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MUHAMMED b. ABDURRAHMAN el-ÜMEVÎ

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.
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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).

BİBLİYOGRAFYA:Ya‘k†bî, Tâ rîÅ, II,488,491,497vd.;Taberî, 
Tâ rîÅ (Ebü’l-Fazl),IX,188191,200vd.,210,
222230,241244,256vd.,261271,277284,
287307,309345,370vd.,374376,378,387;Mes‘ûdî, Mürûcü’××eheb (Ab dül hamîd),III,115
117;IV,145,154,162164;Ebü’l-Ferecel-İsfa-hânî, Me šå ti lü’¹ªâli biyyîn (nşr. Sey yid Ah med 
Sakr),Kahire1949,s.645;Şâbüştî, edDiyârât 
(nşr. K. Avvâd),Beyrut1406/1986,s.38,87,122
129, 132; İbnİsfendiyâr, Tâ rîÅi ªa be ris tân: Ab
rid ged Trans la ti on of the His tory of Ta ba ristån 
(trc. E. G. Brow ne),LeidenLondon1905,s.157,
161; İbnü’l-Esîr, elKâmil, VII,59vd.,65,79,85,
95100,117vd.,121130,135162,167170,
175vd.,179vd.,184,188;İbnü’t-Tıktakå, el

FaÅ rî, s.240241;Nüveyrî, Nihâye tü’lereb, XXII, 

307317;Safedî, elVâfî, III,304305;İbnKesîr, el

Bi dâ ye, XI,57,11;Zahîrüddîn-iMar‘aşî, Tâ rîÅi 
ªa be ris tân ve Rûyân ve Mâzen derân (nşr. B. 
Dorn),St.Petersburg1850,s.279;GuyleStrange, 
Bagh dad du ring the Ab ba sid Ca lip ha te, Oxford
1924,s.118119,311312;AhmedZekîSafvet, 
Cem he re tü resâßili’l£Arab fî u½ûri’l£Ara biy ye
ti’zzâhi re, Beyrut,ts.(el-Mek te be tü’l-il miy ye), 
IV,237245,399;HakkıDursunYıldız, İs lâ mi yet 
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ABDÜRREZZÂK HAMZA

اق حمزة ) د عبدالرزه ( محمه
Muhammed b. Abdirrezzâkb. Hamza el-Mýsrî el-Ezherî el-Mekkî

(1891-1972)
MýsýrlýSelefîâlim.

˜ ™

Şâban1308’de(Mart 1891)Kalyûbiyevilâyetinde Benhâ’ya bağlı KefrüşşeyhÂmirköyündedoğdu.SoyuHz.Hamza’yadayanır.İlköğreniminivehıfzınıtamam-ladıktansonra1909’daKahire’yegiderekEzherÜniversitesi’negirdi.Beşyılsürenöğrenimisırasındaaklîilimlerveakaidleilgilikitaplarokudu,araştırmaiçinDârü’l-kütübi’l-Mısriyye’yegitti.Ezher’dedersaldığıhocalarındanbiriMustafael-Kåyâ-tî’dir.ArdındanReşîdRızâ’nınkurduğuDârü’d-da‘veve’l-irşâdadlımedresedeikiyıltahsilgördü.I.DünyaSavaşı’nınbaşla-masıüzerinemedresefaaliyetinedevamedemeyinceReşîdRızâveMuhammedTevfîkSıdk¢’ninözelderslerinekatıldı.Ay-rıcael-MenârMatbaası’ndabasılaneser-lerinredaksiyonundaReşîdRızâ’yayardımetti.EzherâlimlerindenveMısır’daSe-lefiyye’ninsavunucularındanAbdüzzâhirEbü’s-Semh’inderslerinitakipetti.BuhocasınınyönlendirmesiyleİbnTeymiy-ye’ninkitaplarınıokumayavebusüreçtebenimsediğiSelefîdüşünceyisavunmaya,bid‘atlarakarşımücadeleyebaşladı.Mı-sır’daSelefîdüşünceninateşlisavunucula-rındanolanMuhammedHâmidel-Fık¢’ninbaşkanlığındakiCemâatüensâri’s-sünne-ti’l-Muhammediyyeilesıkıbirilişkiiçinegirdi.1925’teReşîdRızâ,ŞeyhAbdüzzâhirvediğerbazıhocalardanoluşanbirhe-yetlebirliktehaccagitti.KralAbdülazîztarafındankabuledildi.HocalarıReşîdRızâvasıtasıylaMısır’dakiSelefîfaaliyet-leriniöğrenenkralkendilerindenMek-ke’dekalmalarınıistedi.ButeklifikabuledenAbdüzzâhirEbü’s-SemhileHamzaKahire’yegidipbirkaçaysonraaileleriyle

deadaletli,vakarsahibibirhükümdardı.İlimadamlarınıhimayeetmiştir.Muhad-disBak¢b.Mahled’idüşmanlarınakarşıkorumaaltınaalmasıvebilgisiniçekinme-denaktarmasınıistemesibununengüzelörneklerindenbiridir.ZiraBak¢b.MahledilimtahsiliiçinuzunsüreEndülüsdışındakalmış,ülkeyedöndüğündefıkıhalanın-dayenigörüşlerilerisürmüş,ancakdiğerâlimlerkendisinizındıklıklasuçlamıştır.I.MuhammedbuithamlarıreddederekBak¢ b. Mahled’in fikirlerini serbestçeaçıklamasınısağlamıştır.AyrıcaEndülüs-lümuhaddis,fıkıhvedilâlimiYahyâb.İbrâhim’ihimayeetmiş,kendisineevvemülktahsisetmiştir.AynışekildeMu‘tezi-lemezhebinemensupCâhiz’ineserlerininEndülüs’egirmesineizinvermiş,böylecefarklıdüşüncelerehoşgörüyleyaklaştığınıgöstermiştir.Olaylarıniçyüzünübilme-denkararvermemesi,devlethesaplarınıbizzatkontroletmesi,emrindeçalışanla-rakarşıiyidavranmasıdaEmîrMuham-med’inmeziyetlerindendir.ÖteyandanonunyönetimininsonlarınadoğrubazıAraplar’ıkayırdığıvediğerunsurlarıdev-lethizmetinealmadığıilerisürülmüştür.BununlabirlikteİspanyolGomezAnto-nio’yukâtipolaraktayinettiğibilinmek-tedir.Gomez’indahasonraI.Muhammedsayesindeİslâmiyet’iseçtiğirivayetedilir.I.Muhammedimarişleriyledeuğraşmış,Kurtuba’yasugetirtereksuyunşehrinheryanınaulaşmasıiçinkanallaryaptır-mıştır.
BİBLİYOGRAFYA:İbnAbdürabbih, el£İšdü’lferîd, IV,493496;İbnü’l-K†tıyye, TârîÅu İf titâ¼i’lEn de lüs (nşr. İb-

râ him el-Ebyârî),Beyrut1402/1982,s.80vd.,
100, 108; Ahbâr mecmû£a, s.126132;İbnü’l-Esîr, elKâmil (trc. Ah med Ağı rak ça), İstanbul
1987,VII,6465,6768,74,8081,8384,97,
138, 221; İbnü’l-Ebbâr, el¥ul le tü’ssi yerâß (nşr. 
Hü se yin Mûnis),Kahire1985,I,119120;ayrı
cabk.İndeks;İbnİzârî, elBeyânü’lmu³rib, II, 
9697,102vd.;Nüveyrî, Nihâye tü’lereb, XXI II, 

388393;İbnHaldûn, el£İber, IV,131;Makkarî, 
Nef ¼u’¹¹îb, s.350352;Dozy, Spa nish Is lam, s.
294vd.;E.Lévi-Provençal, His to ire de l’Es pag ne 
mu sul ma ne, Leiden1950,I,279vd.;AnwarG.Chejne, Mus lim Spa in, Minneapolis1974,s.13,
21,2324,267,354;J.F.O’Callaghan, A His tory 
of Me di eval Spa in, NewYork1975,s.111vd.;S.M.Imamuddin, Mus lim Spa in, Leiden1981,s.
55, 58, 73, 115, 167, 211, 220; Do ğuş tan Günü
mü ze Bü yük İslâm Ta ri hi, İstanbul1987,IV,
241268;MehmetÖzdemir,“Endülüs’teBirEme
vi Meh di si”, AÜ İFD, XXXIX (1999),s.121;a.mlf.,
“En dü lüs”, DİA, XI, 213; a.mlf.,“Tu leytula”, a.e., 

XLI,364365;L.Molina,“Umay yads”, EI° (İng.), 
X, 850; M.YaşarKandemir,“Bak¢b.Mahled”, 
DİA, IV,541;BirselKüçüksipahioğlu,“Ömer b. 
Haf sûn”, a.e., XXXIV,6465.

ÿBirselKüçüksipahioğlu

lararasındapaylaşıldığınısöyleyiptepkigösterdiler.Buaradahıristiyanİspanyoldevletleriyleişbirliğiyapmaktançekinme-diler.NitekimmüvelledAbdurrahmanb.Mervânel-Cillîk¢261 (875)yılındaMârideşehrindebaşlattığıisyanesnasındaAstu-riasKralıIII.Alfonso’dandestekgördü.BudurumkarşısındaI.MuhammedBatal-yevs(Ba do joz)şehrininyönetiminiAbdur-rahman’abırakarakdahabüyükolaylarınçıkmasınıönlemeyeçalıştı.EmîrI.Muhammeddevrininsonları-nadoğruortayaçıkanÖmerb.Hafsûnisyanı“Endülüstarihindekienönemliis-yanhareketi”olarakkayıtlarageçmiştir.İbnHafsûn,etrafınatopladığıkırkkişiyleRundedağlarındametrûkbirkaleolanBübeşter’i(Bo bas tro)merkezedinerekisyanhareketinibaşlattı(267/880).I.Mu-hammedtarafındanReyyeValisiÂmirb.Âmir kumandasındaüzerinegönderi-lenordununbaşarıeldeedememesiİbnHafsûn’unhalknezdindeitibarınıarttır-dı.Pekçokkişiçevresindetoplanırkenülkedefesatçıkarmakisteyenlerdeonakatıldı.NüfuzunukısasüredeRunde’denGırnataveMâleka’ya(Ma la ga)kadarge-nişletenÖmer,I.Muhammed’ingönder-diğiordutarafındanBübeşter’demağlûpedilerekitaataltınaalındı.Kurtuba’yage-tirilenvedevlethizmetinealınanÖmerzamanlaemîrinenyakınadamlarındanbirihalinegeldive270’te(883)III.Al-fonso’yakarşıyapılanseferlerekatıldı.Fakatbutavrıuzunsürmediveçevre-sindekilerinteşvikiyle273’te(886)tekrarisyanhareketinegirişti.I.Muhammed,oğluMünzir’ibuisyanıbastırmaklagö-revlendirdiysedehükümdarınâniölümüüzerineordugeridöndü.I.Muhammed
30Saferveya1Rebîülevvel273’te(5 ve  

ya 6 Ağus tos 886)vefatetti,yerineoğluMünzirgeçti.I.Muhammed’inpolitikasındancesa-retalanAraptoplumununilerigelenleribudönemdekendileriniönplanaçıkaransözlersöylemeyeveövünmeyebaşlamış-lardır.Bunlarındiğerinsanlarıküçümse-yicitavırlarıvemüvelledleritahkiredenşiirleriEndülüssosyalhayatındabüyükhuzursuzluklarayolaçmış,emîrinsertyaptırımlarıbuhuzursuzortamıdahadaağırlaştırmıştır.Yineemîrin261’de(874) meydanagelenkuraklıkyüzündenürünalamayanhalktanısrarlaöşüristemesivebunutahsiletmekiçinzalimliğiylebilinenHamdûnb.Besil’igörevlendirmesihalknezdindeitibarınıdüşürmüştür.Cihadruhunudaimacanlıtutmayaçalı-şanEmîrMuhammedgüzelahlâklı,genel-
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