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MEZHİC (Beni Mezhic) 
((?..l.o~) 

Kahtaniler'e mensup 
Yemenli b ir Arap kabilesi. 

_j 

En önemli kolları arasında Ans, Belha
ris (Beni Haris b. Ka'b), Cenb. Celd. Sa'd el
Aşlre. Murad. Suda', Ruha' , Sinhfın. Si
nan, Ubeyde, N emir. Abs. Neha'. Yam ve 
Zübeyd'in bulunduğu kabileye adını ve
ren Mezhic lakaplı Malik'in Kahtan'a ka
dar isim zinciri Malik b. Üded b. Zeyd b. 
Yeşcüb b. Arlb b. Zeyd b. Kehlan b. Sebe' 
(Abdüşems) b. Yeşcüb b. Ya'rub b. Kahtan 
şeklindedir. Güney Arabistan kitabelerin
de de adı geçen Mezhic'den bir grup. S 19 
yılında Himyeri hükümdarlarından Ma'
dlkerib b. Ya'fur'un Orta Arabistan sefe
rine. Yahudiliği kabul eden Zünüvas'ın 
523'te Necran hıristiyanları üzerine yap
tığı sefere (bk. ASHABÜ'I-UHDÜD) katıl

mıştır. Kabilenin yerleşim alanları ara
sında Yemen'in Terc bölgesi en başta 
zikredilir (Bekrl. ı. 309) Mezhicliler'in Ca
hiliye döneminde akrabaları Has' am. Be
ni Murad ve Zübeyd ile birlikte Amir b. 
Sa'saa kabilesine karşı verdikleri Feyfür
rlh savaşı tarihlerinde önemli bir yer iş
gal etmiş ve şiiriere de yansımıştır ( a.g.e., 
lll, 1038). 

Araplar'ın önemli putlarından Yegüs'a 
tapan Beni Mezhic ve bazı kollarının İsla
miyet' e girişiyle ilgili olarak kaynaklarda 
çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Hz. Pey
gamber. 8 (630) yılında Ci'rane'den ayrıl
dıktan sonra Kays b. Sa' d kumandasında 
400 kişilik bir seriyyeyi Suda' kabilesi üze
rine göndermek üzere hazırladıysa da 
Ziyad b. Haris es-Sudal kendisine gelip 
kabilesinin İslam'a gireceğine kefil oldu
ğunu belirtince bundan vazgeçti. Nite
kim bu konuşmanın ardından on beş ki
şilik bir Suda' heyeti Medine'ye gelerek 
Müslümanlığı kabul ettiğini bildirdi ; da
ha sonra bu kabileden 1 00 kişi Veda hac
cına katıldı. 9 (630-31) yılda Malik b. Mü
rare (Mürre) er-Ruhavi'nin (er-RehavT) de
laletiyle Mezhic'in Ruha' kolu müslüman 
oldu (DİA, XVIII, 63) 1 O. yılda (63 I) Beni 
Murad ve arkasından Beni Zübeyd İsla
miyet' e girdi; ResGl-i Ekrem. Beni Murad 
heyetinin başkanı Ferve b. Müseyk'i bu 
kabilelerin yaşadığı bölgeye vali. Halid b. 
Sald'i de zekat arnili olarak görevlendir
di. Yine 10. yılın Ramazan ayında (Aralık 
63 I) Resülullah. Hz. Ali'yi Mezhicliler'i is
lam'a davet etmek üzere 300 kişilik bir 
kuwetle Yemen'e gönderdi. Seriyyeyi Ku
ba'dan uğurlarken Hz. Ali'ye kabileyi sa-

dece İslam 'a çağırmasını. karşı taraftan 
saldırı gelmedikçe çatışmaya girmeme
sini, İslamiyet'i kabul etmeleri halinde ise 
namaz ve zekatı emretmekle yetinip bun
dan daha fazlasını istememesini bildirdi. 
Ayrıca, "Senin vasıtanla bir kişinin hida
yet bulması senin için üzerine güneşin 
doğduğu ve battığı her şeyden daha ha
yırlıdır" dedi. Mezhic'in yaşadığı toprak
lara giren askeri birlik kabileyi İslam'a da
vet ettiyse de olumlu cevap alamadığı 
gibi saldırıya uğradı. Ancak Hz. Ali çatış
ma neticesinde dağılan Mezhicliler'in pe
şine düşmedi ve onları bir süre sonra tek
rar İslamiyet' e çağırdı; Mezhicliler bu de
fa davete uydular (bazı farklı rivayet ve 

değerlendirmeler için b k. Fayda, s. 106-

1 ı 2) Mezhic'in kollarından Neha' kabilesi 
de Yemen'de Muaz b. Cebel' e biat etmiş , 

ardından Medine'ye 200 kişilik bir heyet 
göndermiştir (ı ı /632; ibn Sa'd, 1, 346) 

11 (632) yılında peygamberlik iddiasıy
la ayaklanan Esved el-Ansl'ye destek ve
ren Yemenli kabileler arasında kendi ka
bilesi Ans başta olmak üzere Mezhic'in 
diğer bazı kolları da bulunuyordu. Hem
dan, Himyer, Ezd ve Ki nde gibi komşu ka
bilelerle birlikte Küfe'ye yerleşerek bu
rada Yemenller'in önemli bir güç haline 
gelmesini sağlayan Mezhicliler ilk fetih
ler sırasında Irak. Suriye. Mısır gibi başlıca 
cephelerde önemli roller üstlendiler. Hz. 
Osman'ı evinde muhasara eden Mısırlı ve 
KOfeli gruplar içerisinde de bulunan Mez
hicliler. genellikle Hz. Ali ve Ehl-i beyt ta
raftarı olarak Emevl karşıtı bir siyaset 
izlediler ve Cemel V ak' ası'nda Beni Eş' ar 
ile birlikte Hucr b. Adi (Ta beri. IV. 500). 

Sıffin Savaşı'nda da Hemdanlılar'la birlik
te cengaverliğiyle tanınan Eşter kuman
dasında Hz. Ali saflarında yer aldılar. 74'
te (693) Ezarika ile mücadele eden Mü
helleb b. Ebu Sufre'ye destek için Küfe'
den gelen ordu içinde Mezhicliler de bu
lunuyordu (a.g.e. , VI, ı 97) 79 (698) yılın
da Sicistan'da fetihler yapan İbn Ebu Bek
re'nin ordusunda yer alan Küfeliler'in ba
şında Mezhic'in Haris b. Ka'b kolundan 
Şüreyh b. Hani vardı (a.g.e., VI. 323). Mez
hicliler. Irak Valisi Haccac b. Yusuf es
Sekafi'ye karşı başlatılan isyan hareketi
nin lideri Abdurrahman b. Muhammed 
b. Eş'as'ı da desteklediler. Kabilenin ana
vatanları Güney Arabistan'da kalmaya 
devam eden bir kısmı ve bazı kolları da 
çeşitli dönemlerde bölgede siyasi ve as
keri açılardan etkili rol oynamıştır. Mez
hicliler bugün yoğun olarak Yemen Arap 
Cumhuriyeti'nde Zernar ve Reda'da yaşa
maktadır. 
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Edirne'de 
XV. yüzyılın ortalarına doğru 

inşa edilmiş cami. 
_j 

ll. Murad dönemi Alacahisar (Krusevac) 
sancak beylerinden Mezid Bey tarafından 
844 ( 1440-41) yılında yaptırılmıştır. Mi
marı bilinmeyen yapının vakfiyesi de bu
lunmamaktadır. Edirne'de aynı isimle 
anılan bir hamam ve han ın vaktiyle mev
cut olduğu (Peremeci. s. 94. 97). ayrıca 
H elvacı ve Burnu Panbuk köylerinin de ca
mini n arasında yer aldığı kaydedilmekte
dir (Gökbilgin. s. 243-244). Harimin basık 
kemer! i gi riş kapısı üzerinde 1307 ( 1889-
90) tarihini veren Arapça bir onarım ki
tabesi yer almaktadır. Bu kitabede ilk in
şa tarihi de belirtilmiştir. 

Cami, kuzey-güney yönünde ardarda 
eşdeğer iki ku b be ile kuzey kubbenin do
ğu ve batısında yer alan. birer kubbenin 
örtlüğü tabhaneli bir yapıdır. Bugün ca
minin son cemaat yeri bulunmamakla be
raber aynı dönemin benzer planlı yapıla
rından hareketle burada da bir son cema
at yeri olduğu düşünülmelidir. Yapının 
orüinal almaşık duvar örgüsüne karşılık 
kuzey cephe duvarının örgüsünde görü
len farklılık bu düşünceyi destekler nite-
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