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Tunus'un Akdeniz sahilinde
tarihi bir şehir.

_j

1\.ınus ' un doğu

sahilinde Akdeniz' e doğ
uzanan kayalık yarımadanın (İfrlkıye burnu) üzerinde kurulmuştur. Adını ilk Fatımi halifesi
Ubeydullah el-Mehdi' den alır. 1\.ıtuklu bulunduğu Sicilmase'den kaçarak Kayrevan
şehrine gelen ve buradaki Sünniler'le Hariciler'in baskısından kurtulmak için Tunus şehriyle Kartaca arasındaki sahil şe
ridinde güvenli bir yer arayan Ubeydullah
el-Mehdi, Tunus şehriyle Trablusgarp arasında sadece deniz yoluyla u taşılabilen bu
yarımadayı Mısır seferi için uygun bularak Mehdiye'nin temellerini attı. Baş
şehir Tunus'un 230 km. güneyinde denize doğru SOO m. genişliğinde. 1.500 m .
uzunluğunda bir çıkıntı yapan bu kayalık
yarımada üzerinde önce surtarla çevrili
bir kale inşa edildi. Kaleye biri denize, diğeri karaya bakan iki büyük kapıdan giriliyor, Ubeydullah ei-Mehdi'nin sarayı kalenin içinde yer alıyordu. Anakara tarafın
da Berberiler'in gönlünü almak için eski
bir Serberi kabilesinin adının verildiği Zevile adlı başka bir mahalle kuruldu. İnşa
sı 8 Şewal 308 (20 Şubat 921) tarihinde
tamamlanan şehir Şiiler için güvenli bir
sığınak olmuştu. Kalenin etrafı 8,30 m.
yüksekliğinde surtarla çevrildi. Surların
üstünde on altı kule bulunuyordu. Halifeliğinin ilkaltıyılını Kayrevan'da, geri kalan
on dokuz yılını Mehdiye'de geçiren Ubeydullah el-Mehdi 322'de (934) vefat ettiğinde buraya defnedildi.
ru küçük bir

çıkıntı şeklinde

ortasında kayaların

oyulmendirek küçük gemilerin içeri girmesine imkan veriyordu. GüMehdiye'nin

masıyla oluşan

ney tarafında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı şehri koruyacak ve büyük
ticaret gemilerinin yaklaşmasına imkan
verecek bir limanla bir tersane yapıldı.
Buraya İskenderiye. Suriye, Sicilya, İspan
ya ve diğer yerlerden gemiler gelmeye
başladı.

Piri Reis'in bildirdiğine göre Mehdiye
tahrip etmelerinden endişe
ettikleri mühtedileri sur içine almıyor ve
girenleri de çıkarıyorlardı. Me h diye tarih
boyunca hiçbir zaman büyük insan kitlelerini barındırmadı. Burada ticari faaliyette bulunan ahalinin çoğunluğu daha
ziyade Zevile mahallesinde oturuyor. gündüzleri kale içindeki iş yerlerinde çalışıp
akşam evlerine dönüyordu.
halkı şehri

Harici Ebu Yezid en-Nükkari'nin 332
(943-44) yılında Fatımiler'e karşı başlat
tığı büyük harekat sırasında Mehdiye, Fatımi Halifesi Kaim-Biemrillah için güvenli
bir sığınak oldu. İfrikıye'nin bütün şehir
leri Ebu Yezld'in eline geçtiği halde Mehdiye sekiz ay boyunca direndi (333/94445). Kaim-Biemrillah kuşatma esnasın
da vefat edince yerine geçen oğlu İsmail
Mehdiye'yi başarıyla savundu. Çekilmek
zorunda kalan ve ardından yakalanan Ebu
Yezid aldığı yaralar yüzünden ölünce teş
hir için Mehdiye'nin ana giriş kapısına asıl
mıştı. Mehdiye'yi savunduğu için kendisine Mansur-Billah lakabı verilen İsmail,
Kayrevan çevresindeki Sabra'da Mansuriye adıyla yeni bir şehir kurarak Mehdiye
yerine burayı başşehir yaptı (Safer 3371
Ağustos 948). Mısır'ın Fatımiier tarafın
dan 358'de (969) fethinden birkaç yıl sonra Muiz- Lidlnillah'ın Kahire'ye gidişine
kadar Mehdiye'nin başşehir olarak kaldığı
da rivayet edilir. Muiz - Lidinillah Mısır'a
giderken İfr'ikıye valiliğini Ziriter'den Bulukkin b. Badis'e bırakmıştı.

Normanlar şehri ele geçirince Beni Hilal
Emiri Muhriz b. Ziyfıd'a sığındı . Emir Hasan ardından Muvahhidler'in kurucusu
Abdülmü'min el-Kumi'den yardım istedi.
Abdülmü'min yedi ay süren bir muhasaradan sonra SSS'te (1160) Mehdiye'yi
Normanlar'dan geri aldı.
Muvahhidler döneminde Mehdiye'nin
idaresini üstlenen Muhammed b. Abdülkerim er-Recrac1 bağımsızlığını ilan ederek halife unvanını kullanmaya başladı.
584'te (1188) Beni Ganiye'den Yahya b .
Ganiye tarafından zaptedilen şehir 602
Cemaziyelahirine (Ocak 1206) kadar Beni
miniye 'nin etinde kaldı. İfrikıye'nin bu
bölgesinde çıkan karışıklıklar yüzünden
Muvahhidler şehre Hafsi hanedanına
mensup bir vali tayin ettiler. Daha sonra
da Tunus'taki Hafsi sultanının oğulların
dan biri Mehdiye'nin idaresine memur
edildi. 748'de (1347) Merini Sultanı Ebü'IHasan şehri ele geçirdiyse de 754 ( 1353)
yılında Hafsi sultanı tarafından tekrar geri alındı.
Mehdiye VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren
deniz korsanları için bir sığınma yeri oldu. Cenevizli. Sicilyalı. Fransız ve Aragonlu hıristiyanlar, 792'de (1390) Bourbon
dükünün kumandasındaki bir donanınay
la şehri bir ay müddetle kuşattılarsa da
Hafsi Valisi Ebü'I-Abbas'ın güçlü savun-

Mehdiye"den bir görünüş

Mehdiye'deki Fatımi hakimiyeti Ziri hailan ettiği 1048
yılına kadar devam etti. Bu duruma kı
zan Fatım'iler. daha önce Arap yarımada
sından getirip Yukarı Mısır'a yerleştirdik
leri bedevi Arap kabilesi Beni Hilal'i Kayrevan üzerine sevkettiler. ZlriSultanı Muiz b. Badis, bu akın yüzünden Mansuriye'yi terkederek daha iyi korunma imkanı
olan, oğlu Tem'im'in vali bulunduğu Mehdiye'ye sığındı (44911057).
1087 yılında Mehdiye bir süre için Pizalı ve Cenevizli korsanların eline geçti. Sicilya'yı zapteden Normanlar'ın 1148-1160
yıllarında Tunus'un doğusundaki sahil şe
hirlerin e saldırdıklarında ilk aldıkları şe
hirlerden biri de Mehdiye idi. Ziri hanedanının son emiri Hasan b. Ali es-Sanhac1.
nedanının bağımsızlığını
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ması karşısında başarı sağlayamadılar.

927 (1521) yılında Kont Pierre Navarro da
dokuz savaş gemisiyle şehri muhasara
etti, ancak ahalinin direnişiyle karşılaştı
ğı için geri çekilmek zorunda kaldı.
Mehdiye, Hafsller'in sonuna doğru İs
panyollar'la Osmanlılar arasında büyük
bir mücadeleye sahne oldu . 1S39 yılında
Hafsl Sultanı Mevlay Hasan ile bir anlaş
ma yapan Şarlken, Tunus şehrini ele geçirdiği gibi Mehdiye'ye de bir garnizon
yerleştirdi. Ardından şehrin ileri gelenleri
Tunus'tan bağımsız hareket ederek beş
kişilik bir şehir meclisi kurup burayı yön etmeye başladılar.
Batı Akdeniz'i bir faaliyet alanı haline
getiren Turgut Reis Mehdiye'nin güvenli
bir karargah olduğunu düşünüyor ve burasının kendisine verilmesini istiyordu.
Fakat böyle bir durumda hıristiyan Avrupalılar buraya saidıracağı için şehir meclisi üyeleri arasında ihtilaf çıktı. Turgut
Reis, bunlardan İbrahim Berat'la anlaşa
rak onun sorumlu l uğundaki kuleden bir
geceSOO kadar askeriyle şehre girdi (947/
ı 540) ve idaresini ele alarak kendisi için
müstakil bir emirlik haline getirdi. Ancak
burada fazla durmadı, yerine yeğeni Hı
zır Reis'i bırakıp Güney Avrupa sahillerini
vurmak için sefere çıktı.
TurgutReis'in Mehdiye'yi ele geçirmesinden tedirgin olan Şarlken Napoli, Sicilya, Floransa, papalık ve Malta'yı harekete
geçirerek İspanyol Generali Don Garcia de
Toledo'nun emrinde ve Andre Doria'nın
kumandasında 40.000 kişilik bir donanma hazırlattı. 22 Haziran 1S50 tarihinde
Mehdiye'yi kuşatan Haçlı donanması, kaleyi savunan sınırlı sayıdaki Türk denizeisi
üzerine ani saldırılar düzenlediyse de her
defasında büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Yardımcı kuwete
ihtiyaç duyan Şarlken, Avrupa'nın en dirayetli amirallerinden Don Juan de Vega
ve Don Garcia de Toledo dahil dört büyük
arniralin sevk ve idaresinde muhasarayı
sürdürdü.
Turgut Reis Avrupa seferinden dönüşünde Mehdiye'nin kuşatıldığını görünce
dışarıdan desteklemeye karar verdi. Aylarca devam eden muhasara sırasında
herhangi bir ilerleme gösteremeyen Haçlı
donanması, kale içinden kendilerine yardım eden bir casusun yönlendirmesiyle
Mehdiye'nin deniz tarafındaki güney surlarının zayıf olduğunu öğrenip o tarafın
yıkılabileceğini düşündüler. Buraya 28
Ağustos'ta başlattıkları saldırı sonunda
1O Eylül'de kaleye girmeyi başardılar.
Mehdiye'yi savunan Hı zır Reis'i yaralı ele
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geçirirken Türkler'in tamamına yakınını
kati ettiler. 7000 kişiyi esir alan Haçlı donan ması buraya bir garnizon bırakıp çekildi. Kanuni Sultan Süleyman, Şarlken 'e
bir mektup yazarak bu kuşatmanın 1545
yılında yaptıkları anlaşmaya aykırı olduğu

nu bildirdiği gibi kuşatma sırasında buradaki Türkler' e yardım etmediği için Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa'yı da azletti.
TurgutReis'in o dönemde diğer Türk denizcileri gibi henüz kendi başına hareket
etmesi yüzünden Osmanlı kaynaklarında
Mehdiye'nin kuşatılması ve düşmesine
fazla yer verilmemiştir. Mehdiye'nin işga
line tepki gösteren Osmanlı donanınası
9S8 (1551) yılında Trablusgarp'ı İspanyol
işgalinden kurtarmış. Fransızlar'la birlikte Korsika'da Cenevizliler'e savaş açmış
tır.

İspanyollar, Mehdiye'yi uzun süre Tur-

gut Reis'e karşı koruyamayacaklarını bildikleri için burayı Malta şövalyelerine (isbitariyye) vermek istediler. Fakat onlar da
aynı sebeple bunu kabul etmeyince İspan
ya'dan Don Fernand de Cunha 1555'te
surlarını yıkarak şehri harabeye çevirdi.
Burası Turgut Reis'in eline geçse bile artık tehlikeli olmayacaktı. Nitekim 958'de
(1551) Trablusgarp Osmanlı hakimiyetine girince Tunus'un doğu sahillerindeki
diğer şehirler gibi Mehdiye de oraya bağ
landı. Ancak şehir eski önemini kaybetti. 999 (1591) yılında Mehdiye'ye gelen
Temgrutl burada yıkıntılardan başka bir
şey görernediğini söyler.
Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardın
dan Mehdiye'de yeni bir dönem başladı.
Şehir XVII. yüzyılda kaptanıderyil eyaletine (Cezayir-i Bahr-i Seffd) bağlı salyaneli
bir sancak merkezi oldu. Bu devirde şeh
rin ileri gelenlerinden nakit akçe alınarak
Osmanlı donanmasına bir gemiyle katıl
ması sağlandı . Mehdiye 982-1 022 ( 15741613) yılları arasındaki paşalık döneminde, 1041-1114 (1631-1702) yıllarında eyaletin idaresini üstlenen Muradl hanedam
ve 1705-1957 arasında Hüseynl hanedam
devirlerinde Tunus eyaletine bağlı olarak
yönetildL Mehdiye'yi yeniden canlandıran
Osmanlılar buraya Anadolu'dan, Endülüs'ten, Arnavutluk'tan nüfus getirip yerleştirdiler. Mehdiyeliler, özellikle Tunus
Beyi Osman Dayı tarafından getirilen Endülüslüler'i iyi karşıladılar. Osmanlılar'ın
1O18' de ( 1609) İspanya' dan kurtardıkları
Endülüslü müslümanlarla oradan çıkarı
lan yahudileri Mehdiye'ye yerleştirmele
rinin ardından şehir ve çevresinde ziraat
ve değişik meslek kollarında büyük bir

canlanma oldu. Osmanlılar döneminde
Mehdiye'yi muhafaza etmek için eski kalenin surları kısmen onarıldı. 1003 ( 1595)
yılında Ebu Abdullah Muhammed Paşa
tarafından yaptırılan ve 1133'te ( 1721)
tamir edilen Burcülkeblr hala ayakta olup
m üze olarak kullanılmaktadır.
Mehdiye'de 1100 (1689) yılında veba
11 53'te (1740) 'funus beyi,
şehir ahalisini amcasına aşırı sadakatierinden dolayı cezalandırarak bir süre için
şehirden çıkardı. 1856 yılında görülen kole ra salgını çok sayıda insanın ölümüne
sebep oldu . Tunus Valisi Mehmed Sadık
Paşa'nın 1864'te eyaletin dış borçlarını
ödeyebilmek için halktan alınan vergiyi
iki katına çıkarması üzerine halk ayaklanarak 25 Nisan günü şehri yağmaladı.
salgını çıktı.

Bir Osmanlı eyaleti olan Tunus'a bağlı
son dönemdeki yirmi kadar şehirden biri
olarak Mehdiye isminin devlet salnamelerinde yer aldığı görülür. 1881'deki Fransız işgalinin ardından burada bir okul açıl
dı. Ertesi yıl sömürge idaresi şehri bir idari birime dönüştürdü. Kısa süre sonra ülkede sömürgeciliğe karşı yayılan milli hareketler Mehdiye'yi de etkiledi. 6 Ağustos
1920 tarihinde hayat pahalılığına karşı
harekete geçen halk şehri bir defa daha
yağmaladı.

Osmanlılar zamanında Mehdiye'ye Anadolu'dan sevkedilen çok sayıda asker ve
diğer görevlilerin yerli kadınlarla evliliğin
den doğan ve "kuloğlu" denilen kimseler
son dönemlerde şehrin nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Bunlar, yaşa
yış biçimleriyle olduğu kadar isimleriyle de
diğer ahaliden kolayca ayrılmaktadır. Özellikle Anadolu'dan gelen Hamza ailesiyle
Arnavut asıllı Safer ailesi meşhurdur.

Sahildeki bütün şehirler gibi buraya da
değişik zamanlarda Maltalı, İtalyan, Fransız ve Yunanlılar gibi yabancılar ihracat
ve balıkçılık yapmak üzere yerleştiler. Son
dönemlerde Mehdiye'nin en büyük zenginliği zeytin ticareti, balıkçılık, halıcılık
ve sabunculuk olup bu sektörlere ait çok
sayıda işletme açılm ı ş bulunmaktadır.

1994'te

uluslararası

ardından

turizme açılmasının
Me h diye için yeni bir gelir kay-

nağı doğdu.

Kurucusu Ubeydullah ei-Mehöı'nin bizzat kendisi ve ölümünden sonra yerine
geçecek oğlu Kaim- Biemrillah için yaptır
dığı sarayların dışında idari binalar, tahılların muhafazası için yer altı binaları,
kuyular, sarnıçlar ve denizin doldurulmasıyla inşa edilen Mehdiye Ulucamii başlıca
tarihi eserlerdir. Cami XVIII. yüzyılda ve

MEHiR
XIX. yüzyılın başlarında gördüğü tamirIerden sonra 1961-1965 yılları arasında
ilk mimarisine uygun tarzda yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Mehdiye'de mimari eserlerden ayakta kalanların çoğu
Osmanlı dönemine aittir. Anadolu'dan buraya göç eden Hamza ailesinin ileri gelenIeri tarafından 1192 ( 1778) yılında yaptı 
rılan ve 1914'te tamir edilen Hacı Mustafa Hamza Camii. 1239'da (1824) inşa edilen ve 1976'da ciddi bir onarım geçiren
Hacı Süleyman Hamza Camii. XVIII. yüzyıl sonlarına ait Dalioğlu Mescidi, 1289' da ( 1872) kimin tarafından yaptınldığı
bilinmeyen Ramazanoğlu Zaviyesi ve
Hamza Türbesi bu eserler arasında sayı
labilir.
Şehrin XX. yüzyılın başlarında 1O.OOO'i
geçen nüfusu (ı 905'te ı 2.000) 1946'da
1S.OOO'e ulaşmış . 1966'da 20.000'i aş
mış. 2003 yılında 4S.OOO'e yaklaşmıştır
(44 600) Mehdiye hal kı farklı etnik kimliklerden gelmesine rağmen genelde Arap
kültürünü benimsemiştir. Şehir. nüfusundaki artışa paralel olarak mekan üzerinde de Sfaks ve Sus istikametinde genişle
me eğilimi göstermektedir. Mehdiye'de
yetişen önemli şahsiyetler arasında İbn
Arabiyye (ibn Ureybe) diye tanınan Ebu
Amr Osman b . Atik el-Kays! ei-Mehdevl.
şair İbnü's-Simat ve Kuzey Afrikalı mutasawıf Ebu Medyen'in öğrencisi Kutb edDahman! zikredilebilir.
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Nikah akdinin sonucu olarak
kocanın karısına ödemek zorunda
olduğu para veya mal.

_j

Sözlükte mehir (mehr) "ücret" manasma gelir. Bir fıkıh terimi olarak evlilik
esnasında ödenen para veya malı ifade
etmesi bu uygulamanın evlilik kurumunun Sam! kültüründeki ilk şekilleriyl e irtibatlı olmalıdır (aş. bk.) Kur'an -ı Kerim'de mehir anlamında ecrin çağulu olarak
ücfir. fariza ve saduka (çoğul u sadukat)
kelimeleri geçmektedir. Hadislerde bu
manada daha çok mehir ve sadak terimlerine rastlanmaktadır (Wensinck. elMu'cem, "şdl5" ve "mhr" md.leri). Bazı durumlarda "misil mehir" anlamında ukr
kelimesi de kullanılmıştır. Türkçe'de ise
daha çok mihr şeklinde kullanılır.
Evlenme sırasında veya öncesinde evlenecek erkeğin kız tarafına belirli bir para yahut mal verme uygulamasının muhtelif din ve kültürlerde oldukça eski bir
geçmişi vardır. Bu uygulamanın bilhassa
ilk şekilleri nikah akdinin satım akdine
benzer özellikler taşıdığını, çeşitli isimler
altında yapılan ödemenin de satış bedeli
olarak kabul edildiğini düşündürmekte
dir. Zaman içinde uygulama nikahı satım
akdi. yapılan ödemeyi de satış bedeli olmaktan çıkarmış, ailelerin birbirine yakın
laşmasını sağlayan hediyeleşmeye veya
kadın için ekonomik ve sosyal bir güvenceye dönüştürmüştür.
Romalılar'da
rafına

ve Atinalılar'da kadın taevlilik öncesi yapılan ödemeler bir

tür satış bedeli özelliğini taşımaktadır.
Yahudi hukukunda da evlenecek kızın
ailesine mohar adı altında yapılan ödeme
önemli bir yer tutmaktadır. Mohar ödemeye gücü yetmeyenler, evleneceği kı
zın ailesine belli bir süre hizmet ederek
bu yükümlülüğü yerine getirirdi. Nitekim Hz. Musa, kızıyla evlenebilmek için
kayınpederine sekiz yıl hizmet etmek zorunda kalmıştı (ei-Kasas 28/27; ayrıca bk.
Çıkış, 2/2 ı). Cahiliye Arapları da m ehri evlenmenin temel şartlarından biri olarak
kabul etmişti: evlilik ancak mehir ödendiğinde geçerlilik kazanır, böyle bir ödeme yapılmadığı takdirde nikahs ı z bir birleşme olarak görülür ve utanç verici kabul edilirdi. Nitekim Antere kıssasında
mehir ödenmeden evlenmeye zorlanan
kadınlar bu tür evliliği onur kırıcı olarak
nitelemektedir. Cahiliye döneminde mehir evlenecek kızın velisine ödenirdi. kadınlar mehirden bir pay alamazlardı. Nişanlanma sırasında verilen birtakım hediyeler daha çok sactak ismiyle anılırdı.
Ancak İslam ' ın zuhurundan kısa bir süre
önce mehrin bir kısmının bizzat evlenecek kadına verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu ödemeye İbranke'de mohar, Arapça'da mehir denmiş olması, uygulamanın Sam! kültüründeki ortak tarih!
kökenierini ortaya koyması bakımından
önemlidir. Mehir benzeri bir uygulama
eski Türk hukukunda da görülmekte ve
buna kalın (< kalın) ismi verilmektedir.
Türkler'in İslamiyet'i benimsernesinden
önce hukuk! bir kurum olarak varlığı bilinen kalın uygulaması İslamiyet'in kabulünden sonra yerini me h re bı rakm ış . ancak kalın da bu isimle veya "başlık, ağır
lık, namzetlik akçesi" gibi adlar altında
sosyal bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür (bk BAŞLlK)
Kur'an-ı

Kerim'de kendileriyle evlenimehirlerinin verilmesi gerektiği belirtilmiş (ei-Bakara 2/236-237;
en-N isa 4/4, 24, 25; ei-Maide 5/5), hadislerde de mehirle ilgili fıkh! hükümlerin
ayrıntıları yer almış. ayrıca evlenmeyi zorlaştıracak tarzda mehir miktarında aşı
len

kadınlara

rıya kaçılmaması öğütlenmiştir (Miftaf:ıu

künuzi's-sünne,

"nika.I::ı"

md.).

İslam hukukunda nikah kıyılması esnasında genelde taraflar kadına ödenecek mehrin miktarı ve ödeme şekli hususunda anlaşırlar: bu anlaşma nikah akdinin yazı ile tesbit edil diği duruml arda nikah belgesinde de yer alır. Kitap ve Sünnet'te mehir ödemenin gerekliliği üzerinde d urulmasına rağmen mehir hukukçuların çağuna göre evliliğin şartlarından
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