
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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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-
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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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mesi Emevl hanedam içinde yeni arayış
lara sebep oldu. Mehdi- B illa h, bu arayış
ların ev hapsinde tuttuğu eski halife ll . 
Hişam'ın adı etrafında kendisine yönelik 
bir muhalefet hareketine dönüşmesini 
önlemek için onun öldüğünü ilan etti; an
cak buna kimse inanmadı. Bu sırada lll. 
Abdurrahman'ın torunlarından Hişam b. 
Süleyman, hilafete daha layık olduğu id
diasıyla Serberiler ile Sakalibe'nin deste
ğinde ayaklandıysa da başarı kazanamadı 
ve ailesinden birçok kişiyle birlikte idam 
edildi. Serberiler bunun üzerine onun ye
ğeni Süleyman b. Hakem'e bağlılıklarını 
bildirdiler. Süleyman, sınırdaki bazı kale
lerin teslimi karşılığında Kastilya Kralı 
Sancho Garcia'nın da desteğini sağlaya
rak Tuleytula'dan Kurtuba üzerine yürü
dü (Zilhicce 3991 Ağustos ı 009) . Mehdi
Billah'ın çoğunluğunu savaş tecrübesi ol
mayan halktan insanların teşkil ettiği or
dusu Süleyman'ın düzenli ordusu karşı 

sında fazla bir varlık göstererneden da
ğıldı . Kaynaklarda, savaş sırasında arala
rında alimierin de bulunduğu 10.000 
Kurtubalı'nın hayatını kaybettiği, bunlar
dan 3000'inin Süleyman'ın ordusundaki 
hıristiyan askerler tarafından kılıçtan ge
çirildiği belirtilmektedir. Mehdi- Billah, bu 
hezimet karşısında iktidarı kaybetmemek 
için daha önce öldüğünü açıkladığı ll. Hi
şam'ı saraya getirterek tekrar hilafet ma
kamına oturttu ve halka da bundan sonra 
kendisinin yalnızca onun yardımcılığını 

yapacağını bildirdi. Fakat bunun bir fay
dası olmadı ve Medlnetüzzehra'ya giren 
Süleyman, Müstaln- Billah unvanıyla ha
life ilan edildi ( ı7 Reblülewel 400 18 Ka
sım ı 009). Böylece Mehdi- Billah'ın do
kuz ay süren birinci halifelik dönemi so
na erdi. 

Süleyman'ın Kurtuba'yı ele geçirmesi 
üzerine Mehdi- Billah, hala kendisine 
bağlı olan kuzeydeki sınır şehirlerinden 
Tuleytula'ya kaçmak zorunda kaldı. Onun 
adına Tuleytula ve civarını yöneten Sa
kalibe'den Vazıh'ın kumandası altında dü
zenli askerlerden oluşan bir ordu bulun
maktaydı . Mehdi-Billah, halifeliği tekrar 
ele geçirebilmek için Barselona (Berşe!O
ne) kontundan aldığ ı yardımla Kurtuba'
nın kuzeyinde Akabetülbakar denilen 
yerde Süleyman'ı ağır bir yenilgiye uğ
rattı (Şewal400 1 Haziran ı O ı O); ardın
dan Medlnetüzzehra'ya girerek ikinci de
fa hilafet makamına oturdu. Mehdi-Bil
lah elde ettiği bu galibiyet sonrasında, 
kendisine karşı en şiddetli mücadeleyi ve
ren ve o sırada Cezlretülhadra yolu üze
rindeki Vadiyarlı'da (Guadiaro) mevzilen-
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miş bulunan Berberller'den tamamen 
kurtulmak için 30.000'i müslüman, 9000'i 
hıristiyan askerden oluşan büyük bir or
duyla üzerlerine yürüdü; ancak ağır bir 
yenilgiye uğradı (Zilkade 4001 Haziran
Temmuz 1010) ve Kurtuba'ya çekilerek 
Berberller'in yapacağı bir saldırıya karşı 
şehri tahkim etti. Fakat bu sırada ken
disine bağlı V azı h, Hayran ve Anber gibi 
kumandanlarla arası açıldı; 8 Zilhicce (23 
Temmuz) günü onlar tarafından tahttan 
indirilerek öldürüldü; yerine de tekrar ll. 
Hişam halife ilan edildi. 

Mehdi-Billah bir devlet adamında bu
lunması gereken niteliklerden uzak, tec
rübesiz, kavgacı ve saldırgan bir insandı. 
Amiri ailesine karşı verdiği mücadele ile 
iktidarın kısa vadede yeniden Emevller'e 
geçmesini sağlamış, fakat uzun vadede 
onların iktidardan tamamen mahrum 
kalmasıyla neticelenecek olan bir süreci 
başlatmıştır. 
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li!! MEHMET ÖZDEMİR 

MEHDILER 
(~~Jf) 

Sudan'da Muhammed Ahmed 
el-Mehdi'nin başlattığı, 
İslami ıslahı amaçlayan 

dini -siyasi hareket. 
_j 

Başlangıcından itibaren devrimci bir 
siyasi tavır takınan bu hareket aslında Su
dan'daki Mısır-Türk iktidarı aleyhine ter
tiplenen bir ayaklanma idi ( 1881-ı898) . 

Bazı araştırmacılar. bunun Mısır veya Mı

sır'daki iktidar aleyhine değil Vadinnll de
nilen Mısır ve Sudan'a müdahale eden ya
bancı güçlere karşı bir hareket olduğunu 
ileri sürmekte, Mısır ve Sudan'daki vatan 
sever insanların birbirleriyle dostluklarını 

ve Muhammed Abduh ile hacası Cema
leddln-i Efganl'nin bu hareketi destekle
mesini buna delil göstermektedirler. Ha
reketin, Mısır ve Sudan'ı İngiliz hakimi
yetinden kurtaracaktekyol olduğuna ina
nan Muhammed Abduh ile Cemaleddln-i 
Efganl, el-'Urvetü'l-vü§]fd'da (DİA, X, 
458 vd.) İngilizler'in Mısır'ı ele geçirdikten 
sonra Sudan'ı da işgal edecekleri endişe-

. sini taşıdıklarını açıklıyorlardı. 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa. 1821 yılın
da Sudan'daki birçok kabile ve cemaatin 
özgürlüğüne son vererek Mısır'ın güne
yinde modern bir siyasi otorite kurmuş

tu. Sudan'ın muhafazakar toplumu. bu 
yeni otoriteye ve Mehmed Ali Paşa' nın 

giriştiği büyük değişim sürecine karşı bir 
ayaklanma hareketi başlattı. Çünkü Su
dan'a gönderilen Mısırlı memurlar bece
riksiz ve güvenilmez insanlardı. Ayrıca Su
dan'da asırlardan beri devam eden tari
katlara bağlı idare sistemini ve fakihle
rin yürüttüğü dini tedrlsatı bir çırpıda de
ğiştirerek yerine yeni bir sistem oturt
mak kolay değildi. Bu sebeple dinilider
ler büyük bir rekabet içine girdiler; Mu
hammed Mehdi de yeni sistemden ya
rarlanarak çocuklarını Ezher'de okutan ve 
birtakım resmi görevler alan devletin 
destekled i ği bazı eski fakih ailelerine 
mensup alimleri "kötü alimler" diye nite
lendirdi. 

Hidiv İsmail'in. Mehmed Ali Paşa'nın 
son döneminde görülen ve ondan sonraki 
iktidar tarafından sürdürülen hoşgörü
nün aksine kendi katı otoritesini ortaya 
koyan m üstebit tutumu Sudan vatandaş
larıyla Mısır hükümeti arasındaki ger
ginliği tırmandırdı. Hidivin devlet işlerini 
yürütmek ve planlarını uygulamak için 
Batılı hıristiyanları yüksek mevkilerde gö
revlendirmesi Sudanlılar'da hayal kırıklı
ğına yol açtı. Üst düzeydeki memurlardan 
biri de hidivin planladığı modern idare 
sistemini gerçekleştirmekten ve köle ti
caretini durdurmaktan sorumlu İngiliz 
subayı Charles George Gordon'du (Oor
don Paşa). 1877-1879 yılları arasında Su
dan genel valiliği yapan Oordon Paşa 
kayda değer bir başarı elde edemedi ve 
1879'da Osmanlı hükümeti tarafından 
Hidiv İsmail aziedilirken onun da işine son 
verildi. Bunun üzerine yeni tayin edilen 
görevlilerin zaafından faydalanan isyan
cılar Sudan'ın tamamına yayıldı. bu uy
gun ortam Muhammed Mehdi'nin bir si
yasi güç olarak ortaya çıkması sonucunu 
doğurdu . 

Mehdi'nin Hartum ve FaşCıda bölgesin
de müridieri çoğalmaya başladığı sırada 


