
altındaydı, sürekli ara vermek zorunda 
kaldığı yayım hayatını ancak 1908'e ka
dar sürdürebildL Bununla birlikte özellik
le Abdürreşid Mehdi ve Hasan Sabri Ay
vaz' ın yazılarıyla Vatan Hadimi, Kırım 
Tatarları'nın milli şuurlarının ve milliyet
çiliklerinin belirlenmesinde önemli rol oy
nadı . Gazetenin vurguladığı ana husus, 
kesin olarak belirli bir vatan kavramı ile 
ifadelenmiş bir Kırım Tatar milli hüviye
tiydi. Diğer bir ifadeyle Kırım, Kırım Ta
tarları'nın tek vatanıydı ve bu vatan üze
rinde Kırım Tatarları'nın tarihten gelen 
vazgeçilmez siyasi hakları vardı. Kırım'ın 
Türk ve müslüman halkının milli çizgisi
nin nihai istikameti bu şekilde kesin hat
larıyla belirlenmekteydi. Bu yönelişin bir 
özelliği de Kırım Tatarları'nın etno-len
güistik ve dini açıdan mensup olduğu ge
niş Türk ve İslam dünyasının reddini de
ğil tam aksine bu geniş mensubiyetin tam 
bir teyidini ve bütünleşmeyi ifade etme
siydi. Bu açıdan Vatan Hadimi de Ter
cüman gibi Türk halklarını birleştirecek 
ortak edebiTürkçe'yi savunuyor ve açık 
bir İstanbul Türkçesi'yle neşrediliyordu. 
Tercüman gibi, geniş haber ve yorum
larıyla Vatan Hadimi de okuyucularını 
Türk ve İslam dünyasının her tarafıyla 
ilgilenmeye ve bütünleşmeye davet edi
yordu. 

Kırım'ın müslüman ahalisi arasından 
milletvekili seçilebilmesini fevkalade zor
laştıran karmaşık seçim sistemine rağ
men Mehdi, 1907'de ll. Rusya Duması'na 
Kırım'ın bağlı bulunduğu Tavrida eyaletin
den milletvekili seçildi. Böylece Rus Sos
yalist İnkılapçılar'a daha fazla sempati 
duymasına rağmen kendisiyle çalışmak 
isteyen ve Kırım'da güçlü olan Katet Par
tisi'nin listesinden Rus ve Ukrain seçmen
Ierin de büyük ölçüde oylarını alarak Du
ma'ya girdi. Duma'da Rusya Türkleri'nin 
birleşikgrubu olan müslüman fraksiyonu
na katılarak sekreterliğin i yaptı. ll. Rusya 
Duması çarlık rejiminin iki ay sonra bu
rayı kapatmasıyla son buldu. Fakat Mehdi 
Duma'da yaptığı, büyük yankılar uyandı
ran faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çek
ti. Bilhassa 22 Nisan 1907'deki meşhur 
konuşmasında çarlık rejiminin Kırım'ı iş
galinden beri izlediği toprak gaspları ve 
sömürgeleştirme siyasetini belgelerle or
taya koyarak şiddetle protesto etti; Kırım 
Tatarları ile birlikte bütün Rusya Türk ve 
müslümanlarının ihlal edilen haklarını ce
surca savundu. ll. Rusya Duması'nın ka
patılmasının ardından faaliyetleri sıkı po
lis takibatma uğradığından siyasi çalış
maları güçleşti. Bu sebeple mesaisini Ka-

rasubazar Belediyesi'ndeki çalışmalarına 
ve maarif faaliyetlerine teksif ettiyse de 
yakalandığı tüberküloz hastalığından kur
tulamayarak24 Mayıs 1912'de Karasuba
zar'da vefat etti. Hayatının son yıllarında 
yazdığı Kırım Tatar tarihi yayımlanama
dan kaldı, elyazmaları da Sovyet rejimi za
manında ortadan kayboldu. Abdürreşid 
Mehdi'nin siyasi ve fikri faaliyeti çok kısa 
bir dönem içine sıkışmasına rağmen Genç 
Tatarlar hareketinin Kırım Tatarları'nın 
daha sonraki milli faaliyetleri üzerinde 
çok önemli ve kalıcı tesirleri oldu. 
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MEHDi el-ABBASİ 
( ~t;.Jf ı.S~f ) 

Muhammed el-Mehdi b. Muhammed Emin 
b. Muhammed el-Abbas! 

(ö. 1315/1897) 

L 
İlk 1-(anefi Ezher şeyhi. 

_j 

Dedesi Muhammed el-Mehdi ei-Kebir, 
Kıpti asıllı olup küçükyaşta Şeyh Muham
med b. Salim ei-Hifni vasıtasıyla İslam 
dinini benimseyerek onun himayesinde 
büyümüş ve devrinin önde gelen Şafii 
alimlerinden biri olmuştur (Ceberti, IV, 
233). Abdullah b. Hicazi eş-Şerkavi'den 
sonra Ezher şeyhliğine aday gösterilmiş
se de bu göreve Muhammed b. Ali eş-Şe
nevani getirilmiştir. Babası Muhammed 
Emin Şafii mezhebinden Hanefi mezhe
bine geçmiş ve Mehmed Ali Paşa zama
nında fetva makamına kadar yükselmiş
tir. 

Muhammed el-Mehdi 1243 (1827-28) 
yılında İskenderiye'de doğdu. İlk öğreni
mini burada gördükten sonra Kahire'ye 
gitti ( 1256/1840); İbrahim es-Sekka, Halil 
er-Reşidi ve Beltani gibi alimlerden ders 
aldı. Genç yaşta Kavalalı İbrahim Paşa 
tarafından Mısır başmüftülüğüne tayin 
edildi (Zilkade 1264 1 Ekim 1848) Kendi
sine yardımcı olması için fıkıh hacası Re
şidi fetva eminliğine getirildi. Bu konuda 

MEHDI ei-ABBAST 

babasının dostu olan Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey'in, Mısır valiliğine tayin edil
mek üzere İstanbul'a çağrılan İbrahim 
Paşa'ya tavsiyesinin ve paşanın o sırada 
başmüftü olan Ahmed et-Temimi'den 
hoşlan mamasının etkili olduğu kaydedilir. 

Mehdi ei-Abbasi bu göreve geldikten 
sonra özellikle fıkıh la ilgilenerek bu alan
daki bilgisini geliştirdi; Ezher'de İbn Abi
din'in Reddü '1-mu]Jtô.r'ını akutmaya 
başladı. Böyle bir makam için genç olma
sına rağmen müftülük görevini başarıyla 
yürüttü. Mısır Valisi ı. Abbas Hilmi'nin. 
dedesi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mı

sır'a geldiğinde hiçbir şeyi olmadığı. do
layısıyla çocuklarına bıraktığı mülkierin 
devlete ait olduğu hususunda istediği 
fetvayı vermeyip aksini ileri sürdü. Bu 
olaydan sonra halkın ve yöneticilerin ona 
olan saygısı daha da arttı. Hidiv İsmail Pa
şa, 1287 Şewalinde (Ocak 1871) Mustafa 
ei-ArGsi'yi Ezher şeyhliğinden alıp yerine 
müftülük görevi de uhdesinde kalmak 
üzere Mehdi'yi tayin etti. Mehdi yirmi bi
rinci Ezher şeyhi olup bu makama getiri
len ilk Hanefi alimidir. Ardından hidiv tara
fından o dönemde bakanlar kurulu fonk
siyonuna sahip ei-Meclisü'l-husGsiyyü'l
ali'ye üye tayin edilen Mehdi ( 12 Şevval 

1288 1 25 Ara lık 1871). Abbas Hilmi'nin 
daha önce iptal ettiği Ezher maaşlarının 
tekrar verilmesini sağladı; eğitim ve öğ
retimle ilgili bir yasa çıkartarak gelenek
sel icazet usulü yerine hocalık için imti
han ve diplama usulünü başlattı (b k. ALİ
MİYYE). Hidiv İsmail Paşa'nın Mısır'daki 
aile vakıflarını umumi vakıflara katıp sa
hiplerine karşılığını verme yönündeki uy
gulamasına karşı çıkmasına rağmen hi
div Mehdi'ye saygıda kusur etmedi ve 
görevinden aziedildiği sırada oğlu Tevfik 
Paşa'ya kendisine saygı gösterip değeri
ni bilmesini tavsiye etti. Mehdi el-Abba
si, Ezher şeyhliği sırasında ülkenin çeşitli 
yerlerine gönderilecek kadı ve müftüle
rin seçiminde de söz sahibiydi. Bu görev, 
Butrus Gali Paşa Adalet Bakanlığı'na ve
kalet ettiği sırada ( 1879) onun başkanlı
ğındaki bir komisyona verilip kendisinden 
bu komisyona üye olması istendiğinde 
kabul etmedi. 

Hidiv Tevfik Paşa zamanında Ura bi Pa
şa'nın isyanından sonra hidivi destekle
diği bilinen Mehdi aleyhine bir kampanya 
başlatıldı. Mısır'da azınlıkta bulunmala
rına rağmen Hanefiler'den birinin Ezher 
şeyhi olmasından ve Mehdi'nin Ezher'de 
gerçekleştirdiği reformlardan rahatsız 
olanlar, onun görevden alınması için faa- . 
liyete geçip Urabi hareketinin idam ge-
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MEHDf ei-ABBASf 

rektiren bir suç olduğuna dair fetva ver
diği söylentisini yaydılar. Bunun üzerine 
hükümet Ezher'de süklıneti sağlamak 
için bir komisyon kurdu, sonunda Mehdi. 
Ezher şeyhliğinden alınıp ( 12 Muharrem 
1299 1 4 Ara lık 188 1) yerine Şafii ulema
sından Muhammed ei-İnbabl getirildi. Ar
dından hidivin aziedilmesine yönelik Ura
bl taraftarlarının ulemaya baskısı ve Ez
her ulemasından bir grubun bu konuda 
kendisinden fetva istemesi karşısında 
başmüftü olarak direnmesi üzerine izlen
diğini farkederek evine kapandı. Urabl
ler'in başarısız ka lmasıyla yönetirnde ye
niden etkinliğini arttıran Hidiv Tevfik Pa
şa onu tekrar Ezher şeyhliğine getirdi ( 18 
Zi lkade 1299/1 Ekim 1882) 

Ezher şeyhliği ve müftülük görevini bir 
süre daha birlikte yürüten Mehdi el-Ab
bas! ile Tevfik Paşa arasına bazı olaylar
dan dolayı soğukluk girdi. Kahire'nin ön
de gelen kişileriyle evinde toplantılar ya
pıp siyasetle ilgilendikleri ve İngiliz yöne
timinden rahatsızlıklarını dile getirdikle
rine dair Tevfik Paşa'ya haber ulaşması. 
paşanın da kendisine bu hususta tariz ve 
tembihte bulunması üzerine görevlerin
den alınmasını istedi. Daha sonra yargıy
la ilgili bir konuda başbakan Nubar Paşa 
ile ters düşünce her iki görevinden alındı 
(3 Reblülahir 1304130 Ara lık 1886) İn ba
b! Ezher şeyhliğine, Muhammed el-Ben
na müftülüğe tayin ediidiyse de Bennil'
nın bu makama Mehdi'nin daha layık ol
duğunu belirtınesi üzerine bir süre sonra 
tekrar getirildiği müftülük görevini ölü
müne kadar sürdürdü. Hidiv ll. Abbas Hil
mi de ona saygı gösterdi ve yönetime gel
diği yıl kendisini birinci dereceden Os
manlı nişanı ile ödüllendirdi ( 21 Safer 
ı 310/14 Eylül 1892). Hayatının sonuna 
doğru felç geçiren Mehdi. Hulvan'da bir 
süre ikamet ettikten sonra Kahire'ye dön
dü ve Re ce b 131 S'te (Aralık 1897) vefat 
etti. Ölümüyle ilgili olarak kaynaklarda 
Receb ayının 13. 1 S ve 16'sı gibi farklı 
günler kaydedilir. 

Mehdi'nin fetvalarını topladığı, o gün
kü toplumsal hayat yanında yönetim- din 
ilişkilerini yansıtması bakımından önem 
taşıyan el-Fetava'l-Mehdiyye fi'l-ve
]fa'i'i'l-Mışriyye adlı kitabından başka 

Risale fi ta]J.~i~i me'stetere min telfi~ 
ve Risale ii mes'eleti'l-J:ıaram adıyla iki 
eser yazdığı kaydedilir ( el-Ezherü 'ş-şerif, 
s. 248) Mehdi. müftülük görevine geldi
ği 1848 yılından itibaren başta resmi ma
kamlar olmak üzere kendisine sorulan 
fetvalara verdiği cevapları önce kronolo-
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jik olarak toplamış, 1883'te Hanefi fıkıh 
sistematiğini esas alıp yine kendi içinde 
kronolojik olmak üzere konularına göre 
düzenlemeye başlamıştır. Yaklaşık 13.500 
fetvayı kapsayan eser yedi cilthalinde ba
sılmış olup (Kahire I 30 l-1304) fetvaların 
kenarına verildikleri tarihler de yazılmış
tır. 
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MEHDiel-FATIMi 

(bk. UBEYDULLAH el-MEHDI). 

MEHDi ei-MUNTAZAR 
(~fı..s~f) 

Muhammed b. el-Hasen b. All 
b. Muhammed el-Mehdi el-Muntazar 

(gaybeti 260/874) 

İmamiyye Şiası'nca 

_j 

halen gaybet halinde olduğuna, 
gelecekte mehdi olarak ortaya çıkıp 

dünyada adaletli bir düzen kuracağına 
inanılan on ikinci imam. 

L _j 

On birinci imam Hasan el-Askerl'nin 
ölümünden ( ö. 260/8 7 4) sonra Şiiler ima
metin kime intikal edeceği hususunda çe
şitli gruplara ayrıldı. Bu grupların sayısı 
kaynaklarda on bir (Şehristanl, ı. 170-172). 
on dört(Nevbahtl, s. 79-94). on beş(Sa'd 
b. Abdullah el -Kumml, s. 102-116) ve yir
mi (Mes'udl, MürO.cü'?·?eheb,lV, 199) ola
rak gösterilmektedir. Grupların genel dü
şünceleri şöyle belirtilebilir: 1. Hasan el
Askeri halef bırakmadan vefat etmiş ve 
imameti sona ermiştir. z. Askeri ölme-

miştir, tekrar dönecek ve imametini sür
dürecek olan Peygamber ailesinin kaimi
dir. 3. Askeri gerçekte imam olmayıp ba
bası Ali en-Naki diğer oğlu Muhammed b. 
Ali'yi imam tayin etmiştir. 4. Askeri'den 
sonra imamlık küçük kardeşi Ca'fer b. 
Ali'ye intikal etmiştir. s. Askeri kendisine 
halef olarak bir erkek evlat bırakmış olup 
imameti onunla devam edecektir. Bu son 
telakki bir süre sonra diğerlerinin yerini 
alarak İmamiyye'nin resmi görüşünü teş
kil etmiştir. 

İmamiyye'nin çoğunluğunun benimse
diği rivayetlere göre Hasan el-Askerl'nin 
halefi olan Muhammed b. Hasan 1 S Şa
ban 255 (29 Temmuz 869) tarihinde Sa
merra'da dünyaya geldi. Onun 256 (870), 
258 (872). 261 (875) yılında doğduğunu 
belirten rivayetler zayıf sayılmaktadır. 
Çeşitli kaynaklarda Sakil, Saykal, Sevsen, 
Reyhane ve Hamt gibi isimlerle anılan an
nesi Bizans imparatorunun torunlarından 
olup asıl adı Nercis'tir (Mes'udl, işbatü'l
vaşıyye, s. 272). Nercis'in Bizans sarayın
dan itibaren geçen hayatı, rüyaları. İs
Jam'a girişi. müslümanların eline esir 
düşmesi ve Hasan el-Askerl'ye cariye ol
ması konuyla ilgili eserlerde efsanevl bir 
tarzda anlatılmaktadır (İbn Babeveyh, ll, 
417-423; Ebu Ca'feret-Tusl. s. 208-214). 
İmamiyye Şlası'na göre Hasan el-Askeri. 
fevkalade olaylar çerçevesinde dünyaya 
gelen oğlunun doğumunu Abbas! baskı
sından dolayı gizlemiş, çok az sayıda ya
kını dışında kimseye duyurmamıştır (Kü
leynl. ı. 328, 330, 515-517) . Ayrıca tehlikeli 
olacağı düşüncesiyle adının söylenınesi 

yasaklanmış. Kaim. Hüccet. Sahib. Sahi
büzzaman, Mehdi'l-enam. Halef gibi Ia
kaplarla anılması istenmiştir (a.g.e., I, 
327-330, 333, 338, 340; Mes'udl, işbatü'L
vaşıyye, s. 271). 

İmamiyye alimleri, Mehdi el-Munta
zar'ın Kaim el-Mehdi yahut kaybolduktan 
sonra ortaya çıkıp dünyayı ıslah edecek 
kişi olduğu konusunda kendilerince Kur
'an, Sünnet ve imamların beyanlarından 
birçok delil ileri sürmüşlerdir (Küleynl, ı. 

525-532; İbn Babeveyh, ı . ;152-253, 257-
259; ll, 408-409). Hasan el-Askerl'nin ölü
münün ardından gaybete giren bu ima
mı bazı Şla ileri gelenleriyle sefirler dışın
da kimse görmemiştir. Gaybetten sonra 
ortaya çıkmanın İdrls, Salih. İbrahim. Yu
suf ve Müsa gibi peygamberlerin sünne
ti olduğunu söyleyen İmamiyye'ye göre 
imarnın gaybete girmesinin beş sebebi 
vardır. Bunların ilki amcası Ca'fer b. Ali 
tarafından katiedilme endişesidir. Bir di
ğeri gaybetin Şla için bir imtihan vesilesi 


