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ABDULlAH b. AHMED 
el-VASi~-BiLLAH 

( .u.~ .91jl ..ı.>\ .:.r. .U.\~ ) 

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 

1 

_j 

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. 



Onun bu vahşice hareketleri üzerine 
Muaviye'nin torunfarından EbO Mu
hammed ile EmevTier'in Kınnesrin Valisi 
Ebü'I-Verd b. Kevser'in Suriye'de baş

lattığı büyük bir isyan zorlukla bastırı

labildi (Temmuz 751l . 

Abdullah b. Ali, Abbas! Devleti'nin ku
rulması üzerine Suriye valiliğine tayin 
edildi. Aşırı ihtirasının sonucu olarak 
buradaki faaliyetleriyle devletin emni
yetini tehdit eder hale geldikten başka 
Ebü'I-Abbas es-Seffah ' ın ölümü üzerine 
halifelik iddiasında bulundu. Halife EbO 
Ca'fer ei-MansOr'un biat isteğini redde
derek ordusuyla Harran'a gitti. Bunun 
üzerine halife. EbO Müslim'i onu itaat 
altına almakla görevlendirdi. Abdullah 
b. Ali de Suriye. ei-Cezlre ve Horasanil 
askerlerden meydana gelen ordusuyla 
savaşa hazırlandı. EbO Müslim'e karşı 
savaşmayacaklarını tahmin ettiği 

17.000 Horasanil askerini öldürttü. Da
ha sonra devrin meşhur kumandanla
rından Humeyd b. Kahtabe'yi ortadan 
kaldırmak üzere bir komplo hazırladı. 

Aleyhindeki tertipleri öğrenen Humeyd 
çok sayıda askeriyle EbO Müslim'in saf
larına katıldı. Nusaybin yakınlarında 

EbO Müslim ile giriştiği savaşta mağiOp 
oldu ve savaş meydanını terkederek 
Basra valisi olan kardeşi Süleyman'ın 

yanına kaçtı (ı ı Aralık 754). Süleyman 
ile diğer kardeşi isa, Halife MansOr'dan 
onun affedilmesini istediler. Halife arn
calarını kırmadı ve Abdullah'a istedikle
ri emanı vereceğini bildirdi. Bunun üze
rine isa, meşhur katibi ibn'üi-Mukaf
fa'a hiçbir te'vile yer bırakmayacak şe
kilde bir emanname yazmasını emretti. 
Ancak Halife Mansor emannamede 
kendini küçük düşüren ifadeler bulun
duğunu söyleyerek ibnü ' I-Mukaffa'ı 
öldürttü. Abdullah b. Ali'yi de teslim 
alarak Hlre'de temeline tuz doldurul
muş bir eve hapsettirdi. Yaklaşık yedi 
yıl hapishanede kalan Abdullah, akıtılan 
suların tuzları eritmesiyle çöken bina
nın enkazı altında can verdi ve Bağ

dat'taki Babü'ş-Şe'm Mezarlığı'na def
nedildi. Mes'Odl'ye göre ise Abdullah, 
EbO Ca'fer ei-MansOr'un emriyle Ebü'I
Azhar Mühelleb b. EbO isa tarafından 
bir cariyesiyle birlikte boğularak öl
dürülmüş, sonra da bulundukları ev 
üzerlerine yıkılıp enkaz altında kala
rak öldükleri intibaı verilmek istenmiş
tir. 

Cesur, yiğit ve heybetli bir kumandan 
olup Kureyş'in dahilerinden biri kabul 
edilmektedir. Abbas! ihtilalinin başarı-

ya ulaşmasında ve devletin sınırlarının 

genişlemesinde büyük rolü olmuştur. 
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ABDULlAH b. ALİ el-VEZIR 

( _,.._j__,JI ~ of. .iıl~ ) 

Abdullah b. All b. Ahmed es-San'Snl 
(ö. 1147 / 1735) 
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Yem enli Zeyd i alim, tarihçi. 
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ei-Vezlr veya ibnü'I-Vezfr diye de ta
nınmıştır. Hz. Hasan'ın soyundandır. 

1074'te (1663) San'a'da doğdu . Ali b. 
Yahya ei-Birtl, Hüseyin b. Muhammed 
ei-Mağribl ve Muhammed b. ibrahim 
es-SehOif gibi devrin önde gelen alimle
rinden ders aldı . Özellikle tefsir. tarih, 
edebiyat ve şiirde geniş bilgi sahibiydi. 
Başta tanınmış alim ei-Emiru's-San'anl 
Muhammed b. ismail olmak üzere bir
çok talebe yetiştiren Abdullah b. Ali'nin 
San'a'da derslerini takip edenler ara
sında Halife Kasım b. Hüseyin de bu-

ABDULLAH b. ALKAME 

lunmaktaydı. Ömrünün sonlarına doğru 
ders vermeyi bırakıp inzivaya çekildi ve 
San'a'da vefat etti. 

Yazmaları bulunan eserleri şunlardır: 
1. Taba~u'l-J:ıalvô ve sıhôfü'l-men 

ve's-selvô. 1046-1090 ( 1636-1679) yıl
ları arasındaki olayları içine alan eserin 
bazı kısımları Abdullah Muhammed ei
Habeşl tarafından "el-Burtugiiliyyı1n 

'ald sôhili'l-Bahri'l-ahmer" başlığı ile 
yayımiandı (el·'Arab, 1-11, 1974). Eserin 
tenkitli tam neşri Muhammed Ab
dürrahlm Cazim tarafından yapılmış

tır ( Tarf!Ju 'l· Yemen !Jilale'l·karni'l·hadf 
'aşer el·hicrf [Tabaku'l-halva ... j Beyrut 
1405/ 1985) 2. er-Ravdu'l-bôsimü 'n
nadir. Tarihçi Muhammed Zebare tara
fından Neşrü'l- 'art (1-11. Kahire ı 376) 
adlı eserinin içinde neşredilmiştir (ll. 

117-134). 3. Akrôtu'z-zeheb fi'l-müfô
l].are beyne'r-Rav:i.a- ~e Bi' ri'l-'Azeb. 
Bu eser de Abdullah Muhammed el-Ha
beşi tarafından neşredilmiştir (Mecel· 
letü Dirasiitin Yemeniyye, 1. 1 978). 4. 
Cômi 'u 'l-mütı1n ii al].bôri'l-Yemeni'l
meymı1n. Yahya b. ·Hüseyin es-San·a
nl'nin Enbô'ü 'z-zamôn ii al].bôri'l-Ye
men adlı eserinden kısaltılarak telif 
edilmiştir. s. Neşrü'l-'abir. Hacası Ali b. 
Yahya ei-Birtl'nin biyografisine dair 
eseri. 6. Cevôrişü 'l-eirôh ve kütü 'l-er
vôJ:ı. Şiirlerini topladığı divanı. 7. İrsô
lü'?-?ü' ôbe 'ald mes 'eleti'ş-şahôbe. 
Salah ei-Ahfeş'in risalesine reddiye. a. 
en-Nugbe li-l].idmeti şerJ:ıi'n-Nul].be 

(hadis). 9. ed-Dürrü'l-munazzam li
şavti'l-kalem (edebiyat). 
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