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kamınınarkaplanındakigizliiktidargücükendielindeolacak,Sâmerrâ’dakiTürkkomutanlarınaksinehilâfetüzerindekietkinliğiartacaktı.BununüzerineTürkkumandanlarıMüstaîn-Billâh’ıhalifeola-raktanımadıklarınıaçıkladılar.11Muhar-rem251 (12 Şu bat 865)tarihindesaraydahapistebulunanMu‘tez-Billâh’ıserbestbırakıphalifeilânettiler.BöylecebiriBağ-dat’ta,diğeriSâmerrâ’daikihalifeortayaçıkmışoldu.Mu‘tez-Billâh,Muhammedb.Abdullah’tankendisinebiatetmesiniistedi,ancakMuhammedhemenolumlucevapvermedi.Sâmerrâ’dakigelişmeleriöğrendiktensonradaSâmerrâ’yayapıla-cakmalîdesteğinkesilmesiiçinbazıyöne-ticilerleyazışmalardabulundu;onlardangemilerinbuşehregirişiniengellemele-riniistedi.Müstaîn-BillâhvalileremektupyazarakvergileriniSâmerrâ’yadeğilBağ-dat’agöndermeleriniistedi.Muhammedb.Abdullahdaşehrinetrafınahendeklerkazdırıpsavunmatedbirlerialdı.NeticedeMuhammedb.Abdullah’ınhâkimiyetindebulunanBağdatileSâmerrâ’dakiTürk-lerarasındaçıkaniçsavaşbirçokinsanınölümüneyolaçtı.ÇatışmalardayenilgiyeuğrayanMuhammedb.Abdullah’ınordu-sundabölünmelerbaşladı(Cemâzi yelâhir 
251 / Tem muz 865).SâmerrâilesürüpgideniççatışmalarBağdat’taekonomikkrizeyolaçtı.BudaMuhammedb.Abdullah’akarşıtepkilerinartmasına,hattasosyalpatlamayasebe-biyetverdi.DurumufarkedenMuham-medb.Abdullah,dahaöncebiatayanaş-madığıMu‘tez-Billâh’ınhalifeliğinikabuletmekzorundakaldı.AslındaMuhammedb.Abdullah’ınMüstaîn-Billâh’asamimi-yetlehizmetedenbirkumandanolduğu,ancakVezirİbnHâkån’ın(Ubey dul lah b. 
Yah yâ b. Hâ kån)Müstaîn-Billâhaleyhin-deağırsözlersarfetmesiüzerineMüs-taîn-Billâh’tanyüzçeviriphocasıolduğuMu‘tez-Billâh’ıdesteklediğirivayetedilir.Mu‘tez-Billâh’ınBağdat’asevkettiğiordu-nunkumandanıolankardeşiEbûAhmedMuvaffakel-Abbâsîşehriuzunsüreku-şattıktansonraMuhammedb.AbdullahileanlaştıveMüstaîn-Billâh’ınhalifelik-tenhal‘inekararverildi.BununüzerineMüstaîn-BillâhhalifeliğiMu‘tez-Billâh’adevretti.4Muharrem252 (25 Ocak 866) tarihindehutbeMu‘tez-Billâhadınaokun-du.Yenihalifetarafındandaimzalanananlaşmayagöreorduiçintoplanacakma-lınüçtebiriMuhammedb.Abdullah’aveBağdatordusuna,üçteikisideTürkler’evediğermevâlîyedağıtılacaktı.FakatbirsüresonraMu‘tez-Billâh,Muhammedb.

ayrıcaseferlereaskerîdesteksağladı.Ni-tekim248’de(862)HalifeMüntasır-Billâh,kendisindenTürkkumandanVasîfkomu-tasındaMalatyaveçevresindekiRumlar’akarşıyapılangazâiçinyardımetmesinivehalkıcihadateşviketmesiniistedi.Muhammedb.AbdullahisyanedenAlievlâdıyla(Tâlibîler)mücadeledeönemliroloynadı.ZeydîimamlarındanEbü’l-Hü-seyinYahyâb.Ömer,KûfeveSevâdböl-gesinde250’de(864)isyanetti,Kûfe’dekibeytülmâleelkoyupadamlarınadağıttıvemahpuslarısalıverdi.BununüzerineMuhammedb.Abdullah,13Receb250 

(20 Ağus tos 864)veya27Receb249 (15 
Ey lül 863)tarihindesevkettiğiaskerler-leYahyâ’yıöldürüpisyanıbastırdı.Hali-feMüstaîn-Billâh,Kûfe’dekiayaklanmayıbastırmasınınödülüolarakTaberistanileDeylemarasındakalanvekendimül-küolanaraziyiMuhammedb.Abdullah’averdi.AncakTaberistan’ınMuhammed’eiktâedilmesibölgehalkınırahatsızettiveHasanb.Zeydb.Muhammedliderliğin-dehalkayaklandı(Ra ma zan 250 / Ekim 
864).BaşlangıçtaTaberistan’atamamenhâkimolanHasanb.Zeyd251 (865)yılın-dayenilerekgeriçekildi.Muhammedb.Abdullah,aynıyılKûfe’deisyanedenZeydîHüseyinb.Muhammed’ivetaraftarlarınıkısazamandakontrolaltınaaldı.Buolay-lardansonraZeydîler’iyakındantakipetti.Muhammedb.AbdullahaynızamandaHâricîler’ledemücadeleetti,ancakbuhusustadikkatedeğerbirbaşarıgöste-remedi.HâricîleronundönemindenüfuzalanlarınıHulvan,CelûlaveMusul’aka-dargenişlettiler.ÖteyandanHalifeMüs-taîn-BillâhdönemindeBağdat’taçıkanayaklanmalarınbastırılmasındaönemliroloynadı.Bundandolayıhacemîritayinedildi.AyrıcaBağdat’takigöreviyanındaMekke,MedineileIrakveçevresininvali-liğideonunidaresineverildi.Sâmerrâ’daçıkan isyanvekarışıklık-larıbastıramayanHalifeMüstaîn-BillâhgizliceşehirdenayrılıpBağdat’ahareketettiveburadaMuhammedb.Abdullahtarafındankarşılandı.Müstaîn-Billâh’ıngelmesiyleBağdatgeçicideolsayenidenbaşşehiroldu.BudurumSâmerrâ’dakiTürkkomutanlarınınhoşunagitmedi.Zi raSâmerrâ’nınterkedilmesionlarındu-rumlarınınsarsılmasınayolaçacaktı.TürkkumandanlarınınSâmerrâ’yadönmesiniistedikleriMüstaîn-Billâh,Muhammedb.Abdullah’tanaldığıdestekleburicalarınıgeriçevirdi.Müstaîn-Billâh’ınBağdat’takalmasıMuhammedb.Abdullahiçinbü-yükönemtaşımaktaydı.Çünkühilâfetma-
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ÿCumhurErsinAdıgüzel

– —MUHAMMED b. ABDULLAH

b. TÂHÝR

د بن عبداله بن طاهر ) ( محمه
Ebü’l-Abbâs Muhammedb. Abdillâh b. Tâ hir b. Hüseynel-Huzâî el-Horasânî

(ö. 253/867)
Abbâsîler’in

Baðdatsâhibüþþurtasý.
˜ ™

209 (824)yılındadoğdu.Tâhirîler’denHorasanValisiAbdullahb.Tâhir’inoğlu-dur.AbbâsîHalifesiMu‘tasım-Billâhtara-fından224’te(839),Tâhirîler’inhâkimiye-tinikabullenemediğiiçindoğrudanhilâfetmerkezinebağlanmakisteyenTaberistanHükümdarıMâzyârb.Kårin’eelçiolarakgönderildi.Muhammedb.Abdullah228 yılıZilhicceayında(Ey lül 843)Irâk-ıAcemveTaberistanvaliliğinetayinedildi;nâibisıfatıylakardeşiSüleyman’ıTaberistanveCürcân’ayolladı.Tâhirîler’denMuham-medb.İshakb.İbrâhim’inölümüüzeri-nede22Rebîülâhir237’de(23 Ekim 851) vergimemurluğu,halifenintemsilciliğigörevlerininyanısıraBağdatsâhibüşşur-talığına(as kerî va li),ayrıcaSevâdveFarsvaliliğinegetirildi.Bağdatsâhibüşşurtalı-ğıMuhammedb.Abdullah’ınyaptığıgö-revlerinenetkiliveuzunsüreliolanıdır.Busıradadevletinresmîdinanlayışınınyaygınlaştırılmasıiçinçalıştı,muhalefetedenlericezalandırdı.DahaönceSâmer-râ’dahâcipliğiniüstlendiğiHalifeMüte-vekkil-Alellah’ınemriyleBağdat’tadinîihtilâflardandoğaniçkarışıklıklarısonaerdirmekiçingayretgösterdi.Mutaassıpmezhepmensuplarıylamücadeleetti,Hz.Peygamber’insünnetiniihyâetmekiçinçabaladı.Bağdatsâhibü’ş-şurtasıolarakyalnızcaşehringüvenliğiyleilgilenmedi,
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öldürüldü.EmîrMuhammed,AsturiasKrallığı’nındüşmancafaaliyetlerinide-vamettirmesindendolayıkaradanyapılanseferlerinyanısıradenizdendehücumageçmeyekararverdi.Buamaçla266 (879) yılındaCillîkıyebölgesinedoğruyolaçıka-rılandonanmaAtlasOkyanusu’ndaçıkanfırtınayüzündenbirsonuçalamadangeridönmekzorundakaldı.İspanyadevletle-rinekarşıdüzenlenenseferleriçsorunlaryüzündenzamanzamandurmanoktasınagelsedeemîrgazâfaaliyetlerinedevametmiştir.İlkdefaII.Abdurrahmanzamanında
229’da(844)Endülüs’esaldıranNorman-lar (Mecûs)EmîrMuhammeddevrindeikincidefasaldırmıştır.245 (859)yılındaaltmıştanfazlagemiyleİşbîliye’yeyöne-lenNormanlarbirsonuçeldeedemedengeriçekilmekzorundakalmış,ancakül-keyi terketmeyip el-Cezîretülhadrâ’ya
(Al ge ci ras)ulaşarakşehriyağmalamışveburadakiulucamiyiyakmıştır.ArdındanMürsiye’yegidenNormanlaryinebaşarıkazanamamış,çoksayıdagemilerinikay-bederekEndülüs’tenayrılmakdurumun-dakalmıştır.I.Muhammedzamanında,Kurtuba’dabaşlayıpTuleytula’yakadaruzanan“hı-ristiyanfedailerihareketi”kontrolaltınaalındı. İslâmiyet’ikabuledenyerlihalk
(mü vel ledûn)baştaolmaküzereArapveBerberîler’inçoğunluktabulunduğuyer-lerdeisyanlarortayaçıktı.Bunlardanenönemlileri,Tuleytula(To le do)veMâride
(Me ri da)şehirlerindeçıkanisyanlarlaÖmerb.Hafsûnisyanıdır.238’de(852)Tuley-tulahalkıtopyekünbirisyanbaşlattıveRabahKalesi’ne(Ca lat ra va)saldırıpArap-lar’ınçoğunukılıçtangeçirdi.I.Muham-medbuisyanıbastırmakiçinbizzatsefereçıktı.Ulemâbunudârü’l-harbeyapılanbirseferşeklindedeğerlendirdi.Çoksayıdafakihvezâhidgönüllüolaraksefereka-tıldı.NeticedeI.Muhammedisyanıbas-tırdıysada240 (854)yılındaTuleytulalılaryenidenayaklanıncabiryılsonratekrarsefereçıkmakzorundakaldı,ancakhalkemandileyipitaatarzetti.Fakatçokgeç-medenTuleytulahalkımerkezîidareyekarşıLeonKrallığı ile işbirliğiyaptı. I.Muhammed’intecrübesizkişilerigörevegetirmesi,Berberî,mozarab(İslâmi yet’i 
ka bul et me mek le bir lik te İslâm kül tü rü nü 
be nim se miş olan lar)vemüvelledûndanoluşantoplumkesimlerinekarşıAraplar’ıkayırmasıhuzursuzluğayolaçtı.Müvel-ledlerdevletkademelerindegörevalama-dıklarını,yönetimdekendilerinekarşıdu-yarsızkalındığını,görevlerinyalnızArap-

ve Türk ler, İstanbul1976,s.116121;R.NelsonFrye, Or ta Ça ğın Ba şa rı sı Buhârâ (trc. Ha san 

Kurt),Ankara2000,s.141;GülgûnUyar, Ehli 
Beyt: İslâm Ta ri hin de AliFâtı ma Evlâdı, İstan
bul2008,s.349,358,359362,364,366,369;K.V.Zetterstéen–[C. E. Bos worth], “Mu¼am mad 

b. £Abd Allåh”, EI° (İng.),VII,390;İsmailDurmuş,
“Mü ber red”, DİA, XXXI,432.

ÿHa san Kurt

– —MUHAMMED

b. ABDURRAHMAN el-ÜMEVÎ

د بن عبدالرحمن أاموي ) ( محمه
Ebû Abdillâh Muhammedb. Abdirrahmânb. el-Hakem el-Ümevî el-Mervânî

(ö. 273/886)
EndülüsEmevîemîri

(852-886).
˜ ™

207 (822)yılındaKurtuba’da(Cor do-

ba)doğdu.II.Abdurrahman’ınoğluolupannesibircâriyedir.EsirdüşenHârisb.Bezîğ’ikurtarmakiçinTutîleüzerinegön-derilenMuhammed,Mûsâb.Mûsâ’yıba-rışazorladıve226’da(841)Benbelûne’yi
(Pamp lo na)zaptetti.ErtesiyılTutîle’yitekrarkuşattıveMûsâ’yıteslimolmakzorundabıraktı.231’dede(846)Leon’ukuşatıpyağmavetahripetti.Babasıtara-fındanveliahttayinedilenI.Muhammed
(Mu ham med b. Ab dur rah man el-Ümevî) onun vefatıüzerinebaşşehirKurtuba’datahtaçıktı(3 Re bî ülâ hir 238 / 22 Ey lül 852).Mu-hammed,biryandanülkeiçindekiisyanlarıbastırmaklauğraşırkenbiryandandahı-ristiyanİspanyoldevletlerinekarşıseferlerdüzenledi.ÖzellikleAsturiasKrallığıhedefalındı,ayrıcaIII.(IX.)yüzyılbaşlarındanitibarengelişmeyebaşlayanBenbelûnemerkezliNavarra(Neb re)Krallığıüzerineseferleryapıldı.238’de(852)Elebe(Ala va) civarındabazıkalelerzaptedilirkenFrankhâkimiyetindeolanBerşelûne(Bar se lo na) bölgesindedebazımerkezlerelegeçiril-di.Buseferlerdeneldeedilenganimet-lerinbeştebiri ileSarakustaCamii’ningenişletildiğirivayetedilir.Muhammed,
246 (860)yılındaNavarraKrallığı’nayö-nelerekkrallığınbaşşehriBenbelûnevecivarınınzaptedilmesiniistedi.Endülüsordusununbaşarılıolduğuseferdeböl-gedekipekçokşehirvekaleelegeçirildi.SeferesnasındaNavarraKralıGarcia’nınoğluFortun’unesiralınıpKurtuba’yagö-türüldüğüveburadayirmiyılesirkaldığınakledilir.12Receb251’de(9 Ağus tos 
865)Cillîkıye (Ga li cia)civarındapekçokkalezaptedildi.EmîrinoğluMünzir’inku-mandaettiğibuseferdebüyükbaşarı-larkazanıldıveçoksayıdadüşmanaskeri

Abdullah’ınaskerlerininmaaşınıkesti.Budurumbüyükkarışıklıklarayolaçtı.BunarağmenMuhammedb.Abdullah,Mu‘tez-BillâhileişbirliğiyaparakMüstaîn-Billâh’ınöldürülmesinderoloynadı.Mu‘tez-BillâhdönemindedeBağdat’takisâhibü’ş-şurtagörevinisürdürenMuham-medb.Abdullah14Zilkade253 (15 Ka sım 
867)tarihindeöldü,cenazenamazınıoğluTâhirkıldırdı.HastalığışiddetleninceidarîyetkilerininkardeşiUbeydullahb.Abdul-lah’abırakılmasınıvasiyetedenMuham-medb.Abdullahçokgüçlübirkumandanvenüfuzlubirdevletadamıidi.Sığınacakbiryerarayanlarınsığınağıhalinegelmiş-ti.NitekimdevlethazinesindensorumluVezirEbûSâlihAbdullahb.Muhammedb.Yezdâd,VasîfveBoğaes-Sag¢r’dençekin-diğiiçinBağdat’akaçmıştır.Bununüze-rineMüstaîn-Billâhyalnızcaonunyerineyenibirvezirtayinetmekleyetinmiştir.Muhammedb.Abdullahcömert,iyilikse-ver,edepli,istişareyeönemverenuyumlubirinsandı.HalifeMu‘tez-Billâh,Türkasıllıkomutanlarakarşıkendisinikoruyabilecekyegânekişiolduğuiçinonunölümüneçoküzülmüştür.Muhammedb.Abdullahaynızamandameşhurbiredip,şairveâlimdir.Hadisrivayetetmiş,felsefeveArapgra-meriyleilgilenmiştir.MüberredveSa‘lebgibiArapdiliveedebiyatıâlimlerinihima-yesinealmış,MüberredileSa‘leb’intar-tışmalarınıdinlediktensonraMüberred’ikendine,Sa‘leb’ideoğlunahocatayinet-mişti.Bazıbeyitvemektuplarıgünümü-zeulaşmıştır(Şâbüştî, s. 132; Sa fe dî, III, 
304-305; Ah med Zekî Saf vet, IV, 237-245, 
399).
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