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Ebû Abdillâh el-Mütevekkil -Alellåh
Muhammed b. Ebî Bekr el-Abbâsî

(ö. 808/1406)

Mýsýr Abbâsî halifesi
(1362-1377, 1377-1383,

1389-1406).
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746’da (1345) doðdu. Cemâziyelevvel
763’te (Mart 1362) ölen babasý Mu‘tazýd-
Billâh’ýn ardýndan halifeliðe getirildi ve üç
dönem halinde toplam kýrk yýl hilâfette
kaldý. Mütevekkil 777’de (1376) hac niye-
tiyle Kahire’den ayrýlan Memlük Sultaný el-
Melikü’l-Eþref II. Þa‘bân’la birlikte bulunu-
yordu. Akabe’ye ulaþtýklarý sýrada yanlarýn-
daki bazý emîrlerin çýkardýðý karýþýklýklar ve
ölüm tehditleri üzerine sultan gizlice Ka-
hire’ye kaçtý ve bir süre sonra yakalanarak
öldürüldü (DÝA, XXIX, 66-67). Bu arada
Akabe’deki emîrler Mütevekkil’e sultanlýk
önerdiler; ancak o bu teklifi kabul etmedi
ve Kahire’ye döndüðünde öldürülmesine
büyük tepki gösterdiði II. Þa‘bân’ýn yerine
tahta çýkarýlmýþ olan yedi yaþýndaki oðlu
el-Melikü’l-Mansûr Alâeddin Ali’ye kendi
eliyle sultanlýk hil‘ati giydirdi. Dört ay son-
ra, II. Þa‘bân’ýn öldürülmesine tepki gös-
termesi ve ardýndan o sýrada yönetimi elin-
de tutan atabekü’l-asâkir Aynebek’in ço-

cuk sultaný tahttan indirme teklifine karþý
çýkýp onun rakibi Emîr Karatay et-Tâzî’yi
desteklemesi gibi sebeplerle Aynebek ta-
rafýndan makamýndan indirildi. Ayrýca Emîr
Aynebek onu Kûs’a sürgüne göndermeye
karar verdi ve yerine yeðeni Ebû Yahyâ
Zekeriyyâ’yý Mu‘tasým-Billâh lakabýyla ha-
life ilân etti. Ancak diðer emîrler Ayne-
bek’in kimseye danýþmadan gerçekleþtir-
diði bu emrivâkilere razý olmadý. Onlarýn
tepkisi üzerine Aynebek halifeyi sürgüne
göndermekten vazgeçtiyse de kararý mu-
halif emîrleri tatmin etmedi. Bunun üzeri-
ne Aynebek on beþ gün sonra Mütevekkil’i
makamýna iade etti (20 Rebîülevvel 779 /
27 Temmuz 1377) ve artýk ona karþý çok
hürmetkâr davrandý.

Receb 785’te (Eylül 1383) Mütevekkil’in
adý bir isyan hazýrlýðýna karýþtý. Bir grup
emîrin sultaný devirip yerine Mütevekkil’i
geçirmek için hazýrlandýklarýnýn duyulmasý
üzerine harekete geçen Sultan Berkuk onu
ve birlikte olduklarý söylenen emîrleri hu-
zuruna çaðýrýp yüzleþtirdi. Kumandanlar-
dan bazýlarý Mütevekkil’in Berkuk’un sul-
tanlýðýný isteyerek onaylamadýðýný, onun sul-
tanlýk makamýný gasbettiðine inandýðýný ve
haksýz vergiler koyduðunu söylediðini ileri
sürdüler. Bunlarý duyunca kýlýcýný çekerek
Mütevekkil’in üzerine yürüdüðü sýrada üst
rütbeli emîrler tarafýndan güçlükle sakin-
leþtirilen Berkuk mezhep baþkadýlarýndan
onun idamý için fetva istediyse de alama-
dý ve kendisini halifelikten indirip Kal‘atül-
cebel’de hapse attýrmakla yetinmek zorun-
da kaldý; ardýndan yeðenlerinden Ebû Hafs
Ömer’i Vâsik -Billâh lakabýyla halife ilân et-
ti. Dört ay sonra yaptýklarýna piþman ol-
duðunu söyleyerek Mütevekkil’den özür
diledi ve onun Kal‘atülcebel’deki bir evde
gözetim altýnda ailesiyle birlikte oturmasý-
na izin verdi (Zilkade 785 / Ocak 1384).

Þevval 788’de (Kasým 1386) Halife Vâsik-
Billâh ölünce emîrlerin ve halkýn Mütevek-
kil’i istemesine raðmen Berkuk, Vâsik’in
kardeþi eski halife Mu‘tasým-Billâh Ebû
Yahyâ Zekeriyyâ’yý çaðýrdý ve ona biat etti.
791 (1389) yýlý baþlarýnda, Halep nâibi Yel-
boða’nýn isyaný ve onun isyanýný bastýrmak-
la görevlendirildiði halde yanýnda yer alan
Malatya nâibi Mintaþ’ýn direniþi büyüyün-
ce Berkuk, Mütevekkil’i evinden aldýrarak
tekrar hapse attýrdý. Ancak isyanýn giderek
geniþlemesi ve isyancýlarýn Mütevekkil’in
durumunu buna sebep göstermeleri Ber-
kuk’u onunla barýþmaya zorladý ve kendisi-
ni huzuruna getirterek yaptýklarý için özür
diledi. Ardýndan kaledeki evine dönen Mü-
tevekkil yaklaþýk iki ay sonra tekrar halife
ilân edilinceye kadar orada oturdu. Yelbo-

kenme noktasýna getirmiþtir. Sarayýnda iç-
ki ve eðlence meclisleri tertip etmiþ, onun
döneminde sarayda oyun, eðlence ve mi-
zah bir hayli yaygýnlaþmýþ, yakýnlarý ve halk
da bu hususlarda onu takip etmiþtir. Lati-
fe ve nüktelerden hoþlanan, kendisi de nük-
tedan biri olan Mütevekkil nevruz mera-
simlerinden büyük keyif alýr, oyunculara ve
halka para daðýtýrdý. Ýbnü’n-Nedîm, satranç
hakkýnda ilk defa eser yazan Adlî ve Râ-
zî’nin Mütevekkil’in huzurunda satranç
oynadýklarýný kaydeder.
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Muhtemelen 1286 (1869) yýlýnda San‘a’-
da doðdu. Babasý Mansûr-Billâh Muham-
med baþta olmak üzere buradaki âlimler-
den öðrenim gördü. 1310’da (1892-93) Ce-
belüehnûm’a giderek bir süre daha oku-
du ve ders vermekle meþgul oldu. Baba-
sýnýn ölümünün ardýndan 20 Rebîülevvel
1322’de (5 Haziran 1904), o sýrada Osman-
lý hâkimiyetinde bulunan San‘a’ya baðlý yer-
leþim merkezlerinden Kafletüazir’de Mü-
tevekkil -Alellah unvanýyla imâmet göre-
vine getirildi.

Yahyâ imamlýðýnýn ilk günlerinden itiba-
ren, 1839’da Aden’i iþgal eden ve devamlý
surette iþgal alanýný geniþletmeye çalýþan
Ýngilizler’i bir tarafa býrakarak babasý gibi
siyasetini Osmanlý Devleti’ni Yemen’den
çýkarma temeline oturttu. Göreve geldik-
ten bir süre sonra yayýmladýðý cihad çað-
rýsýyla ülkedeki bütün Türkler’e karþý sa-
vaþ baþlattý. Bu arada Sa‘de’de ayaklanan
ve Osmanlýlar tarafýndan desteklenen Ha-
san b. Yahyâ ed-Dehyânî ile uðraþmak zo-
runda kaldý. Çaðrýsýna katýlan kabilelerden
topladýðý kuvvetlerle 1905 Nisanýnda San‘a
ve civarýný almayý baþardý. Ahmed Feyzi
Paþa kumandasýndaki Osmanlý kuvvetleri
karþýsýnda bir ara þehri terketmek zorun-
da kaldýysa da kanlý çatýþmalardan sonra
tekrar ele geçirdi. Altý yýl boyunca San‘a
ve Ýstanbul’da sürdürülen görüþmelerin
ardýndan 9 Ekim 1911 tarihinde imzalanan
Daân Antlaþmasý ile Zeydî kadýlarýnýn ve
San‘a’da kurulacak istînaf mahkemesi re-

isinin tayini, vakýflarýn idaresi ve Osmanlý
idarecilerinin suistimallerini vilâyete bildir-
mek gibi önemli yetkiler elde etti. I. Dün-
ya Savaþý’nýn sonuna kadar yürürlükte ka-
lan bu antlaþmada ayrýca Zeydî ve Þâfiî ka-
dýlarýnýn görev yapacaðý mahkemelerin ku-
rulmasý, siyasî ve malî suçlarla ilgili umu-
mi af ilâný, hükümet görevlilerinin ve imam-
lýk mensuplarýnýn Yemen’de emniyet için-
de hareket edebilmeleri, esir ve rehinele-
rin iadesi gibi konular da karar altýna alýn-
dý. Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918)
ardýndan Osmanlý askerlerinin Arap yarý-
madasýndan çekilmesi üzerine Mütevekkil
fiilî durum gereði baðýmsýz Yemen’in hü-
kümdarý oldu ve 1920’den itibaren Zeydî
Ýmamlýðý bir krallýða (Yemen Mütevekkilî
Krallýðý) dönüþtürüldü (EI2 [Ýng.], XI, 247).
Türkiye ile bundan sonraki iliþkileri 1924
yýlýna kadar devam eden, Millî Mücadele’-
de kazanýlan baþarýlarýn tebrikini, Yemen’-
deki asker ve sivil son Osmanlý Türk un-
surlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamayý konu
alan yazýþmalarla sýnýrlý kaldý (bu yazýþma-
lar için bk. Öke – Karaman, tür.yer.).

I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Ortadoðu’-
daki nüfuz alanýný geniþletmeye çalýþan ve
daha önce Asîr ve Tihâme Emîri Muham-
med b. Ali el-Ýdrîsî ve diðer þeyhlerle hi-
maye antlaþmalarý yapmýþ olan Ýngiltere,
Yahyâ’yý Yemen ile Ýngiliz himaye bölgesi-
nin (Western Aden Protectorate) sýnýr me-
selesini çözmeye zorlamak için Hudeyde’-
yi iþgal etti. Maksadýna ulaþma konusun-
da fazla bir baþarý kazanamayýnca da Hu-
deyde ve Tihâme sahilini Ýdrîsîler’e vermek
suretiyle Yemen’in, sahil kesimi ve daðlýk
arazi olarak iki emirlik arasýnda bölünme-
sine zemin hazýrladý. Yahyâ, 1923 yýlýnda
Muhammed el-Ýdrîsî’nin ölümünden son-
ra ortaya çýkan taht kavgasýndan yararla-
narak Aden’in batýsýnda kalan bölgeye sal-
dýrýlar düzenledi ve 1925’te Hudeyde’yi ele
geçirdi. 1926’da Ýtalyanlar’la on yýl süreli
bir dostluk ve ticaret antlaþmasý imzala-
yarak Ýtalya’dan silâh ve teknik yardým al-
mayý baþaran Yahyâ, Mayýs 1934’te Ýngi-
lizler’le yaptýðý bir dostluk akdiyle ülkesi-
nin güneyindeki Ýngiliz himaye bölgesinin
sýnýrlarýný kabul etmesinin karþýlýðýnda dev-
letinin Ýngiltere tarafýndan resmen tanýn-
masýný saðladý. Birkaç ay sonra Kral Ab-
dülazîz’le Tâif Antlaþmasý’ný imzaladý ve
Hudeyde’nin kendisinde kalmasýna karþý-
lýk Asîr ve Necran’ýn içinde bulunduðu Ku-
zey Yemen topraklarýnýn bir kýsmýný Suudi
Arabistan’a býraktý. Bu arada Ýngiltere’-
nin bölgede devamlý kalacaðý endiþesiyle,
1926’da Ýtalya ile yaptýðý antlaþmanýn sü-

ða ve Mintaþ’a baðlý birliklerin Mýsýr sýnýr-
larýna yaklaþmalarý üzerine güç günler ge-
çirmeye baþlayan Berkuk halkýn gönlünü
kazanmak için bir taraftan bazý vergileri
kaldýrýrken bir taraftan da çok sevilen Mü-
tevekkil’i büyük bir törenle tekrar halifeli-
ðe getirdi ve el koyduðu bütün mallarýný
geri verdi. Böylece altý yýllýk ikinci bir ara-
dan sonra 10 Cemâziyelevvel 791 (7 Mayýs
1389) Cuma günü hutbe tekrar Mütevek-
kil -Alellah’ýn adýna okundu. Fakat Ber-
kuk’un yaptýklarý ona umduðu gücü sað-
layamadý; isyancýlar Kahire’ye girerek onu
tahttan indirdiler.

Berkuk’un yerine ikinci defa sultan ilân
edilen çocuk yaþtaki el-Melikü’s-Sâlih Zey-
nüddin II. Haccî’ye hükümdarlýk taklidi ver-
mekle birlikte Berkuk aleyhinde konuþma-
yan Mütevekkil, kýsa bir süre sonra birbi-
rine düþen Yelboða ile Mintaþ arasýnda ara
buluculuk yapmaya çalýþtý, ancak baþarýlý
olamadý. Bu mücadeleden galip çýkarak
yönetime tek baþýna el koyan Mintaþ, bir
süre Kerek’te sürgünde kaldýktan sonra
tahtýný geri almak için harekete geçip Dý-
maþk’ý kuþatan Berkuk’la savaþmaya gi-
derken II. Haccî ve Mütevekkil’i de yanýnda
götürmüþtü. Savaþý Berkuk kazandý (14
Muharrem 792 / 2 Ocak 1390); esirler ara-
sýnda Mütevekkil de bulunuyordu. Daha
önce isyancýlar Berkuk’u tahttan indirdik-
lerinde onun aleyhinde konuþmamasý ve
hal‘ine dair verilen fetvaya muhalefet et-
mesi sayesinde makamýný koruyan ve Ber-
kuk’tan büyük saygý gören Mütevekkil ona
tahttan çekildiðini bildiren Haccî’nin yeri-
ne tekrar saltanat tevcihinde bulundu.

Mütevekkil -Alellah, Berkuk’un ölümün-
den sonra onun iki oðluna daha sultanlýk
hil‘ati giydirdi ve vefatýna kadar (18 Receb
808 / 9 Ocak 1406) halifeliðine devam etti;
öldüðünde en uzun süre hilâfet makamýn-
da kalan Mýsýr Abbâsî halifesi durumun-
daydý. Ayrýca beþ oðlu hilâfet makamýna
geçen tek halifedir. Türbesi Kahire’nin dý-
þýndaki Nefîsî Kabristaný’ndadýr.
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