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ABDÜLCEBBARb.AHMED 
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(bk KADI ABDÜLCEBBAR). 

ABDÜLCEBBAR el-EZDI 

( •• Pj')'I.Jl::=:JI~) 

Abdülcebb§r b. Abdirrahman el-Ezdl 

(ö. 142 / 759) 

_j 

Abbasi halifesi Ebu Ca'fer el-Mansı1r'un 
Horasan valisi. 

L _j 

Abbasiler'in Emevi a leyhtarı faaliyet
leri sı rasında kendini gösterdi ve ilk 
Abbasi Halifesi Seffah tarafından sahi
bü'ş-şurta * tayin edildi. Halife Mansür 
zamanında da aynı görevde kaldı ve da
ha sonra Horasan valiliğine getirildi. 
Bölgeye gittikten (Temmuz 758) kısa bir 
süre sonra Abbasi aleyhtariarının bura
daki faaliyetleri hakkında bir rapor ha
zırlayarak durumu halifeye bildirdi ve 
bu meseleyi halletmek için ondan bir 
miktar para aldı. Bu tarihten itibaren 
şiddetli bir takibata girişti. "Ali evladı" 
adına davette bulunmak ve propagan
da yapmakla itharn ettiği pek çok kişi
nin maliarına el koyup onları hapsetti 
veya öldürttü. Bunlar arasında Buha
ra arnili Mücaşi' b. Hureys el-Ensarf. 
Kühistan arnili Ebü'l-Muglre Halid b. 
Kesir ve Hariş b. Muhammed gibi önde 
gelen kişilerle bazı Abbasi taraftarları 
da vardı. Şikayetler üzerine konuyu ya
kın adamlarıyla görüşen halife, bu se
fer Abdülcebbar'ı oradan uzaklaştırma
nın yollarını aramaya başladı. 

Halife. güçlü Horasan ordusuyla doğ

rudan mücadeleye girmekten çekindiği 
için, katibi Ebü Eyyüb'un tavsiyesine 
uyarak, Horasan ordusunu Rumlar'a 
karşı cihada sevketmeyi ve bu fırsattan 
faydalanıp Abdü lcebbar'ı oradan uzak-
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laştırmayı planladı. Bu maksatla yazdır

dığı bir mektupta ondan. sınır boyların

daki müslümanları Rum tehdidinden 
kurtarmak için büyük bir ordu gönder
mesini istedi. Halifenin niyetini sezen 
Abdülcebbar, bölgedeki Türkler'in sık 

sık karışıklıklar çıkardığını. Horasan as
kerlerinin bölgeden ayrılması halinde 
durumun çok tehlikeli olacağını ve ken
disinin zor durumda kalacağını söyleye
rek bu teklifi kabule yanaşmadı. Birkaç 
mektuba rağmen emirlerinin dinlenme
diğini gören ve bunu bir isyan kabul 
eden halife, oğlu Mehdi kumandasında
ki bir orduyu Horasan'a gönderdi. Meh
di Rey'de bekleyip Hazim b. Huzeyme'yi 
(başka bir rivayete göre Üseyd b. Abdul
lah el-Huzalyi) Abdülcebbar'ın üzerine 
gönderdi. Abbasi kuwetlerinin yaklaş
makta olduğunu duyan Merverrüz halkı 
da valiye karşı ayaklandı. Merv'de mey
dana gelen savaşta mağlüp olan Abdül
cebbar savaş meydanını terkedip kaç
tıysa da yakalanarak Abbasi kumanda
nına teslim edildi. Abdülcebbar gerek 
Merv'de gerekse Bağdat'a götürülür
ken yolda pek çok hakarete uğradı. 

Bağdat'ta halifenin huzuruna çıkarılın

ca. işkence edilmeden oldürülmesi için 
yalvarmasına rağmen, elleri ve ayakları 
kesildikten sonra idam edildi ve bütün 
maliarına el kondu. Cesedi idam sehpa
sında birkaç gün kaldıktan sonra kar
deşi Ubeydullah tarafından geceleyin 
gizlice indirilerek defnedildi. 

Abdülcebbar cesur fakat çok gaddar 
ve zalim bir vali idi. Aile fertleriyle diğer 
yakınları da Kızıldeniz' deki Dehlek ada
sına sürülerek cezalandırıldılar. 
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ABDÜLCELIL el-BİLGHAMI 

( ..s"!AJI~\~) 

Seyyid Mlr Abdülcelll b. Seyyid 
Mlr Ahmed el-Hüseynl el -V§sıtl 

el-Bilgrami 
(ö. 1138/ 1725) 

Hindistanlı edip ve şair. 
_j 

1071 'de ( 1661) Hindistan'ın Kannüc 
şehrinin yakınlarındaki Bilgram kasaba
sında doğdu. İlk öğrenimini orada yap
tı. Daha sonra Agra'da Sultan Evreng
zib'in katiplerinden Fezail Han'dan ders 
aldı. Leknev divan riyasetine tayin edi
len Şah Hüseyin Han ile birlikte Lek
nev'e giderek orada beş yıl kaldı. Lek
nev'de Şeyh Gulam Nakşibend 'den dil 
ve edebiyat. Delhi'de Seyyid Bilgrami
den hadis okudu ve icazet aldı. Başta 
İslam felsefesi ve Arap edebiyatı olmak 
üzere çeşitli ilimlerde büyük başarı gös
terdi. Daha sonra Sultan Evrengzfb'in 
ordusuna katıldı. 1700'de Gucerat eya
leti vak'anüvisliğine tayin edilerek Dek
ken'e gitti ve dört yıl bu görevde kaldı. 
Beker ve Sivistan'da da aynı görevlerde 
bulundu. İki defa kısa sürelerle uzak
laştınldığı bu görevlerinden 1714'te ay
rılarak Şahcihanabad'a gitti. Ancak bir 
süre sonra tekrar memuriyet hayatına 
döndü. Yerine oğlu Seyyid Muham
med'in tayin edilmesi için istifa ettiği 

1718 yılına kadar, Sultan Ferruhsiyer'in 
yanındaki vak'anüvislik görevinde kaldı. 
Bu istifasından sonra doğum yeri Bilg
ram'a gitti. Bir yıl sonra Delhi'ye geri 
döndü. 7 Aralık 1725'te öldü. Naaşı 

Bilgram'a götürülerek orada defnedildi. 

Eserleri. 1. İnşa-yı Celil. Sultan Ev
rengzfb'in savaşlarını ve Dekken'in fet
hini anlatan Farsça otuz yedi sayfalık 

küçük bir eserdir (Leknev 1854). z. Mün
şe, at-ı Celil. Mektupları, çeşitli yazıları 
ve hatıralarını ihtiva eder (Kalküta, ts ). 
Mensur eserlerinin yanı sıra Arapça. 
Farsça, Türkçe ve Hintçe şiirleri olan 
Abdülcelil, tarih düşürmesiyle de ün 
yapmıştır. Farsça bir mesnevisinde Hint 
müziğinden de bahsetmektedir. Ayrı

ca el-l:fükmü'l- cirfaniyye ve er-Risa
le if c üz' in JQ yetecezze' adlı Arap
ça iki eseri olduğu kaydedilmektedir. 
Abdülcelfl'in geniş bir biyografısi ile bir
likte eserlerinin önemli bir bölümü, 
Makbül Ahmed Samdani tarafından Ur
duca kaleme alınan l:fayat-ı Celil (AI
Iahabad 1929) adlı eserde yer almak
tadır. 


