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EbO. Faris Abdullah b. Ahmed 
el,MansO.r b. Muhammed Şeyh 

el-Mehdi el-Vasi~-Billah 

(ö. 1018/1609) 

Fas sultanı. 
_j 

Sultan Ahmed el-Mansür'un üç oğ

lundan biri olup Merakeş valisi iken ba
basının vefatından birkaç gün sonra, S 
Eylül 1603'te aynı şehirde sultan ilan 
edildi. Ancak cülüsundan birkaç gün ev
vel kardeşi Zeydan da Fas şehri ule
ması ve halkı tarafından sultan ilan 
edilmişti. Bu yüzden Fas uleması, Zey
dan'ın meşru bir hükümdar olarak da
ha önce tahta geçtiğini ve Abdullah'ın 
annesinin azatlı bir cariye olduğunu da 
ileri sürerek Abdullah'ı tanımadıklarını 
bildirdiler. Böylece kardeşler arasında 

taht kavgası başlamış oldu. Mücadele 
sonunda mağlüp .. olan Zeydan, Vecde'ye 
kaçıp oradaki Türkler'e sığındı. Abd:.;l
Iah. bu defa, isyan eden diğer kardeşi 
Muhammed eş-Şeyh ile uğraşmak zo
runda kaldı. Ancak Aklim'de (veya 
Marsürremad'da) meydana gelen çarpış
malarda Abdullah yenilerek Süs'a kaçtı 
(1015 / 1606). Fakat tahta geçen Mu
hammed'in uyguladığı baskı ve sindir
me politikası kısa zamanda halkın isya
nına sebep oldu ve Zeydan tekrar 
hükümdar ilan edildi. Bu hadise Abdul-
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lah ile Muhammed'i barıştırdıysa da 
Zeydan'ın Türk kumandanı Mustafa Pa
şa'nın takibi üzerine Muhammed İs
panya'ya giderek lll. Philip'e sığındı. Öte 
yandan Abdullah b. Ahmed ile Muham
med'in oğlu Abdullah, Taza şehri yakın
larında Zeydan'ın kuwetlerine karşı 

mücadelelerini devam ettirdiler. Musta
fa Paşa'nın savaşta öldürülmesi üzerine 
Zeydan'ın ordusu bozguna uğradı ve 
Abdullah ile yeğeni şehri zaptettiler 
(Temmuz 1609) Ebü Faris Abdullah bu 
zaferden sonra kardeşi Muhammed'e 
karşı bir komplo hazırlattı. Ancak bu 
komplonun yeğeni tarafından öğrenil

mesi üzerine bir gece evinde boğularak 
öldürüldü (Ağustos 1609) 

Ebü Faris Abdullah dindar ve zahid 
bir kimse olarak tanınmıştır. Mera
keş'te bir cami ile bir de kütüphane 
yaptırmıştır. 
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ABDULlAH b. ALEVİ 
( ..s.,k- .:.r. .U.\~ ) 

(bk HADDAD, Abdullah b. Alevi). 

ABDULlAH b. ALİ 
b. ABDULlAH 

( .J.I~ .:.r. j.&- .:.r. .J.I~ ) 

(ö. 147/ 764) 

Halife SeffAh ile Mansur'un amcası, 
AbbAsiler'in kuruluşunda 

önemli rol oynayan kumandan 
ve devlet adamı. 

_j 
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9S'te (714). büyük bir ihtimalle Hu
meyme'de doğdu. Annesi Hennade adlı 
Serberi asıllı bir cariye idi. Kaynaklarda 
hayatının Abbası ihtilalinden önceki dö
nemi hakkında fazla bilgi yoktur. 129 
yılında (746-4 7) istahr'da Abdullah b. 
Muaviye ile İbn Dutara arasında vuku 
bulan savaşta İbn Dutara tarafından 
esir alınmış , ancak istahr'a İbn Muavi
ye'ye borcunu ödemek için geldiğini 

söyleyerek öldürülmekten kurtulmuş ve 
serbest bırakılmıştır. Abdullah daha 
çok Abbasller'in Emevller'e karşı giriş

tikleri mücadelede kendini gösterdi ve 
son Emevl Halifesi Il. Mervan'ı Büyük 
Zap Suyu Savaşı'nda ağır bir yenilgiye 
uğrattı (ı ı Cemaziyelahir ı 32 / 25 Ocak 
750). Bazı tarihçilere göre o. Abbasl ih
tilalinde kaynaklarda zikredilenlerden 
daha fazla rol oynamış, tecrübeli bir as
ker olduğu için, Ebü Ca'fer Mansür ve 
Ebü Müslim'e rağmen, çok tehlikeli bir 
iş olan Mervan'ı bertaraf etme görevi 
ona verilmiştir. Zira mücadelenin en 
tehlikeli safhasında Ebü Ca'fer veya 
Ebü Müslim gibi önemli sirnaların kay
bedilmesi Abbasller için korkunç bir fe
laket olabilirdi. Abdullah, Halife Ebü'l
Abtas'ın emriyle Mervan'ı bir müddet 
takip ettikten sonra onun damadı Velid 
b. Muaviye'nin idaresinde bulunan Dı

maşk üzerine yürüdü. Birkaç günlük 
kuşatmadan sonra şehre girdi (25 Ni
san 750) ve binlerce kişiyi kılıçtan geçir
di. intikam duygusuyla Emevller'in kö
künü kazımak niyetindeydi. Dımaşk'

ta iki hafta kaldıktan sonra Filistin'e 
hareket etti. Yafa şehri yakınlarındaki 

Ebüfutrus'ta düzenlediği bir ziyafet sı
rasında Emevller'den seksen kişiyi 

öldürttü. Bununla da yetinmeyerek Dı
maşk, Rusafe. Kınnesrin ve diğer yer
lerdeki halife ve Emevl ileri gelenlerinin 
mezarlarını açtırıp kemiklerini yaktırdı. 


