
kendisine "el-Muzaffer" lakabını verdi. 
Endülüs'teki istikrar Abdülmelik zama
nında da sürdü ve bu durum giderek 
Amirller'e karşı oluşan muhalefet cephe
sini pasifleştirdi. Halk. Hişam'ın sahip ol
duğu makamın gerektirdiği mesuliyetle
ri üstlenmek yerine sarayda zevku safa 
içinde bir hayat sürmeyi tercih ettiğini 
düşünerek zamanla Amiri idaresini be
nimsedi. Ancak Abdülmelik'in yerine ge
çen kardeşi Abdurrahman. babası ve kar
deşinin yapmaya cesaret gösteremediği 
bazı icraatıyla bu gelişmeyi tamamen ter
sine çevirdi. Abdurrahman. kendisine ve
rilen "el-Me'mOn" unvanıyla yetinmeyip 
"en-Nasır" ve "el-Hacibü'l-a'la" şeklinde 
iki unvan daha aldı. En önemlisi Hişam'a 
baskı yaparak kendisini veliaht tayin et
mesini sağladı ve bu kararın duyulması 
için Endülüs'ün her tarafına. hatta Mağ

rib'e mektuplar yollayarak halifenin adın
dan sonra kendi adının anılmasını istedi. 
Bu gelişmeler. gerek Amirller'in muhalif
leri gerekse u lema ve halk arasında hoş
nutsuzluğa yol açtı. lll. Abdurrahman'ın 
torunlarından Muhammed b. Hişam bu 
hoşnutsuzluktan faydalanarak ayaklan dı 
ve Abdurrahman el-Amirl'nin Leon Kral
lığı'na karşı sefere çıktığı bir sırada Kur
tuba Sarayı'na girmeyi başararak ll. Hi
şam'ı tahttan indirip "el-Mehdi" unvanıy
la kendini halife ilan etti ( 17 Cemaziyel ev
ve l 399/17 Ocak ı 009). Durumu öğrenen 
Abdurrahman el-Amiri geri dönüp Kur
tuba üzerine yürüdüyse de ordusu tara
fından yalnız bırakıldı ve şehre varmadan 
öldürüldü (Receb 399/Mart ı 009). Böyle
ce Amirller sadece iktidarı kaybetmekle 
kalmamış. aynı zamanda korkunç bir kat
liama uğramışlardır (b k. AMiRI LER). Ab
durrahman'ın ölümü üzerine Endülüs'te
ki müslümanlar arasında Endülüs Emevl 
Devleti'nin çöküşüyle sonuçlanan kanlı bir 
mücadele başladı. 

Mehdi bir taraftan Berberiler'in, bir ta
raftan da kendisini avama dayanmakla 
suçlayan ileri gelenlerin tepkisine maruz 
kaldığından fazla tutunamadı. Çok geç
meden düşmanları ona karşı bir isyan 
başlattı. Zor durumda kalan Mehdi. ikti
dardan uzaklaştırdığı ve daha önce öldü
ğünü açıkladığı ı ı. Hişam'ı tekrar halife 
ilan ettiyse de isyanı bastıramadı ve 1\ı
leytula'ya (Toledo) kaçtı. Asiler. sarayı ele 
geçirip lll. Abdurrahman'ın torunların
dan Süleyman b. Hakem'i el-Müstaln- Bil
lah lakabıyla hilafet makamına geçirdiler 
( 17 Reblülevve l 400/8 Kasım 1009). Meh-

di. bir süre sonra Katalanlar'ın desteğiy
le tekrar Kurtuba'ya girerek tahtı Süley
man'dan geri aldı ( ı5 Şevva l 400/ ı Hazi
ran ı O ı O). Tahtın el değiştirmesi sırasın
da lll. Abdurrahman'ın yaptırdığı Medi
netüzzehra yağmalandı ve binlerce kişi 
öldürüldü. Ancak Mehdi ülkedeki siyasi 
istikrarsızlığın giderilmesi hususunda ba
şarı sağlayamadı ve en yakın destekçisi 
vezir Vazıh tarafından öldürüldü (8 Zilhic
ce 400/23 Temmuz ı O lO) ; arkasından da 
ll. Hişam tekrar tahta çıkarıldı. ll. Hişam. 
üç yıl süren bu hilafet döneminde de dev
let işlerinin tamamen dışında kaldı. Kur
tubalılar'a göre bu durumun yegane se
bebi vezir Vazıh idi. bunun için onun azii
ni sağladılar: ancak Hişam bu durumda 
da hiçbir varlık gösteremedi. Bozulan si
yasi istikrara bağlı olarak sosyal ve eko
nomik dengeler iyice sarsıldı. ll. Hişam'ı 
tanımayan Süleyman el-Müstain ve taraf
tarları bu arada daha da güçlendiler ve 
nihayet 403'te ( 1 013) Kurtuba'ya girerek 
halifeyi tahtından indirdiler. Bu olaylar sı
rasında halk korkunç bir katliama maruz 
kaldı: öldürülenler arasında en az altmış 
alim de bulunuyordu. 

ll. Hişam'ın akıbeti hakkında farklı gö
rüşler mevcuttur. Bazıları onun Süley
man'ın oğlu Muhammed tarafından öl
dürüldüğünü. bazıları da Süleyman dev
rinde ( ıoı3-ı oı6) Kurtuba'da gizlenip da
ha sonra Kuzey Afrika'ya geçtiğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu son iddia, Emevl tahtı
na -göz diken Sebte (Ceuta) hakimi Ali b. 
Hammüd'un hala hayatta olduğuna ina
nılan ll. Hişam'ın hakkını savunma baha
nesiyle harekete geçmesine imkan ver
miş ve Ali b. Hammüd yaptığı başarılı 
propaganda ile birçok taraftar kazanarak 
amacına ulaşmıştır (bk. HAMMÜDILER). 
ll. Hişam'ın adı daha sonra bir defa da 
mülOkü't-tavaif döneminde Abbadller ha
nedanının kurucusu Ebü'l-Kasım ibn Ab
bact'ın, onun hayatta olduğunu ve Kurtu
ba'ya getirilerek tahta çıkarıldığını ilan 
etmesi üzerine gündeme geldi ( 426/ 
ı 03 5). Ancak tahta çıkarılan kişi. Rabah 
Kalesi'ndeki bir mescidde müezzinlikya
pan ve Hişam'a çok benzeyen Halef el
Husri adında biriydi (bk. HALEF el-HUS
RI ) 

En kuvvetli ihtimale göre tahttan in di
rildiği zaman öldürülen ll . Hişam döne
minde Medinetüzzahire'nin temelleri atıl
mış (368/978) ve Kurtuba Ulucamii de ay
nı yıllarda genişletilm iştir. Devrin en bü
yük botanik alimi ibn Cülcül ll. Hişam'ın 
özel doktoru idi. 
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HİŞAM III 
(f~.;A ) 

Ebu Bekr el-Mu'ted-Billah 
Hişam b. Muhammed b. Abdilmelik 

b. Abdirrahman el-Ümevi 
(ö . 428/1036) 

Endülüs Emevi Devleti'nin 
son halifesi 

(1027-1031). 
_j 

364'te (974-75) Atib adlı bir cariyeden 
doğdu. lll. Abdurrahman'ın küçük taru
nu Muhammed b. Abdülmelik'in oğludur: 
hayatının ilk dönemleri hakkında bilgi 
yoktur. Endülüs Emevi Devleti'nde yö
netime hakim olan Amirller'in iktidardan 
uzaklaştırılmasından sonra ( 399/ ı 009) 
tahta çıkan Emevi hanedam mensupla
rının Endülüs'ün içine sürüklendiği krizi 
çözmede yetersiz kalmaları. Şii Hammü
diler'e Kurtuba'yı ele geçirerek kendi ha
lifeliklerini ilan etme fırsatını verdi. An
cak onların da başarı sağlayamaması üze
rine Ebu Hazm Cehver b. Muhammed b. 
Cehver'in başkanlığında Kurtuba eşrafı 
iktidarın bir defa daha Emevller'e iadesi
ni kararlaştırdı ve bu karar doğrultusun
da. IV. Abdurrahman ei-Murtaza'nın öl-
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dürülmesinin (409/1018) ardından Endü
lüs'ün kuzeydoğusundaki Hısnü(Kas

rü)'l-bunt (Alpuente) hakimi Abdullah b. 
Kasım el-Fihrl'ye sığınmış bulunan karde
şi Hişam b. Muhammed'e biat edildi (25 
Reblülahir 418/4 Haziran ı 027). 

Hişam, Kurtubalılar'ın daha önceki yö
neticilere karşı davranışlarını dikkate ala
rak kendisine yapılan halifelik teklifini 
tereddütle kabul etti ve Kurtuba'ya iki 
buçuk yıl sonra gitti (Zilhicce 420/Aralık 
ı 029) . Kurtubalılar sıkıntılarının hafifle
yeceğini umarak Mu'ted -Billah lakabını 
almış olan yeni halifenin gelişini sevinçle 
karşıladılar ve kendisine daha önce yap
tıkları biatı yenilediler. Ancak iyi niyetli fa
kat kararsız, tembel ve eğlenceye düşkün 
bir kişiliğe sahip bulunan Hişam, hakkın
da beslenen umutları gerçekleştirebile
cek nitelikte bir devlet adamı değildi; ni
tekim idareyi, Mcibliğe getirdiği mevall
den Ebü'l-Asl Hakem b. Said el-Kazzaz'a 
teslim etti. Bu kişinin , etrafına topladığı 

fırsatçı kimselerle birlikte hazinenin ge
lirlerini arttırma bahanesiyle tüccarlara 
baskı yapması ve halk tarafından sevilme
yen fakih İbnü'l-Ceyyar'ın tavsiyesine uya
rak camiierin gelirlerine el koymak iste
mesi, özellikle de Kurtuba eşrafı ile iyi iliş
kiler kuramaması durumu daha da kötü
leştirdi. Zevk ve eğlenceye dalan Hişam 
ise halkın ve eşrafın sıkıntılarından tama
men habersiz bulunuyordu. Bunun üze
rine Kurtubalılar, Hişam'ın yerine son 
derece cahil bir kişi olan amcasının oğlu 
Ümeyye b. Abdurrahman'ı geçirmek ama
cıyla ayaklandılar ve Mcib Hakem b. Sa
ld'i öldürdükten sonra Ümeyye'yi saraya 
götürüp henüz kimse biat etmediği hal
de hilafet makamına oturttular. Bu sıra
da sarayın bazı bölümleri yağmalanmaya 
başladıysa da vezir Ebu Hazm Cehver'in 
müdahalesiyle hareket durduruldu. Bu 
gelişmeler olurken yine sefahat alemin
de bulunan Hişam, halkın etrafını kuşat
tığını görünce canına kıyılmaması için yal
vararak ailesiyle beraber sarayın bir ku
lesine sığındı. Fakat olayın arkasından ca
mide toplanan eşraf, halifelik makamı
nın otoritesini yitirerek siyasi ihtirasların 
tatmin aracı haline geldiğine ve bu se
beple artık gereksiz olduğuna. ilga edile
rek bütün Emevl hanedam mensupları
nın şehirden sürülmesine karar verdi ve 
idareyi Vezir Ebu Hazm Cehver'in başkan
lığında kurulacak bir şura meclisine ha
vale etti. Karar hemen uygulandı ve hal
kın tahta oturttuğu Ümeyye b. Abdurrah
man da dahil hanedan üyelerinin ta
mamı şehirden çıkarıldı. Böylece Endü
lüs Em evi Devleti yıkılmış oldu ( 18 Zilhic
ce 422/6 Aralık ı03l). 
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Kurtuba yakınındaki bir kaleye hapse
dilen lll. Hişam bir süre sonra buradan 
kaçarak Hudller'in yönetimindeki Laride'
ye (Lerida) sığındı ve Safer 428'de (Aralık 
1 036) orada öldü. Thhttan indirilmesin
den sonra da mülukü't-tavaiften bazıları 
meşruiyetlerini ispat etme için parala
rma onun adını koydurmayı sürdürmüş
lerdir. 
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HİŞAM b. ABDÜLMELİK 

( ~~~ IJ! ı"ı.a) 

Ebü'I-Velid Hişam b. Abdilmelik b. Mervan 
(ö. 125/743) 

L 

Emevi halifesi 
(724-743). 

_j 

72 (691-92)yılında Medine'de (veya Dı
maşk) doğdu. Babası Abdülmelik b. M er
van ona Mansur adını vermişse de anne
si Aişe'nin koyduğu Hişam ismiyle tanın
mıştır. Hişam'ın, 102 (720-21) yılında Ha
life Yezld b. Abdülmelik tarafından kendi 
oğlu on bir yaşındaki Velid ile birlikte ve
liaht tayin edildiği, veliahtlığı sırasında 
devlete karşı ayaklanan Harici lideri Uk
fan'ın üzerine gönderildiği ve onu savaşa 
gerek kalmadan isyandan vazgeçirdiği bi
linmektedir. Hişam b. Abdülmelik hem 
fetihlerin hem de iç karışıklıkların çok yo
ğunlaştığı bir dönemde hüküm sürmüş
tür. Ülkenin her yerinde gayri Arap un
surlara (mevilli) karşı Arap milliyetçiliği 
fikri güç kazandığı gibi özellikle Arap ka
bilelerinden Kelbller'le Kaysller arasında 

da kabilecilik taassubu had safhaya ulaş
mıştı. Ayrıca Şiiler'in ayaklanması. Abbas( 
dallerinin propagandaları ve Hariciler'in 
devleti sarsan isyanları onun devrinde 
meydana gelmiştir. 

Hişam halife olduktan sonra Halid b. 
Abdullah ei-Kasrl'yi Ömer b. Hübeyre'nin 
yerine Irak genel valiliğine tayin etti. Bu 
sırada Horasan'daki İslam ordusu Ferga
na ve Belh istikametinde ilerlemekteydi; 
ancak Taşkent kuşatması sırasında Tür
giş H anıSu-lu'nun baskınına uğradı ve 
ağır kayıplar vererek Hucend'e döndü. 
Arap kabileleri arasındaki rekabet müslü
manların başarısızlığına yol açmış ve 1 06 
(724-25) yılında Maveraünnehir'de üstün
lük Türkler' e geçmişti. Esed b. Abdullah 
ei-Kasrl'nin Horasan valiliği zamanında da 
Araplar Taharistan bölgesine pek çok se
fer düzenlediler: ancak hiçbirinde başarı 
kazanamadılar. Esed b. Abdullah kötü yö
netiminden dolayı Halife Hişam tarafın
dan 1 09:da (727) aziedildL Yerine getiri
len Eşres b. Abdullah es-Süleml ise hem 
müslümanlar hem gayri müslimlerden 
cizye aldığı için yerli halkın Türkler'le bir
leşerek ayaklanmasına sebep oldu. Eş
res, Ceyhun nehrini geçerken Amül yakın
larında Türkler karşısında ağır kayıplar 
verdi. Daha sonra Haris b. Süreye'in gay
retleriyle kurtulan (ı ı 0/728-29) İslam or
dusu buradan Buhara'ya yönelmişse de 
yolda yine Türkler'in baskınına uğramış 
ve imha edilmekten Halife Hişam'ın Cü
neyd b. Abdurrahman el-Mürrl kuman
dasında gönderdiği yardımcı kuwet saye
sinde kurtulabiimiştir (ı ı l/729-30). Eş
res b. Abdullah'ın yerine vali tayin edilen 
Cüneyd el-Mürrl. Beykend yakınlarında 
Türkler'le yaptığı savaşta galip geldi ve 
hakanın oğlunu (veya yeğeni) esir alıp Hi
şam'a gönderdi. 112 (730) yılında Türk
ler'in Semerkant'ı kuşatması üzerine vu
ku bulan Geçit Savaşı'nda (Vak'atü'ş-Şi'b) 

Cüneyd'in ordusu ağır zayiat vermekle bir
likte şehri kurtardı; Ramazan 113'te de 
(Kasım 731) Buhara kuşatmasını kaldır
mayı başardı. Bu arada halife. Cüneyd'in 
isteği üzerine ağır savaş malzemeleriyle 
donatılmış Basralı ve Kufeliler'den oluşan 
1 O'ar bin kişilik iki orduyu Amr b. Müslim 
ile Abdurrahman b. Nuaym'ın kumanda
sında yardıma gönderdi. 

Cüneyd ei-Mürrl'nin 116'da (734) Hora
san valiliğinden aziedilerek yerine Asım 
b. Abdullah'ın getirilmesi üzerine Mürcie 
mezhebinin silahlı propagandistlerinden 
Haris b. Süreye bölgedeki mevallnin hak
larını savunmak amacıyla baş kaldırdı. As

lında, Emevller tarafından ikinci sınıf in-


