
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. 
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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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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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ABDÜLMUTIALiB b. REBTA 

Müslim'de ("Zekat", 167) yer alan riva
yetine göre, babalarının teşviki üzerine 
Fazi b. Abbas ile birlikte Peygamber'e 
giderek evlenecek çağa geldiklerini ve 
zekat memurluğundan kazanacakları 

parayla evlenmek istediklerini söyledi
ler. Bunun üzerine ResQI-i Ekrem, Pey
gamber ailesine mensup kimselerin bu 
yolla para kazanmalarının doğru olma
dığını hatırlattı ve kendi amcasının oğ lu 

Nevfel b. Haris ile Mahmiye b. Cez'i 
çağırttı. Bunlardan Nevfel'e, kızını yeğe
ni Abdülmuttalib'e, Mahmiye'ye de kızı
nı Fazl'a vermesini tavsiye etti. Gençler 
bu suretle evlendiler. Abdülmuttalib'e 
kızını verenin, Nevfel'in kendisi değil 

kardeşi EbO Süfyan olduğu da rivayet 
edilmektedir. 

Abdülmuttalib Hz. Ömer'in hilafetine 
kadar Medine'de kaldı. Sonra Dımaşk'a 
yerleşti ve orada vefat etti. Vefat tarihi 
için hicri 62 (681-82) yılı da gösteril
mektedir. 

Abdülmuttalib Hz. Peygamber'den ve 
Ali 'den hadis r ivayet etmiş, kendisinden 
de oğlu Abdullah, Abdullah b. Haris b. 
Nevfel ve onun oğlu Muhammed ri".,d
yette bulunmuşlardır. 
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!il RAŞiT KüçüK 

ABDÜLMÜ'MİN ed-DİMYATI 

( ..,.1\:-..UI .r_j..li.J.:."- ) 

(bk. DİMYA'rl, Abdülmü'min b. Halef). 
L ~ 
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ABDÜLMÜ'MİN el-HÜYİ 
( ._.,. _ _,.ıı .r_j..li.J.:."-) 

XII. yüzyıl sonlarıyla XIII. yüzyılın 
ilk yarısında yaşadığı kabul edilen 

Anadolu Selçuklu nakkaşı. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de (Hazine, nr. 841) korunan AyyOki'ye 
ait Var~a vü Gülşah adlı Farsça mes
nevinin minyatürlerini yapan sanatkar
dır. Eserdeki yetmiş bir minyatürden 
bir tanesine (vr. 58b) yazdığı "amel-i Ab
dülmü'min b. Muhammed en-Nakkaş 

ei-Huveyyf" ibaresinden, Xl. yüzyıl or
ta larında Türkler'in eline geçen ve bu 
asırlarda Huvey şeklinde telaffuz edi-
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Abdülmü'min 

ei-Hüyi'nin 

tezhibini 
yaptığı 

Ayyükl'nin 

Varka uü Gülşah 
mesnevisinden 

bir minyatür 
(Topkapı Sarayı 

Müzesi Ktp., Hazine, 

nr. 841, vr. SSb) 

len (bk. Özergin, s. 226) Azerbaycan'daki 
Hoy şehrinden olduğu anlaşılmaktadır. 
Hakkında pek çok araştırma ve ince
leme yayımianmış olan bu ya~manın 

müstensihi ve istinsah tarihi bilinme
mektedir. Kitabın Osmanlı öncesine ait 
cildinden ve tipik Anadolu Selçuklu ne
sihi hattından. bir Anadolu Selçuklu 
eseri olduğu anlaşılmaktadır. Uygur üs
IObundaki minyatürlerinin tam benzer
lerine de yine Selçuklu yazmaları ile se
ramiklerinde rastlanmaktadır. Nakkaş 

Abdülmü 'min ei-HOyfnin, Konya Kara
tay Medresesi'nin 651 (1253) yılında 

tanzim edilen vakfİyesindeki elli şahit 

arasında, ismi başlarda yer alan ve ta
şıdığı "eş-şeyh" unvanından o tarihte 
yaşlı olduğu anlaşılan Şeyh Abdülmü'
min b. Muhammed ei-HOyi ile aytıı şa

hıs olabileceği ileri sürülmektedir (bk 
Özergin, 227 vd ) 
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!il FiLiZ ÇAGMAN 

ABDÜLMÜ'MİN el-KÜMI 

( .s"fll .r_j..li.J.:."- ) 
Ebu Muhammed Abdülmü'min b. 

Aif b. Mahluf el-Kumi 
(ö. 558/1163) 

Muvahhidler Devleti'nin kurucusu 
(1130-1163). 

487 yıli' sonlarında (Ocak 1 095) Tlem
sen'e bağlı Taeert (Tacere. Acar) köyün
de doğdu. Serberi Zenate kabilesinin 
KOmye koluna mensuptur. Babası geçi
mini çanak çömlek yaparak sağlayan 
fakir bir insandı. Doğduğu köyde başla-

dığı tahsilini hacası Muhammed b. TO
mert ei-Mehdf'nin yanıııda tamamladı. 
Bu sırada parlak zekasıyla kendini gös
terdi ve Muvahhidler hareketinin lideri 
olan hocasının güvenini kazanıp ordu 
kumandanlığına tayin edildi. Muham
med b. TOmert, Buhayre yakınlarında 
Murabıtlar'a mağlOp olduktan birkaç 
ay sonra 14 Ramazan 524 (21 Ağustos 
1130) tarihinde ölünce kendisine biat 
eden ilk on kişi, yaptıkları bir toplantı
dan sonra Abdülmü'min'i halife olarak 
kabul ettiler ve Abdülmü'min MasmOde 
kabileleri üzerinde tam bir otorite sağ
layıncaya kadar İbn TOmert'in ölümü
nü gizli tutmayı kararlaştırdılar. Abdül
mü'min, MasmQde kabilesine mensup 
olmadığı halde İbn TOmert'in sağlamış 
olduğu kuwetli dini dayanışma ve takip 
ettiği politika sayesinde Muvahhidler'in 
tartışılmaz lideri olduktan sonra, Mu
hammed b. Tumert ei-Mehdfnin ölümü 
resmen açıklandı ve Tinmellel Camii'n
de biat merasimi icra edilerek kendi
sine "emirü'l -riıü'minin" unvanı verildi 
( 1133). Başka bir rivayete göre bu un
van t 123 yılında bizzat Mehdi tarafın
dan verilmiştir. 

Halife olduktan sonra Mağrib'deki 

kabileleri itaat altına almak ve Mura
bıtlar Devleti'ne son vermek üzere bü
yük çapta askeri harekata girişen Ab
dülmü'min önce Atlas sıradağlarında 

hakimiyet kurdu, daha sonra hakimiye
tini Kuzey Fas'taki Rif bölgesine kadar 
genişletti ( 1139). Bu tarihten sonra Mu
rabıt ordularıyla karşılaşmaya başla

dı ve 1143'te tahta geçen Murabıt Hü
kümdarı Taşfin b. Ali ve onun hıristi 

yan birlikleri kumandanı Catalan Rever
ter'i Tlemsen yakınlarında mağiOp et
ti ( 1144). Bu yenilgi üzerine çok sayı

da kabile Muvahhidler'in safına katıldı. 

Taşfin b. Ali, Vahran'da (Oran) sığındı

ğı kaleden kaçmak isterken öldürüldü 
(Mart 1145). Murabıtlar Devleti'ne son 
vermek gayesiyle Vahrari'dan Fas'a ha
reket eden Abdülmü'min şehri dokuz 
ay kuşattıktan sonra zaptetti (28 Nisan 


