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( _,.._ ,y .......... ,y J.-. ) 
Al\' b. Muhammed b. Ca'fer 
b. el -Velid ei-Enf ei - Kureş\' 

(ö. 612/1215) 

Yemen'deki 
Müsta'li İsmAilileri'nin 

L 
beşinci mutlak daisi. 

_j 

Kureyş'in Abdüşems veya Abdüme
naf kolundan gelen Velid ailesine men
suptur. Bu sebeple Ali b. Velid diye de 
tanınır. Suleyhi hanedanının kurucusu 
Ali b. Muhammed es-Suleyhfnin yanın
da önemli resmi görevlerde bulunan İb
rahim b. Selerne'nin torunudur. İlk tah
silini bir İsmailf dai* si olan amcazadesi 
Ali b. Hüseyin'in yanında yaptıktan son
ra Muhammed b. Ali ei-Harisi ve Ali b. 
Hatim ei-Hamidfnin öğrencisi oldu. Ha
risf'nin ölümü üzerine devrin mutlak da
isi tarafından San·a ve Hamdan başdal
liğine tayin edildi. San'a'daki Eyyübi iş
gali sırasında Haraz'a kaçanlara yardım
da bulunarak birçok problemlerini çöz
dü. Bulunduğu bölgede İsmailiyye mez
hebine girmek isteyenleri kabul etme 
görevi de (el-ahd ve'l-mfsak) kendisine 
verildi. Dördüncü mutlak dal olan Ali b. 
Hatim'in ölümünden sonra (605/ 1209) 
mutlak dailiğe tayin edildi. Yedi yıl sü
ren bu görevi sırasında San'a'da kur
duğu ders halkası büyük ilgi gördü ve 
burada birçok dal yetiştirdi. Mezhebin 
yayılmasına önem vererek öğrencilerini 
Yemen'in dışına, Çin ve Hindistan'a ka
dar gönderdi. 27 Şaban 612'de (21 Aral ı k 

1215) San'a'da öldü. Kendisinden son
ra gelen nesli üç asır süre ile dallik işi
ni yürüttü. Müsta'Ji' İsmailileri'nin en 
önemli darlerinden biri olan İdris ima
düddin (ö 872/ 1468) bu aileye men
suptur. 

Eserleri. Ali b. Velid çok sayıda eser 
vermiş bir İsmailf müellif olup eserle
rinde İsmailiyye'nin doktrinini anlaşılır 
hale getirmiş ve bazı davet kaldeleri 
koymuştur. Günümüze kadar gelen ve 
adları bilinen eserleri şunlardır: 1. Ta
cü '1- 'a~ö. , id ve ma 'dinü '1-feva, id. İs
mailiyye'nin akldesini 100 meselede an
latan ve Arif Tamir tarafından yayımla
nan (Beyrut 1967, 1982) eserin İngilizce 
bir özetini W. İvanov Creed of Fatımids 
içinde neşretmiştir (Bombay 1936). 2. Ki
tabü'?-:fal]fre. Tevhid, nübüwet ve ima
rnet konularını ihtiva eden bu eseri Mu
hammed ei-A'zamr yayımiarnıştır (Bey
rut 1971) 3. Risa1etü cila, i'l- 'u~ü1 ve 

zübdeti'l-mahsı11. Eser Adil Awa tara
fından Münt~~abôtü İsma 'iliyye içinde 
neşredilmiştir (Dımaşk 1958, s. 89- 15 3) 4. 
Tu}Jfetü 'l-mürtôd ve guşsatü'l-eidad. 
s. Ri sal e tü '1- fiah ve 't- ta 'yi n (ve 't · te b· 
yfn). 6. Risa1e if ma 'ne'1-(menali 'l·) 
ismi'l-a 'zam. Bu üç risale Strohtmann 
tarafında·n Erba 'a kütüb İsma 'fliyye 
adlı eserde tahkik edilerek yayımlan
mıştır (Göttingen 1943, s. 138-158. 159-
170, 171-177) 7. Risaletü'l-mebde' ve'l
me 'ad. Henry Corbin tarafından neşre
dilmiştir (Tahran 1960) 8. er-Risa1etü'l
müfide. İ bn Sina'ya atfedilen Kitôbü'n
Nefs 'e yapılmış bir şerhtir. 9. Damigu'1-
bôtıl ve }Jatfü'I-münaçiıl. Gazzalfnin Fe
ta 'i[zu '1-Batıniyye adlı kitabına reddi
ye olan eseri Mustafa Galib iki cilt ha
linde yayımiarnıştır (Beyrut ı 403 1 1982) 
10. Mul]taşarü-'l-usı11. Ehl-i sünnete. Mu'
tezile, Zeydiyye ve fılozoflara ait görüş
leri reddetmek maksadıyla yazılmıştır. 

11 . Mecalisü'n-nuş[z ve'I-beyan. 12. Di
vanü şi'r. İsmam imamları ve alimleri
nin medhine ve Yemen'de kendisinin 
yaşadığı olaylara dairdir. 13. Ziya'ü 'l
elbôb. Felsefeye dairdir. 14. Lübbü 'I
ma 'arif. 15. Lübôbü'1-teva, id. 16. Mül
Jıi~atü'l-e?han ve münebbihetü'J-ves
nan. 
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Hicri III. yüzyılda 
Basra ve çevresinde isyan eden 
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zenci kölelerin lideri. 
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Rey yakınlarındaki Verzenrn köyünde 
dogdu. Arap asıllı olup Sahibü'z -zenc 
unvanıyla da tanınmaktadır. Dini görüş
leri daha ziyade Hariciler'e yakın olma-

ALi b. MUHAMMED ez-ZENC] 

sına rağmen Şiiler'i n desteğini sağla

mak üzere Hz. Ali ve Hz. Fatıma soyun
dan geldiğin i ve ·isim zincirinin Ali b. 
Muhammed b. Ahmed b. Ali b. isa b. 
Zeyd b. Ali b. Hüseyin b. Ebü Talib ol
duğunu iddia etmekte idi. Önce babası 
ile birlikte Azerbaycan'dan lrak'a geldi, 
bir müddet Samerra'da kaldıktan sonra 
249 (863) yılında Bahreyn'e gitti. 

Bu dönemde Basra ve çevresinde tar
lalarda. tuzlalarda ve diğer ağır işler

de çok sayıda zenci köle çalıştırılıyordu . 

Son derece kötü hayat şartları içinde 
çalışan zenciler istismara müsait du
rumda idiler. Muhteris bir şahıs olan Ali 
b. Muhammed zenci köleleri. iyi yaşa
ma şartları temin edeceğini vaad ede
rek çevresinde toplamayı başardı. Kafi 
derecede kuwetlendiğine kanaat geti
rince de 15 Şewal 255 (26 Eylül 869) ta
rihinde isyan etti. Zenci köleleri kışkır
tarak efendilerini hapsettirip malları

na el koydurmak suretiyle duruma ha
kim oldu. Taraftarlarının sayısı süratle 
artıyordu. Tuzlaların ortasında el- Muh
tare adı verilen yeni bir merkez kurdu. 
Bundan sonra komşu şehir ve köyleri 
yağmalamaya başladı. 19 Haziran 870'te 
Übülle'yi zaptederek halkını kılıçtan ge
çirdi. Yeni kölelerin katılmasıyla biraz 
daha kuwetlenerek İran'ın güneybatısı
nı ve bu bölgede yer alan Ahvaz'ı aldı. 

Bir yıl sonra Basra'ya girerek şehri yağ
malattı. Halifenin gönderdiği kuwetler 
birbiri arkasına mağlüp ediliyordu. 878 
yılında eski ordugah şehri Vasıt düşün
ce Bağdat'ı tehdit etmeye başladı. Hali
fe Mu'temid'in kardeşi ve naibi Muvaf
fak büyük masraflar yaparaı~ asi zen
cilere karşı harekete geçti ve 881 yılı 

başlarında zencileri zaptettikleri yerler
den çıkararak ei-Muhtare'ye çekilmeye 
mecbur etti. Muvaffak, Ali b. Muham
med'e eman ve para vermeyi teklif et
tiyse de o bu teklifi kabul etmedi. Bu
nun üzerine iki yıl kadar devam eden 
uzun bir muhasaradan sonra 11 Ağus
tos 883'te ei-Muhtare teslim oldu. Ay
nı yılın kasım ayında Ali b. Muhammed 
yakalanarak idam edildi ve cesedi Bağ
dat'ta halka teşhir edildi. 

Ali b. Muhammed zenci köleleri kötü 
hayat şartlarından kurtaracağını vaad 
etmesine rağmen neticede onların du
rumunda herhangi bir değişiklik olma
mış ve bu vaadler bir istismardan öteye 
geçmemiştir. 
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