
MEHDI-BiLLAH ei-ÜMEVf 

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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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 



hacası Şeyh Muhammed eş-Şerlf'in oğ
lunu gösterişli bir düğünle sünnet ettir
mesi. Mehdi'nin onu eleştirerek kendi
sinden ayrılmasına ve müridleriyle bera
ber Mavi Nil kıyısındaki Müsellemiye şeh
rinde yaşayan Şeyh ei-Karaşl'ye intisap 
etmesine yol açtı. Orada geniş halk kitle
lerine İslam dinine sarılıp bu fani dünya
da sade bir hayat sürmelerini tavsiye et
meye başladı. Mehdi, mezheplereve ta
rikatlara ayrılmanın müslümanlara hiç
bir şey kazandırmadığını, aksine İslam'ın 
bölünmesine ve zayıflamasına sebep ol
duğunu vurguluyor, Kur'an ve Sünnet'in 
esas alınması gerektiğini söylüyordu. 
Halkın dini duygularını istismar eden fa
kihlere düşman kesilen Muhammed Meh
di meydanlarda onların kitaplarını yak
maktan çekinmiyordu. Onun kararlı ve 
ödün vermeyen bu tutumundan etkile
nen Sudanlılar kısa sürede düşüncelerini 
ve İslam dinine yeniden dönüş hareketini 
benimsediler. Mehdi de kendini hilafet-i 
kübranın sahibi ve ResGiullah'ın halifesi 
olarak ilan etti; talebelerine ise Hulefa-yi 
Raşidln'in halifeleri diyordu. Hükümet 
taraftarı din adamları ise onun vasıfları 
hadislerdeki mehdi tanımlamasına uy
madığı için mehdlliğini reddetmişlerdi; 
ancak Muhammed Mehdi, bu davanın 
kendisine rüyasında gördüğü Hz. Mu
hammed tarafından bizzat verildiğini id
dia ediyordu. 

Muhammed Mehdi, Eba adası dışında 
ve Müsellemiye çevresindeki bölgelerde 
" Dervişler" (Deravişe) diye anılan taraftar
larının sayısını çağaltmaya çalıştı . Daha 
sonra halifesi olacak olan Abdullah b. Mu
hammed et-Teayişl'nin tavsiyesiyle onun 
kabilesi Teayişe'nin yaşadığı Sudan'ın batı 
kesimini dolaştı. Buradaki halkın özellikle 
Oordon Paşa'nın kendilerine karşı yürüt
tüğü savaştan dolayı besledikleri düş
manlığı gördü ve kendisine desteklerinin 

derecesi hakkında fikir edindi. Mehdi'nin 
bölgede gerçekleştirmeyi düşündüğü fa
aliyetlerle ilgili haberler Hartum'a ulaşın
ca Sudan'ın Mısırlı genel valisi Rauf Paşa 
tedirgin oldu ve onu caydırmak için Har
tum'a çağırmak amacıyla küçük bir as
keri grup ile birkaç din alimini görevlen
dirdi. Ancak Mehdi Hartum'a gitmediği 
gibi din alimlerini ve ahaliyi cihada davet 
ederek iktidara karşı savaş açtı. Rauf Pa
şa , Mehdi'nin ne kadar büyük bir tehlike 
oluşturduğunu anlamasına rağmen 1881 
Ağustosunda gücünü iyice hesaplama
dan onun Hartum'a getirilmesi için 200 
asker görevlendirdi. Hükümet kuwetle
riyle ilk defa savaşa giren Mehdi onları 
bozguna uğrattı; böylece müridierinin gö
zünde gerçek mehdi olduğuna dair yeri
ni daha da sağlamlaştırdı. Muhammed 
Mehdi, zaferinin arkasından hükümetin 
bu yenilgiyi kabullenemeyeceğini aniaya
rak müridleriyle beraber Nube'deki Kadlr 
dağına gitti. Bu gidişine hicret, oradaki 
karşılayıcıianna da ensar adını verip ba
şarılarını Hz. Peygamber'in başaniarına 
benzetti. Hükümet ise Aralık 1881'den 
Mayıs 1882'ye kadar yürüttüğü faaliyet
lerden herhangi bir sonuç alamadı. 

1 9 Ocak 1883'te Ubeyd şehrini teslim 
alan Mehdi burayı idare merkezi yaptı. 
Mısır hükümeti o sırada çok güçsüzdü, İn
gilizler de Sudan'a askeri müdahale husu
sunda tereddüt gösteriyorlardı. Nihayet 
Hindistan'dan dönen General William 
Hicks, Mısırlı askerlerden oluşan bir gü
cün başında Beyaz Nil'in engebeli bir bö
lümünden Kordofan'a doğru yola çıktı. 
ancak Şeyhan'da yeniidi (5 Kasım 1883). 
Aralık 1883'te Kordofan, Nisan 1884'te 
Bahrülgazal bölgelerine giren Mehdi, Batı 
Sudan'ın tartışılmaz lideri haline geldi. 
Bunun üzerine Muhammed Mehdi'nin gü
ney tarafını da ele geçirmesinden endi
şelenen İngiliz hükümeti Oordon Paşa'yı 

Omdurman"da 
ıümmüdürmanı 

Mehdi Camii -
Sudan 
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gerekli tedbirleri almakla görevlendirdi; 
Hidiv Tevfik de onu Sudan'a genel vali 
tayin ederek oradaki asayiş ve güvenliği 
sağlamaktan sorumlu tuttu. Oordon Pa
şa Hartum'da hemen hazırlıklara başla
dıysa da Osman Dikne'nin başarılı çıkışıyla 
Kızıldeniz'i Nil nehrine ulaştıran yolu ka
patması ve Nil kenarındaki Berber kasa
basıyla çevresinin 1884 Mayısında Meh
di'ye bağlı kuwetlerin eline geçmesi Nil 
boyunca kuzeye giden ana yolun kesilme
sine yol açtı. Bu yüzden Mehdi'nin Hartum 
üzerindeki baskısı daha da arttı. uzun bir 
kuşatmadan sonra şehir ele geçirilerek 
Oordon Paşa öldürüldü. Fakat Oordon 
Paşa'yı verip Mısır'ın milli önderlerinden 
Urabl Paşa'yı İngiliz esaretinden kurtar
mak isteyen Mehdi kendisinin bilgisi dı
şında yapılan bu işten çok rahatsız ol
muştu . 

Başşehir Hartum'un düşmesiyle Su
dan'ın bütün bölgelerine hakim olan Mu
hammed Mehdi idare merkezini bura
dan Omdurman'a (Ümmüdürman) nakletti. 
Onun 22 Haziran 188S'te ölümü üzerine 
yerine Abdullah b. Muhammed et-Teayişl 
seçildi. Teayişl. hakimiyetini sağlama al
dıktan sonra Mehdi'nin ölümüyle durak
layan fetih faaliyetlerine tekrar başladı ve 
yeniden cihad ilan etti. Onun en büyük 
hedefi Mısır'ı İngilizler'in elinden kurtar
maktı. Bu amaçla bir saldırı başlattıysa 
da başarı sağlayamadı ; gönderdiği ordu 
3 Ağustos 1889'da Vadlhalfa' nın kuzey 
kesiminde İngilizler tarafından tamamen 
yok edildi. Bu yenilgi, Mehdiler'in kurduk
ları devletin askeri sürecinin sona erme
sinin başlangıç noktasını oluşturdu. On 
yıl içerisinde çeşitli çarpışmaları kazanan 
İngilizler, nihayet Lord Kitchener kuman
dasındaki Mısır-İngiliz ortak ordusuyla 
Omdurman'ı kanlı bir savaştan sonra ele 
geçirdiler (ı 898) . Teayişl Kordofan'a kaç
mayı başardıysa da 22 Kasım 1899'da bir 
çarpışma sırasında öldürüldü. 

İngiliz- Mısır orduları Sudan'ı ele geçi
rerek Mehdiler Devleti'ne son vermişlerse 
de Mehdilik özellikle Batı Sudan'da güçlü 
bir biçimde etkisini sürdürmüştür. 1899-
1916 yılları arasında Sudan'ı yönetmekle 
görevlendirilen General O. Charles Win
gate bu hareketi yasaklamış. yaşamakta 
olan liderlerini hapse attırmış ve bütün 
dini isyan hareketlerini şiddetle bastır
mıştır. Ancak Mehdlllk, Mehdi'nin ölü
münden sonra dünyaya gelen oğlu Ab
durrahman'ın şahsında yeni bir tavırla 
tekrar ortaya çıkmıştır. Çok zeki bir insan 
olan Abdurrahman kendisine uhrev! bir 
rol seçmiş ve Batı'da eğitim gören Mehdi 
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taraftarları onu milli kahraman ilan ede
rek 1945'te kurdukları Ümmet Partisi'nin 
başkanlığına getirmişlerdir. Sudan tari
hinde önemli bir rol oynayan Mehdller'in 
etkisi bugüne kadar süregelmiştir. 
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1159-1174 yılları arasında 
Yemen'de hüküm süren 

bir İslam hanedanı. 
_j 

Hanedanın kurucusu Ali b. Mehdi, son
radan başşehirleri olan Zebid'in Anbere 

·köyünde doğdu; babasından islami ilim
leri öğrendi. Hac maksadıyla gittiği Hi
caz'da islam dünyasının çeşitli yerlerinden 
gelen alimlerle tanıştı ve onlardan ilim 
tahsil etti. Yemen'edöndüğünde uzlete 
çekilerek zühd ve takva yolunu seçip halka 
dini öğütlerde bulundu. Mehdiler'le ilgili 
başlıca kaynak olan TfıriJ.].u '1-Yemen 'in 
müellifi çağdaşları Umare el-Yemeni'ye 
göre Ali b. Mehdi, 531 (1137) yılından iti
baren Zebid sahilindeki faaliyetleri ve ko
nuşmalarıyla dikkat çekti. Onun ileride 
olacaklarla ilgili söylediklerinin gerçek-
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leştiğini gören halk kendisine gönülden 
bağlanmaya başladı. Daha sonra şöhre
tinin gittikçe artması üzerine Zebid'de 
hüküm süren Necahi Emiresi Ümmü Fa
tikAlem'in emriyle ailesi, akrabaları ve 
himayesi altında olanlarla birlikte vergi
den muaftutuldu (536/1141-42). Umare 
el-Yemeni, bu sayede onların kısa bir 
süre içinde imtiyazlı bir konuma gel
diklerini ve durumlarının çok iyileştiğini 
söyler. 

Ali b. Mehd1. Necahiler'e karşı eyleme 
geçecek güce sahip o lduğu kanaatine 
varınca etrafına topladığı 40.000 yeminli 
adamıyla birlikte Kedra şehri üzerine yü
rüdü. Ancak Necahi kumandanı İshak b. 
MerzOk'a yeniidi ve çok sayıda askeri öl
dürüldü. Sonuçta dağlık bölgeye çekilerek 
541 (1146) yılında ümmü Fatik Alem'in, 
devlet adamlarına ve dönemin fakihleri
ne rağmen etrafındakilerle birlikte TiM
me'ye dönmesine izin vermesine kadar 
orada ikamet etmek zorunda kaldı. Ar
dından birkaç yıl vergiden muaf olarak 
topraklarını işletmeye devam etti; bir 
taraftan da hutbelerinde taraftariarına 
hurOc vaktinin geldiğini söylüyordu. 

ümmü Fatik Alem öldüğünde (545/ 
1150) Ali b. Mehdi ve taraftarları dağlık 
bölgelerden Zebid şehrineve Tihame çev
resindeki topraklara yönelik amansız bir 
mücadele başlattılar. Kendisiyle Tihame'
den gelenleri "muhacirin" ve yöre halkını 
"ensar" diye isimlendiren Ali b. Mehdi, ZO 
Cible şehrinde yaşayan Aden hakimi Dai 
Muhammed b. Sebe'nin yanına giderek 
Zebidliler'e karşı yardım talebinde bulun
duysa da olumlu cevap alamadı. Ancak ZO 
Cible'den döndüğünde Necahi reisierin
den SürOr el-Fatiki'yi ortadan kaldırmaya 
muvaffakoldu (551/1 ı 56); arkasından da 
Zebid'i kuşattı. Zebidliler kuşatma karşı
sında şiddetle direndiler ve Sa'de hakimi 
Zeydi imamı Mütevekkil-Alellah Ahmed 
b. Süleyman'dan yardım istediler. Müte
vekkil-Alellah da reisieri Fatik b. Muham
med b. Fatik'i öldürmeleri ve kendisini 
hükümdar yapmaları şartıyla isteklerini 
kabul etti. Zebidliler 553 (1158) yılında 
Fatik'i öldürdüler, ancak Mütevekkil-Alel
lah onlara yardımcı olamadı. Bunun üze
rine Ali b. Mehdi, 14 Receb 554'te (1 
Ağustos 1159) Zebid'e girmeyi ve Necahi 
(Beni Nedlh) Devleti'ne son vermeyi başar
dı. Fakat kendisi de iki ay sonra Şewal 
554'te (Ekim -Kasım 1159) vefat etti. 

Ali b. Mehdi'nin ölümünden sonra mey
dana gelen olaylar hakkındaki bilgilerde 
açıklık yoktur. Umare el-Yemeniyerini ba
bası Mehdi'nin aldığını söylerse de bu kişi 

onun babası değil oğlu olmalıdır (EJ2 
[İng . ). V. 1244). Mehdi'den sonra yönetim 
559 (1164) yılında Ali'nin oğlu Abdünne
bi'nin eline geçti. Abdünnebi, hakimleri 
Zürey'iler'le yıllık vergi karşılığında barış 
anlaşması imzaladığı Aden dışında Ye
inen'in hemen hemen tamamını hükmü 
altına aldı. Umare el-Yemeni'nin tabiriy
le bütün Yemen krallarının mülk ve hazi
neleri ona intikal etti. Abdünnebi S61 'de 
(1166) Taiz ve İb şehirlerini de aldıktan 
sonra Aden'i kuşattı. Zor durumda kalan 
Aden hakimi Hatim b. Ali ez-Zürey'i, ken
disi gibi ismaili olan San'a hakimi Ali b. 
Hatim el-Hemdani'den yardım istedi. 
Böylece oluşturulan Zürey'i- Hemdani it
tifakı S69'da ( 1173-7 4) Abdünnebi'yi ku
şatmayı kaldırarak Zebid'e çekilmeye 
mecbur etti. Bunun üzerine o sıralarda bu 
karışık durumları izleyen Selahaddin-i Ey
yu bi, kardeşi Turan Şah'ın emrinde gön
derdiği orduyla Mehdiler'in hakimiyetine 
son verdi ve Yemen topraklarının tama
mını ülkesine kattı (569/1173-74). 

Umare el-Yemeni, Mehdiler'in mezhep 
ve itikadları hakkında müsbet kanaat sa
hibidir ve onların fürO'da Hanefi olduğu
nu söyler. Fakat onun günah işleyeni tek
fir edip öldürmeleri, itikadlarına uyma
yan ehl-i kıblenin dahi öldürülmesine fet
va vermeleri, esirlerin ırz l arını mubah 
saymaları ve çocukların ı köleleştirmeleri 

gibi hususlarda yazdıkları dikkate alınırsa 
Mehdller'in Harici mezhebine mensup ol
dukları söylenebilir. Ali b. Mehdi askerle
rinden içki içen, müzik dinleyen, zina 
eden, cuma narnazına ve kendisinin vaaz 
meclislerine katılmayanların da öldürül
mesini emretmekteydi. Umare el-Yeme
ni'nin dediği gibi taraftarlarının ona ver
diği mevki Hz. Peygamber'inkinden daha 
yüksekti. Ali b. Mehdi, bütün arazilerin 
beytülmale ait olduğu ve kendisi tarafın
dan halka dağıtılması gerektiği kanaatin
deydi. Aynı şekilde at ve silahlar da dev
lete ait ahır ve depolarda tutulmakta, ih
tiyaç halinde yine kendisi tarafından as
kerlere verilmekteydi. Başka kaynaklar 
ise Ali b. Mehdi'yi siyasetini gasp ve yağ
ma üzerine kuran mutaassıp ve kötü bir 
kişi olarak gösterir. Bundan dolayıdır ki 
Selahaddin-i EyyObi onun Yemen'de kur
duğu iktidarın ortadan kaldırılmasını zo
ri.mlu görmüştür. 
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