MEHDfLER
taraftarları

onu milli kahraman ilan ederek 1945'te kurdukları Ümmet Partisi'nin
başkanlığına getirmişlerdir. Sudan tarihinde önemli bir rol oynayan Mehdller'in
etkisi bugüne kadar süregelmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
Darü'l-kütübi'I·Mısriyye'de Muhammed Ah· ·
med Mehdi'ye ait 5303 nolu dokümanlar; F. R.
Wingate, Mahdizm and the Egyptian Sudan,
London 1891; İsmail Abdülkadir ei-Kürdüfiinl.
Sa'adetü '1-müstehdi bi-sireti '1-İma.m el-Mehdi
(nşr. M . İbrahim Ebu Salim), Beyrut 1972; a.e.:
The Life o{ the Sudanese Mahdi(trc. H. Shaked),
New Brunswick 1978; a.mlf.. el-fjarbül-fjabeşiyye es-Sudaniyye (1885-1888): et-Tırazü'l
menküş bi-büşra katli Yu/:ıanna meliki'l-cüyuş
(nşr. M. İbrahim Ebu Salim- M. Said el-Kaddal),
Hartum 1972; Ch . Neufeld, A Prisoner of the
Khaleefa: Twelwe Years' Captivity at Omdurman, London 1899; İbrah im Fevzi, es-Sudan
beyne yedey Gordon ve Kitchner, Kah i re 1319;
Ne um Şukayr. Tarif]. u 's-Sudan, Kahire 1903,
tür. yer.; H. C. Jackson. Osman Digna, London
1926; J. S. Trimingham. Islam in the Sudan,
London 1949; Celal Yahya, eş-Şevretü '1-Mehdiyye ve uşulü's-siyaseti'l-Britaniyye fi's-Sudan,
Kah ire 1959; R. O. Collins. The South em Sudan:
1883-1898, NewHaven-London 1962; M. İbra
him Ebu Salim. Menşuratü '1-Mehdiyye, ı baskı
yeri yok! 1969; a.mlf., Mü?;ekkiratü 'Oşman
Du k na, Hartum 197 4; G. Warburg, The Sudan
under Wingate, London 1971; M. Said ei-Kaddal. el-Mehdiyye ve'l-fjabeşe, Hartum 1973;
Avad Abdülhadl el-Ata, Tarif]. u Kurdutan es-siyasi, Hartum 1973; Musa Mübarek el-Hasan,
Tanl].u Dartur es-siyasi, Hartum, ts.; F. Rehfich, "Omdurman During the Mahdiya", Sudan
Notes and Records, XLVIII (ı 967), s. 33-61; P. M.
Hoıt. "ai-Mahdiyya", EP (ing.). V, 1247-1253;
el-Mevsu'atü '1-müyessere fi'l-edyan ve'l-m~a
hibi'l-mu'aşıra, Riyad 1972, s. 465-472; Hayreddin Karaman, "Efganl, Cemaleddin", DİA , X,
458 vd .
r:;:ı

ıj~J

EYMEN

FuA.o

SEYYiD

MEHDILER

L

1159-1174 yılları arasında
Yemen'de hüküm süren
bir İslam hanedanı.
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Hanedanın kurucusu Ali b. Mehdi, sonradan başşehirleri olan Zebid'in Anbere
· köyünde doğdu; babasından islami ilimleri öğrendi. Hac maksadıyl a gittiği Hicaz'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 itibaren Zebid sahilindeki faaliyetleri ve konuşmalarıyla dikkat çekti. Onun ileride
olacaklarla ilgili söylediklerinin gerçek-
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leştiğini

onun

babası değil oğlu olmalıdır

bağlanmaya başladı.
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V. 1244). Mehdi'den sonra yönetim

gören halk kendisine gönülden
Daha sonra şöhre
tinin gittikçe artması üzerine Zebid'de
hüküm süren Necahi Emiresi Ümmü FatikAlem'in emriyle ailesi, akrabaları ve
himayesi altında olanlarla birlikte vergiden muaftutuldu (536/1141-42). Umare
el-Yemeni, bu sayede onların kı sa bir
süre içinde imtiyazlı bir konuma geldiklerini ve durumlarının çok iyileştiğini
söyler.
Ali b. Mehd1. Necahiler'e karşı eyleme
geçecek güce sahip o l duğu kanaatine
varınca etrafına topladığı 40.000 yeminli
adamıyla birlikte Kedra şehri üzerine yürüdü. Ancak Necahi kumandanı İshak b.
MerzOk'a yeniidi ve çok sayıda askeri öldürüldü. Sonuçta dağlık bölgeye çekilerek
541 (1146) yılında ümmü Fatik Alem'in,
devlet adamlarına ve dönemin fakihlerine rağmen etrafındaki lerle birlikte TiMme'ye dönmesine izin vermesine kadar
orada ikamet etmek zorunda kaldı. Ardından 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 çevresindeki 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 bulunduysa da olumlu cevap alamadı. Ancak ZO
Cible'den döndüğünde Necahi reisierinden 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. Mütevekkil- Alellah da reisieri Fatik b. Muhammed b. Fatik'i öldürmeleri ve kendisini
hükümdar yapmaları şartıyla isteklerini
kabul etti. Zebidliler 553 (1158) yılında
Fatik'i öldürdüler, ancak Mütevekkil-Alellah onlara yardımcı olamadı. Bunun üzerine 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 meydana gelen olaylar hakkındaki bilgilerde
açıklık yoktur. Umare el-Yemeniyerini babası Mehdi'nin aldığını söylerse de bu kişi
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559 (1164) yılında Ali'nin oğlu Abdünnebi'nin eline geçti. Abdünnebi, hakimleri
Zürey'iler'le yıllık vergi karşılığında barış
anlaşması imzaladığı Aden dışında Yeinen'in hemen hemen tamamını hükmü
altına aldı. Umare el-Yemeni'nin tabiriyle bütün Yemen krallarının mülk ve hazineleri 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, kendisi gibi ismaili olan San'a hakimi Ali b.
Hatim el-Hemdani'd en yardım istedi.
Böylece o lu şturulan Zürey'i- Hemdani ittifakı S69'da ( 1173-7 4) Abdünnebi'yi kuşatmayı kaldırarak Zebid'e çekilmeye
mecbur etti. Bunun üzerine o sıralarda bu
karışık durumları izleyen Selahaddin-i Eyyu bi, kardeşi Turan Şah'ın emrinde gönderdi ği orduyla Mehdiler'in hakimiyetine
son verdi ve Yemen topraklarının tamamını ülkesine kattı (569/1173-74).
Umare el-Yemeni, Mehdiler'in mezhep
ve itikadları hakkında müsbet kanaat sahibidir ve onların fürO'da Hanefi olduğu
nu söyler. Fakat onun günah işleyeni tekfir edip öldürmeleri, itikadlarına uymayan ehl-i kıblenin dahi öldürülmesine fetva vermeleri, esirlerin ırz l arını mubah
saymaları ve çocukların ı köleleştirmeleri
gibi hususlarda yazdıkları dikkate alınırsa
Mehdller'in Harici mezhebine mensup oldukları söylenebilir. Ali b. Mehdi askerlerinden içki içen, müzik dinleyen, zina
eden, cuma narnazına ve kendisinin vaaz
meclislerine katılmayanların da öldürülmesini emretmekteydi. Umare el-Yemeni'nin dediği gibi taraftarlarının ona verdiği mevki Hz. Peygamber'inkinden daha
yüksekti. Ali b. Mehdi, bütün arazilerin
beytülmale ait olduğu ve kendisi tarafın
dan halka dağıtılması gerektiği kanaatindeydi. Aynı şekilde at ve silahlar da devlete ait ahır ve depolarda tutulmakta, ihtiyaç halinde yine kendisi tarafından askerlere 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 kurduğu iktidarın ortadan kaldırılmasını zori.mlu görmüştür.
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Ebu Tayr el-Mehd1-Lidinillah Ahmed
b. Hüseyn b. Ahmed b. Kasım er-Ressl
(ö. 656/1258)
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Yemen Zeydi imamlarından
(1248-1258).
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Zilkade612'de(Mart 1216) Biladüzzahir'in KCıme beldesinde doğdu. Nesebi
Muhammed b. Kasım er-Ressl'ye ulaşır.
Ahmed b. Muhammed er-Rassas, Hasan
el-Kinani, Kasım b. Ahmed eş-Şakiri, Salih
b. Ahmed el-Arik ve Ahmed b. Muhammed el-Ekva' gibi hocalardan hadis ve fı
kıh öğrendi. Yemen'de Zeydiyye arasında
önemli bir hadisçi ve fakih olarak tanındı.
646 Saferinde (Haziran 1248) San'a'nın
Had un bölgesindeki Beni
Hamza'nın ve Resuliler'in desteğiyle mensuplarından bi at alarak Mehdi-Lidinillah
unvanı ile imametini ilan etti, daveti kısa
zamanda Yemen'e yayıldı. imam Abdullah b. Hamza el-Mansur-Billah'ın 614
(1217) yılında ölümü üzerine Yemen'de
anarşiyle karşı karşıya gelen Zeydller için
Mehdi-Lidinillah'ın imamlığını ilan etmesi, Zeyd b. Zeynelabidin yahut imam
Hadi- iıelhakk'ın devlet anlayışlarının uygulanması bakımından önemli bir olay
olarak kabul edilip desteklendi. Ancak daha sonra Yemen'de hüküm süren ResCıli
Hükümdan el-Melikü'l-Mansur, Sultan
kuzeybatısında

NCıreddin ömer tarafından yenilgiye uğ
ratılıp

Süla Kalesi'nde muhasara edildi;
Beni Hamza da 647'den (1249-50) itibaren ona cephe aldı. NCıreddin Ömer'in Zebid'de katledilmesi Mehdi- Lidinillah'ın
işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Kısa
zamanda güç kazanan imam 648 ( 1250)
yılında Sa'de üzerine yürüdü, burayı ele
geçirerek Beni Hamza ile barış antlaşma
sı !mzaladı. Ardından güneye yöneldi; hareketi San'a'da duyulunca Resuliler'in buradaki valisi Esedüddin Muhammed b.
Hasan . Biraş Kalesi'ne iltica etti. Cemaziyelewel 648'de (Ağustos 1250) San'a'yı
ele geçiren Mehdi- Lidinillah, ResCıli Hükümdarı el-Melikü'l-Muzaffer ile, Sa'de ve
San'a şehirleriyle bunlar arasında kalan
bölgelerin kendisine verilmesi ve 8000
dirhem tutarında maddi tazminat ödenmesi şartıyla barış yaptı. Ertesi yıl Biladüşerefin Cebelülharem bölgesi ve Mesverilaa'yı zaptetti. Bir süre sonra Resuliler'le barışın bozulması üzerine (65011252)
Mehdi- Lidinillah 'ın ordusu ile ResCıli güçleri arasında cereyan eden savaşlardan
kesin bir sonuç alınamadı . Ertesi yıl, imarnın yönetimindeki yerleri ele geçirmek
isteyen Beni Hamza eşrafını çeşitli vaadlerle kandırarak savaşa sevkeden el-Melikü'l-Muzaffer'in bütün çabalarına rağ 
men yapılan savaşların çoğunda MehdiLidinillah'ın taraftarları galip geldi. 652
yılı Ramazan ayında (Ekim-Kasım 1254)
Hecer yakınında Resuliler'le yapılan savaşta imarnın önde gelen yardımcıların
dan, el-lfadô.'i]fu'l-verdiyye müellifi
Kadı Humeyd'in öldürülmesi onun için
önemli bir kayıp oldu. 655'te (1257) Yemen'de ortaya çıkan büyük kıtlık üzerine,
San'a ve Sa'de'de ahalinin çoğunun açlık
tan ölmesi ve büyük sıkıntılarla karşılaşıl
ması imamete büyük darbe vurdu. Mehdi- Lidinillah'ın hacası ve en önemli dallerinden biri iken ona muhalif olan Ahmed
b. Muhammed er-Rassas başkanlığında
toplanan ulema imarnın tavır ve tasarruflarını eleştirerek kendisine karşı cephe
aldı. Biladıuzr ve Hucur'a çıkan bu alimler Mehdi Lidinillah'ı tenkide başladılar.
Bunlarla imam arasında çeşitli yazışma
lar oldu. imam onları ikna etmek için Şe
rif Ahmed b. Vehhas el-Hamzi'yi görevlendirdi ve bu kişinin isabetsiz olduğu yolundaki uyarıları dikkate almadı . Ancak
Ahmed b. Vehhas. Mehdi- Lidinillah'ın
aleyhine dönüp muhaliflerin safına katıl
dı. Bu gelişmeyi öğrenen şeriflerden elMansur- Billah'ın oğlu Emir Ahmed b. Abdullah b. Hamza San'a'dan Bevn'e geldi.
Muhalifler imama Bevn'de bulundukları-

nı bildirerek kendisini münazara için davet ettiler. Mehdi-Lidiniilah onlara isyanı
bırakıp kendisine itaat etmelerini bildirmesine rağmen muhalif güçlerin imarnın
bazı yakınlarının da bulunduğu Zirve (Zerve) Kalesi'ne hücum edip yağmalamaları
işi daha da güç duruma soktu. Mehdi Lidinillah, 656 yılı Safer ayı başlarında
(Şubat 1258) 300 atlı ve 3000 piyadeden
meydana gelen ordusu ile Şüvabe'de toplanan muhaliflere yöneldi. Muhaliflerin
öncü kuwetleri ani bir baskınla imarnın
ordusunu bozguna uğrattılar. Zafarlılar' 
dan bir kısmı Mehdi- Lidinillah'ı öldürüp
kesik başını Ahmed b. Abdullah b. Hamza
ve Hassas'ın çadırına götürdüler. Daha
sonra kesik baş Zafar yakınında Kahir Kalesi' nin eteğinde gömüldü. Ardından Ahmed b. Abdullah b. Hamza'nın emriyle
Şüvabe'ye götürülerek burada Şir'a denilen yerde cesedinin yanında defnedildi.
Naaşı üç yıl sonra Zibin'deki meşhedine
nakledildL Yahya b. Hüseyin'in belirttiğine
göre mezarı bir ziyaret mahallidir (Gaye-

tü'l-emani, s. 444).

Eserleri. 1.ljalifetü'l-Kur'ô.n ii nüai:ıkô.mi ehli'z-zamô.n. Müellif,
Kur'an'daki yeminlerle ilgili olan bu risalesinde imamete dair görüşlerini savunmakta ve kendisine başlangıçta biat edip
daha sonra karşı çıkanlara yaptıkları sadakat yeminini hatırlatmaktadır. Eserin
iki nüshası San'a'da Mektebetü'l-cami'de kayıtlıdır (nr. 1489, 1529). Bir mecmua
içinde yer alan diğer bir nüsha da British
Museum'da bulunmaktadır (Or., nr.
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er-Risô.letü'z-zô.cire li-şô.liJ:ıi'l
ünuneh 'an isô.'eti':v~anni bi'l-e'imme.
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Eserin bir yazması San'a'da Mektebetü'lcami'de kayıtlı (nr. 1025) bir mecmua
içinde, diğer iki nüshası British Museum'da (Or., nr. 0381 ı. bir mecmuada) ve italya'da Ambrosienne Kütüphanesi'ndedir
(nr. 119). 3. el-Müfidü'l-cô.mi' li-man?ıl
mô.ti garô.'ibi 'ş-şerô.'i ' . Mehdi- Lidinillah'ın, çağdaşı fakih Ali es-Sarimitarafın
dan toplanan fetvalarını ihtiva eder. Bir
nüshası Mektebetü'l-cami' Kütübü'l-medreseti'l-ilmiyye serisi içinde (nr. 184). bir
başka nüshası British Museum'da bir
mecmuada (Or., nr. 03811) bulunmaktadır. 4. 'Ahd mine'l-imô.m ketebehu liba'zı ümerô.'ih. Kumandanlarından birine yazdığı bu talimatın bir yazması British Museum'da kayıtlıdır (Or.. nr. 03811 ).

s. Naşşu kitô.b lehu ilô. ba'zı ümerô.'ih.
Bu talimatın bir nüshası da British Museum'da anılan numaradaki mecmuada
bulunmaktadır (müellifin eserleriyle ilgili
olarak bk. Ahmed b. Muhammed eş-Şami.
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