu 
tekrar Mekke emirliğine tayin etmesine 
yol açtı. 1882 Ağustosuna kadar iki yıl 
Mekke emirliği yaptı ve bu sırada nü
fuzunu yaymaya çalıştı. Bu yolda girişti
ği faaliyetler üzerine 2 Eylül 1882'de 
Hicaz Valisi Osman Nüri Paşa'nın dü
zenlediği ani bir gece baskını sonucu 
görevden alınarak önce Taif'e, sonra da 
Mekke'ye getirildi ve buradaki konağın
da gözaltına alındı; ölümüne kadar da 
burada kaldı. Oğullarından Haşim, Ali 
Cabir ve Füheyd paşalar beylerbeyi rüt
besine kadar yükseldiler. Osmanlı ida
resindeki son Mekke emlri olan tarunu 
Şerif Ali Haydar, Ali Cabir Paşa'nın oğ
ludur. 
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[il (DİA) 

1 
ABDÜLMUTIALİB b. REBİA 

ı 

( ~.J ıY. YLJI~) 
Abdülmuttalib b. Rebla 

b. el-Haris el-Haşim! 
(ö. 61/680-81) 

Hz. Peygamber'in amcası Haris'in 

L 
torunu, sahabi. 

_j 

Bazı kaynaklarda adı Muttalib olarak 
geçiyorsa da tabakat ve hadis kitapla
rının çoğunda Abdülmuttalib diye kay
ctedilmekte ve Peygamber'in onun adını 
değiştirmediği anlaşılmaktadır. Annesi, 
Hz. Peygamber'in amcası Zübeyr'in kı

zı Ümmülhakem'dir. Kendisinin Sahil)-i 
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