
olup Allah tarafından denenmesi, üçün
cüsü gaybetin açıklanmasına izin veril
meyen bir sebepten kaynaklanmış olma
sıdır. Dördüncü olarak insanların Allah'ın 
emrettiği yolda gitmemeleri de bir gay
bet sebebidir. Bu durumda Allah mahlü
katına gazap ederek imamlarını araların
dan çekip alacak ve onları halktan gizle
yecektir. Sonuncu sebep diye zikredilen 
husus da şudur: Tıpkı gizli verilen sada
kanın efdal oluşu gibi batı! esaslar üzeri
ne kurulan bir idarede gizli imama uy
mak zahir im ama uymaktan daha üstün
dür ve bu Şia için bir lutuf konumunda
dır. Şii alimleri bu açıklamaların hemen 
hepsi için Ca'fer es-Sad ık'tan rivayetler 
nakletmişlerdir (Küleyni.I, 336-338: Mes
'Qdl, İşbatü '1-vaşıyy e, s. 284: Muhammed 
b. ibrahim en-Nu 'manl, s. 174- 177: ibn Ba
baveyh, II , 346, 48 1-482; Meclisi, Lll , 91-
100: ayrıca bk. GAYBET). 

İmamiyye, Ca'fer es-Sadık'tan gelen bir 
rivayete dayanarak(Küleynl, I, 339) gay
beti küçük gaybet (el-gaybetü's-suğra) ve 
büyük gaybet (el-gaybetü'I-kübra) olmak 
üzere ikiye ayırmaktadır. Küçük gaybet 
Hasan el-Askeri'nin ölümünün ardından 
başlamış. 15 Şaban 329 ( 15 Mayıs 941) ta
rihine kadar devam etmiştir. Bu dönemde 
imam sefir, naib veya ve_kil denilen dört 
görevli tarafından temsil edilmiş olup 
bunlar imam adına humusu toplamış. or
taya çıkan olayları imama arzedip onun 
fetvasını yahut beyanlarını (tevki') cema
ate ulaştırmıştır. Büyük gaybet halen de
vam etmekte olup beklenen imam on bir 
asrı aşan bir zamandan beri gaip bulun
maktadır. Sürenin uzamasının Şia toplu
mu üzerinde olumsuz bir etki meydana 
getireceği düşünülerek konuyla ilgili 
eserlerde çokyaşayan kimselere dair ha
berlere yer verilip imarnın yaşadığı ispa
ta çalışılmıştır (ibn Babeveyh, ll, 523-524: 
Meclisi, LI, 237-293). Mehdi el-Munta
zar'ın ortaya çıkacağı zamanı tesbitle il
gili düşünceler yasaklanmış, vakit tayin 
edenlerin yalancı olduğu belirtilmiştir 
(Küleynl, I. 368-369) Bununla birlikte Mu
hammed el-B~kır ve Ca'fer es-Sactık'tan 
nakledilen rivayetlerde tek yıllarda Mek
ke'de zuhur edeceği kaydedilmiştir. Orta
ya çıkış alametlerine geniş yer verilen Şii 
kaynaklarında pek çoğu m üp hem olmak 
üzere bir kısmı gerçekleşmiş yetmiş ka
dar alarnet zikredilmiştir (DİA, XIII, 410-
412) . Günümüz İmam! Şiileri on ikinci 
imarnın adı anıldığında "accelellahu fere
ceh" (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) ifade
sini kullanırlar. dualarında da dünyanın 
bela ve sıkıntılarla dolduğunu belirterek 

artık imarnın gelip insanları bu durum
dan kurtarması için niyazda bulunurlar. 
İbn Haldün kendi zamanında, Samerra'
da imarnın kaybolduğu yerin kapısına her 
gün ikindi namazından sonra ortaya çık
tığında binmesi için bir at getirildiğini, 
zuhuru için dua edildiğini, zuhuru gerçek
leşmeyince işin ertesi güne bırakıldığını 
kaydeder(Mulpddime, ll, 591-592). Bazı 
alimler. Muhammed el-Mehdi'nin gerçek
te mevcut olmayan hayali bir kişi olduğu
nu ileri sürerken (mesela bk. Takıyyüddin 
ibn Teymiyye, IV, 87-89) çağdaş Şii alimle
rinin bir kısmı da (Ahmed el-Kati b, tür. yer.) 
bu düşünceyi Şia kelamcılarının icat et
tiğini belirterek aynı görüşe katılır (bk. 
MEHDI ). 

Mehdi ei-Muntazar'ın doğumu, imame
ti ve gaybetiyle ilgili olarakyazılan eserler 
iki kısma ayrılır. a) Gaybet-i suğra döne
minde yazılanların bazıları şunlardır: İb
rahim b. İshak en-Nihavendi ( ö. 286/899), 
el-Gaybe; Abdullah b. Ca'fer el-Himyeri. 
el-Gaybe mine '1-./]ayre; İbn Babeveyh 
ei-Kummi, el-İmô.me ve't-tebşıra mi
ne'l-l]ayre (Kum 1985); Küleyni el-Kafi 
ii 'ilmi' d-din "ei-Hücce" bölümü. b) Gay
bet-i suğradan sonra yazılanlar da şöylece 
sıralanabilir : Muhammed b. İbrahim b. 
Ca'fer en-Nu'mani (ö. 360/970), Kitô.bü'l
Gaybe (nşr. Ali Ekber el-Gaffarl, Tahran, 
ts.); Şeyh Sad ük, Kemô.lüddin ve temô.
mü'n-ni'me (Kum 1405): Şeyh Müfid, el
Fuşulü'l-'aşere ('İddetü resa'il içinde, 
Kum, ts.); Şerif ei-Murtaza, Mes'ele ve
cize (İng . tre. ve neşri , A. Sachedina, St./, 
XLVIII , s. 117-124): EbQ Ca'fer et-TQsi, Ki
tô.bü '1-Gaybe (nşr. ibadullah et-Tahrani
AliAhmed Nasıh, Kum 1411) . Bu son eser 
mevcut çalışmaların en önemlilerinden 
biri olup müellifi meseleye hem akli hem 
nakli yönden yaklaşmaya çalışmaktadır. 
Sonraki eserler genellikle bu kaynaklara 
dayanmaktadır. Konuyla ilgili çağdaş 
eserlerin bir kısmı da şunlardır: Murtaza 
ei-Kazvlni, el-Mehdi el-Munta?ar ( Ker
bela 1931 ): Necmeddin Ca'fer Askeri. el
Mehdi el-Mev'O.d el-Munta?ar (Tahran 
1981) ; Muhammed es-Sadr, Tô.ril]u'l
gaybeti'ş-şugrô. ve tô.ril]u'l-gaybeti'l
kübrô. (Beyrut 1392/1972, 1402/1982); 
Jassim M. Hussain, The Occultation of 
the Twelfth Imam (Cambridge 1982): 
Mustafa Öz. İmô.miyye Şiası'nda Oni
kinci İmam ve Mehdi İnancı (İstanbul 
1995). 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
el-Mehd!-Billah b. Abdiilah el-MansCır 

b. Muhammed el-Haşim! el-Abbas! 
(ö. 169/ 785) 

Abbas! halifesi 
(775-785). 
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126 (744) veya 127 (745) yılında H üzis
tan'ın Izec kasabasında doğdu. Halife Ebu 
Ca'fer ei-MansGr'un oğludur. Annesi, eski 
Himyeri hükümdarları ailesine mensup 
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Erva bint Mansur ei-Himyeriyye adlı Ye
menli bir Arap'tı. Ailesiyle birlikte önce 
Humeyme'ye, Abbasi devriminin ardın
dan Küfe'ye gelen Mehdi- Billah küçük 
yaştan it ibaren babasının özel ilgisiyle ye
tiştirildi. Babası tarafından Horasan vali
liğinden aziedilince isyan eden Abdülceb
bar ei-Ezdi'nin yerine 141 (758) yılında 
bölgeye gönderildi. Hazim b. Huzeyme'yi 
isyanı bastırmakla görevlendiren Mehdi
Billah Nişabur'da konakladığı sırada Ab
dülcebbar Merverrüz yakınlarında tutuk
landı. Mehdi'nin Bağdat'a gönderdiği Ab
dülcebbar ·Halife Mansur'un emriyle öl
dürüldü. Mehdi daha sonra Taberistan'ı 
fethEltmek üzere görevten dirildi. Hazi m 
b. Huzeyme ve ömer b. Ala gibi kuman
danlar vasıtasıyla Taberistan' ı ele geçiren 
(ı 4 l/758) Mehdi 144'te (761) kısa bir süre 
için lrak'a geldi ve amcası Ebü'I-Abbas es
Seffah'ın kızı Rayta ile evlendi. Ertesi yıl 
Ali evladından Muhammed en-Nefsüzze
kiyye'ye destek için isyan eden kardeşi İb
rahim b. Abdullah ' ın kuwetlerine karşı 
babasının isteği üzerine Hazim b. Huzey
me kumandasındaki bir orduyu Rey'den 
Ahvaz'a sevketti. 1 S 1 (768) yılına kadar 
toplam on yıl süreyle Horasan bölgesinde 
kalan Mehdi Rey şehrinde ikamet etti. 
Bu süre içinde savaşlara fiilen katılmak
tan ziyade bölge ile başşehir arasındaki 
irtibatın devamını sağlamaya çalıştı. Ho
rasan'dan dönünce ailesi ve yakın çevre
siyle birlikte Bağdat' ın doğusunda ken
disi için inşa edilmeye başlanan Rusafe'
ye yerleşti. Babası , kardeşi Ebü'l-Abbas 
es-Seffah 'ın kendisinden sonra halife ol
mak üzere veliaht tayin ettiği yeğeni Ysa 
b. Musa'nın yerine oğlu Mehdi'yi getir
mek istiyordu. Ysa b. Musa, 147'de (764) 
Mansur'un ve Horasan askerlerinin bas
kısı sonucu veliahtlık önceliğini Mehdi'ye 
bırakmak zorunda kaldı. 1 S 1 (768) yılında 
Mehdi için veliahtlık biatı yenilendi. Ba
bası tarafından 1 S3'te ( 770) hac emirli
ğiyle görevlendirilen Mehdi. 1 ss (772) yı
lında babasının isteği üzerine Fırat'ın 
doğu kıyısında Rakka yakınlarında Rafika 
şehrini kurdu. Babası hacca giderken 6 
Zilhicce 158'de (7 Ekim 775) ölünce Meh
di herhangi bir muhalefetle karşılaşma
dan Bağdat'ta tahta çıktı. 

Mehdi, halife olduktan sonra başta 
hanımı Hayzüran olmak üzere çevresi ve 
Horasanlı askerlerin de isteği doğrultu
sunda Isa b. Musa'nın yerine oğlu Musa'yı 
ve onun ardından diğer oğlu Harün'u ve
liaht yapmak için uğraştı. Halifenin sara
ya davetine icabet etmeyen Ysa b. Musa. 
159 (776) yılında merkezden gönderilen 
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kuwetlerle Küfe'den getirilip veliahtlık
tan vazgeçmeye zorlanınca Muharrem 
160'ta (Kasım 776) Musa el-Hadi lehine 
veliahtlıktan çekilip Rusafe Camii'nde biat 
etmek zorunda kaldı. Kendisine çok mik
tarda para (ı O milyon dirhem) ve arazi 
tahsis edildi. Mehdi. 166 (782-83) yılında 
oğlu Musa'dan sonra diğer oğlu Harun'un 
veliahtlığı için biat aldı ve ona Reşid taka
bını verdi. 

Babasından zengin bir hazine, güçlü 
bir idare ve huzuru geniş ölçüde sağlan
mış bir ülke devralan Mehdi tahta çıktı 

ğında katil , cinayet, gasp ve anarşi suç
larından mahkum olanlar dışında babası 
döneminde hapse atılanları serbest bı
raktı. Dini motiflere babası ve amcasın

dan daha fazla ağırlık verdi. Muhammed 
en-Nefsüzzekiyye'nin kullandığı "mehdi" 
unvanını kullanması bu açıdan önemlidir. 
Sahip olduğu siyasi tecrübenin yanı sıra 
uzun yıllar bölgede kalmış olması dolayı
sıyla Horasan kuwetleriyle dostluk kuran, 
mensup olduğu Abbasi ailesi ve devlet 
yönetiminde etkili diğer güçlerle iyi ilişki
ler içerisinde bulunan Mehdi- Billah ba
basının politikalarını genel olarak sürdür
dü. 

Mehdi- Billah zındıklara karşı mücade
leye önem verdi. Zındık olarak bilinen bir
çok kimseyi sorgulayarak cezalandırdı. 
Çeşitli şekillerde zındıklıkla suçlananları 

hapse attı veya ortadan kaldırdı , bazıla

rını da tövbe ettikleri için affetti. lındık
ların faaliyetlerine engel olmak ve isyan
ları bastırmak amacıyla Divanü 'z-Zenadı

ka'yı kurdu. Mehdi- Billah döneminde zın
dıklıkla suçlananlar arasında Vezir Ebu 
Ubeydullah Muaviye b. Ubeydullah'ın oğ

lu Muhammed (veya Abdullah, Salih), yi
ne Mehdi'nin yardımcılarından Davud b. 
Ravh b. Hatim, İsmail b. Süleyman b. Mü
calid, Zaide b. Ma'n b. Zaide, Davud b. 
Davud b. Ali , Ya'küb b. Fadl ei-Haşimi ve 
Ca'fer b. Ziyad el-Ahmer gibi isimler yer 
almaktadır. Thnasüh inancına sahip olup 
ulühiyyet iddia eden Mukanna' Horasan 
bölgesinde çok sayıda taraftar buldu ve 
159 (776) yılında ayaklandı. Mehdi-Bil
lah ' ın Mukanna' üzerine gönderdiği ku
mandanlar başarılı olamadılar. Mukan
na' isyanı ancak 161'de (778) Horasan 
Valisi Muaz b. Müslim tarafından bastırı
tabildL 

Mansur döneminde ciddi tehlike oluş
turan, idam ve hapis dahil çeşitli şekiller
de cezalandırılan Ali eviadına ve taraftar
Iarına karşı ılımlı bir siyaset izleyen Meh
di- Billah onları yanına çekmeye çalıştı. 

Tahta çıktığında hapiste bulunan Ali evia
dını serbest bıraktı. Muhammed en-Nef
süzzekiyye isyanına destek verdikleri için 
babasının iptal ettiği Mekke ve Medine'ye 
ait imtiyazları tekrar verdi. Hicaz halkına 
ve Ali eviadına yardımda bulundu. Baba
sı döneminde Ali eviadının elinden alınan 
mülkleri iade etti ve onlara yeni araziler 
verdi. Mehdi-Billah'ın izlediği bu siyase
tin olumlu sonuçları görüldü. Onun döne
minde Ali eviadının önemli bir isyanı gö
rülmedi. Mehdi - Billah'ın bu konudaki ba
şarısında veziri Ya'küb b. Davüd'un payı 
büyüktür. Ali eviadına karşı muhabbet 
besleyen ve özellikle Zeydiler'e destek ve
ren bir aileden gelen Ya'küb, Mehdi- Bil
lah tahta çıktığında hapisten çıkarıldı ve 
halifenin en yakın danışmanlarından biri 
oldu. Ebu Ubeydullah Muaviye b. Ubey
dullah'tan sonra da vezirliğe tayin edildi 
( 163/780). Bu görevi sırasında devlet yö
netiminde ve merkez-taşra ilişkilerinde 
çoketkili hale gelen Ya'küb, 166 (782-83) 
yılında vezirlikten aziedilip hapsedilince
ye kadar Ali eviadı ile halife arasında irti
batı sağlamaya devam etti. Ya'küb, Ali 
evladından isyan eden İbrahim b. Abdul
lah 'ın oğlu olup Mansur döneminde ken
disiyle birlikte hapis yatan ve isyanından 
çekinildiği için Mehdi- Billah tarafından 
bir süre daha hapiste tutulan, ancak bir 
yolunu bulup kaçan Hasan b. İbrahim için 
de halife nezdinde girişimde bulunarak 
serbest bırakllmasını sağladı . 

Mehdi-Billah, 160 (777) yılında Ya'küb 
b. Davüd'la birlikte hac için Mekke'de bu
lunduğu sırada yanına gelen Hasan b. 
İbrahim'e karşı cömert davrandı ve ken
disine Hicaz'daki savafiden ikta verdi. 
Kabe'nin örtüsünü yeniledi. Haremeyn 
halkına bol miktarda giyecek ( 150.000 
adet) ve para (30 mi lyon dirhem) yardı
mında bulundu. Medineliler'den SOO ki
şilik özel bir muhafız birliği oluşturarak 
Bağdat'a getirdi. onları maaşa bağladı ve 
iktalar verdi. Haremeyn şehirleriyle Ye
men arasındaki ilk posta teşkilatını (be
rld) kurdu. 

Onun döneminde Bizans'a yönelik se
ferlere önem verildi. 159'da (776) halife
nin amcası Abbas b . Muhammed. 160 
(777) ve 161 (778) yıllarında Sümame b. 
Velid el-Absi, 162'de (779) Hasan b. Kah
tabe, 164'te (781) Abdülkebir b. Abdül
hamid b. Abdurrahman kumandasında 
Anadolu'ya seferler düzenlendi. Halife, 
oğlu Harünürreşid'i 163 (780) ve 165 
(781-82) yıllarında ünlü kumandan ve 
devlet adamlarının da yer aldığı ord ula-



rın başında Bizans'a karşı sefere gönder
di. Harunürreşid'in seferleri sırasında bir
çok kale ele geçirilerek İstanbul Bağazı'
nın doğu yakasındaki Khalkedon'a (Kadı
köy) kadar ulaşıldı. Henüz küçük yaştaki 
oğlu VI. Konstantinos adına Bizans' ı yö
netmekte olan lrene. yıllık 70.000 (veya 
90.000) dinar vergi karşılığında üç yıl sü
reli bir barış anlaşması yapmak zorunda 
kaldı. 

Mehdi- Billah. 1 59 (776) yılında Abdül
melik b. Şihab kumandasında yaklaşık 
9000 kişilik bir orduyu Basra'dan deniz 
yoluyla Sind'e gönderdi. 160'ta (777) 
Sind'e varan ve Barbed şehrini fetheden 
ordu dönüş yolunda fırtınaya yakalana
rak büyük zayiat verdi. Öte yandan Ah
med b. Esed kumandasında Fergana'ya 
sevkedilen ordu bölgenin başşehri Kasan'ı 
ele geçirdi. 

Ömrünün sonlarına doğru Mehdi-Bil
lah, hanımı Hayzüran'ın ısrarı ve Serme
kiler'in de desteğiyle veliahtlık konusun
da oğlu Harunürreşid' i yeğeni Musa'nın 

önüne geçirmek istedi. Ancak bunu ba
şaramadan 22 Muharrem 169'da (4 Ağus
tos 785) Masebezan'da vefat etti. Av sıra
sında geçirdiği bir kaza veya zehirlenme 
sonucu öldüğüne dair rivayetler bulun
maktadır. 

Babasının aksine cömertliğiyle tanınan 
Mehdi- Billah bunu israf olarak değerlen
direnlere itibar etmemiştir. Devlet kurum
larının organizasyonuna önem vermiş . 

devletin gelir ve giderlerinin muhasebe 
ve denetlenmesini düzenlemek amacıyla 
162 (779) yılında Divanü 'z-zimam'ı kur
muş, 168'de de (784-85) Divanü zimami'l
ezimme adıyla yeni bir divan oluşturarak 
taşra eyaletlerindeki zirnam divanlarını 
buraya bağlamıştır. Bu dönemde katipler 
ve mevali devlet yönetiminde etkili hale 
gelmiştir. Katipler arasında Sermekiler'
den Halid b. Serrnek ile Harunürreşid 'e 

hoca ve katip tayin edilen oğlu Yahya'nın . 

mevaliden de Mansur'un hacibi olup onun 
ölümü üzerine Mehdi-Billah için biat alan 
Re br b. Yunus'un önemi büyüktür. İlk ic
raatları sırasında Rusafe'deki camiyi ta
mamlatan Mehdi-Billah daha sonra Bas
ra Camii ile Mescid-i Haram. Mescid-i 
Nebevi ve Mescid-i Aksa'yı genişletmiş. 
Irak- Hicaz arasındaki hac yonarının ba
kımı. güvenliği, yol boyunca hacıların ko
naklama ve su ihtiyaçlarının temini için 
çalışmalar yaptırmış. Bizans'ı hedef alan 
seferlere ağırlık vermiş . hac ve cihad gibi 
dini hususlara verdiği önem onun halk 
nezdindeki itibarın ı yükseltmiştir. 
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lf!l NAHİDE BOZKURT 

MEHDI-BİuAH el-ÜMEvi 
( ~~YI ~~ ~~~) 

Ebü'l-Velid Muhammed b. Hişam 
b. Abdilcebbar b. Abdirrahman en-Nasır 

(ö. 400/1010) 

L 

Endülüs Emevi halifesi 
(1009-1010). 

_j 

366'da (976-77) doğdu . Babası lll. Ab
durrahman'ın torunlarından Hişam b. 
Abdülcebbar. annesi Müzne adlı İspanyol 
asıllı bir cariyedir. Hanedana mensup ol
masına rağmen gençlikyınarını daha çok 
Kurtuba'nın (Cordoba) gelir düzeyi düşük 
kesimlerinden serkeş gençlerle geçirdi. 
Emevi hanedanının bazı mensuplarınca, 

gerçek iktidarı elinde tutan hacib Amiri 
ailesine karşı gizlice yürütülen muhale
fetin halife adayı olan babasının 397'de 
( 1 006) Hacib Abdülmelik b . Mansur el
Amiri tarafından öldürülmesinin ardın
dan muhalefetin başına getirildi. üç yı l 
içerisinde muhalefet hareketine canlılık 
kazandıran ve taraftarlarının sayısını ço
ğaltan Muhammed b. Hişam . Hacib Ab
durrahman b. Mansur ei-Amiri'nin Leon 
seferine çıkmasını fırsat bilerek Kurtu
balılar'ın da sağladığı destekle 17 Cema
ziyelewel 399' da ( 17 Ocak 1 009) Medine
tüzzehra'yı ele geçirdi ve Il. Hişam'ı taht
tan indirerek Mehdi-Billah unvanıyla ken-

MEHDI-BiLLAH ei-ÜMEvT 

dini halife ilan etti. Bu arada hilafet sa
rayını yağmalamak isteyen Kurtubalılar'ı 
hacibin oturduğu Amirller'in sarayı Me
dinet üzzahire'ye yönlendirdi ve Medine
tüzzehra'ya alternatif olarak inşa edilen 
bu görkemli saray iki gün içinde yağma
lanarak yıkıldı. Kurtuba'da gerçekleşen 
darbeden Tuleytula'da (Toledo) iken ha
berdar olan Hacib Abdurrahman, böl
ge halkını Il. Hişam'ı tekrar tahta oturt
mak için yapacağı mücadeleyi destek
lemeye çağırdıysa da olumlu cevap 
alamadı; hatta ordusundaki Serberi as
kerlerin büyük çoğunluğu Kurtuba'daki 
ailelerinin akıbeti ni düşünerek onu ter
kettiler. Abdurrahman'la birlikte bulunan 
başkadı (kadılcemaa) Ebü'I-Abbas İbn Zek
van da masum insanların kanının akıtıl
masına sebep olacağı gerekçesiyle Kurtu
ba'daki yeni yönetime savaş açılmasına 
karşı çıktı. Hacib Abdurrahman, buna 
rağmen az sayıdaki askeriyle Kurtuba ya
kınlarındaki Armilat'a kadar geldi; fakat 
burada tehlikenin büyüklüğünü aniayıp 
bir manastıra sığındı . Abdurrahman 'ın 

yakalanıp öldürülmesiyle (399/ 1009) Meh
di- Billah otuz üç yıldır süren Amiri ta
hakkümüne son vermiş oldu; bu durum 
Kurtuba'da büyük sevinç gösterileriyle 
karşılan dı. 

Mehdi- Billah, daha önce hacibierin 
Berberiler'le Sakalibe'den teşkil ettikleri 
ordu yerine çoğunluğunu sıradan Kurtu
balılar'ın meydana getirdiği bir ordu kur
ma yoluna gitti. Bu uygulama Kurtubalı
lar'ı memnun ettiyse de otuz yıldan uzun 
bir zamandan beri yönetirnde ağırlığı 
hissedilen Serberiler ve Sakali be gibi iki 
önemli güç odağının dışlanması , ülkede 
farklı güç merkezleri arasındaki çatışma
ları körükleyecek ve bunun paralelinde 
siyasi parçalanmayla sonuçlanacak olan 
bir sürecin başlamasına yol açtı. Kurtu
balılar bir süre sonra Berberiler'e ait evle
re saldırıya geçtiler. Mehdi -Billah. katna
mı durduracağı yerde halkı kendilerini 
savunmak için Armelat'a çekilen Berbe
riler'in üzerine kışkırttı . Sonunda çok sa
yıda Serberi öldürüldü; evleri yağmalana
rak kadın ve çocukları esir alındı . Kendi
lerine eman vermesine rağmen Mehdi
Billah'a güvenmeyen Serberiler ona kar
şı mücadele kararı aldılar. Diğer taraftan 
Mehdi, Sakaiibe'nin büyük bir çoğunluğu
nu Kurtuba'dan çıkardı . bu durum onları 
da kendisine düşman etti. 

Mehdi- Billah 'ın uygulamalarıyla dev
let dengelerinin altını üstüne getirmesi, 
böylece toplumsal çatışmayı ve bunun 
sonucunda siyasi istikrarsızlığı körükle-
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