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MÛTE SAVAÞI

rî baþkanlýðýndaki bir heyet tarafýndan al-
çak gönüllülüðü, hayýr severliði ve ilim eh-
line yakýnlýðý dolayýsýyla tercih edilerek ha-
life seçildi (753/1352). Memlük tarihi kay-
naklarý övgüyle andýklarý Mu‘tazýd-Billâh
hakkýnda çok az bilgi vermektedir. Hilâfe-
te geldiði yýl, Halep nâibi ve yandaþlarýnýn
isyanýný bastýrmak amacýyla Suriye’ye doð-
ru sefere çýkan Sultan el-Melikü’s-Sâlih’le
birlikte Dýmaþk’a giden Mu‘tazýd’ý, Bâbül-
ferec giriþindeki Demmâgýyye Medresesi’n-
de ziyaret ettiðini ve huzurunda bir hadis
cüzü okuduðunu söyleyen Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr onu genç ve yakýþýklý, güzel konuþan
ve keskin zekâlý bir kiþi olarak tanýmlar (el-
Bidâye, XIV, 245). Sultan el-Melikü’s-Sâlih
Selâhaddin, el-Melikü’n-Nâsýr Hasan (ikin-
ci saltanatý) ve el-Melikü’l-Mansûr Selâhad-
din Muhammed dönemlerinde halifelik ya-
pan ve 1353, 1359 yýllarýnda hacca giden
Mu‘tazýd Cemâziyelevvel 763’te (Mart 1362)
vefat etti.
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Ebû Amr Fahrü’d-devle el-Mu‘tazýd -Billâh
Abbâd b. Ebi’l-Kåsým Muhammed

b. Ebi’l-Velîd Ýsmâîl el-Lahmî
(ö. 461/1069)

Abbâdî emîri
(1042-1069).
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27 Safer 407’de (5 Aðustos 1016) doð-
du. Ýþbîliye’de (Sevilla) Abbâdîler hâneda-
nýný kuran babasý Ebü’l-Kasým Ýbn Abbâd
tarafýndan, aðabeyi Ýsmâil’in Muharrem
431’de (Ekim 1039) Gýrnata Zîrîler Hüküm-
darý Bâdîs b. Habbûs ile yaptýðý savaþta
öldürülmesi üzerine onun yerine hâcibliðe
getirildi; babasýnýn ölümüyle de 1 Cemâ-
ziyelâhir 433 (26 Ocak 1042) tarihinde el-
Mu‘tazýd-Billâh lakabýyla hânedanýn baþý-

na geçti. Ýktidara gelir gelmez hâkimiyet
alanýný geniþletmek amacýyla Endülüs’te
çok güçlenen Berberîler’e karþý cephe aldý
ve ilk önce babasýnýn Karmûne’nin (Car-
mona) Berberî Hükümdarý Muhammed
b. Abdullah el-Birzâlî’ye karþý açtýðý savaþa
yoðunluk verdi. Arkasýndan Mirtûle (Mer-
tola) hâkimi Ýbn Tayfûr ile Leble (Niebla) hâ-
kimi Muhammed b. Yahyâ el-Yahsubî’yi
maðlûp etti. Mu‘tazýd-Billâh’ýn bu baþa-
rýsý karþýsýnda ondan çekinmeye baþlayan
Batalyevs, Cezîretülhadrâ, Gýrnata ve Mâ-
leka emîrleri kendi aralarýnda bir ittifak
kurdular. Ancak Mu‘tazýd -Billâh 436’da
(1044-45) Mirtûle’yi, 442’de (1050) Evre-
be’yi, 443’te (1051) Þeltiþ’i (Saltes), 444’te
(1052) Kastâle, Velbe (Huelva), Þenteme-
riye (Santaver), Þilb (Silves) gibi Batý Endü-
lüs þehirlerini ve 446’da (1054) Cezîretül-
hadrâ’yý ele geçirdi. Bundan sonra oðlu Ýs-
mâil’i Kurtuba üzerine yolladý. Fakat Ýs-
mâil bu fýrsattan yararlanýp merkezi Ce-
zîretülhadrâ olan yeni bir devlet kurmak
istedi. Acýmasýzlýðýyla tanýnan Mu‘tazýd
oðlunu bizzat öldürerek cezalandýrdý. Bâ-
dîs b. Habbûs’a karþý sevkettiði diðer oðlu
Muhammed ise (Mu‘temid-Alellah) yeni-
lerek geri döndü. 458 (1066) yýlýna kadar
Batý Endülüs’ün büyük bir kýsmýný ele ge-
çiren Mu‘tazýd o yýldan sonra doðuya yö-
neldi ve 459’da (1067) Karmûne’yi aldý; an-
cak asýl hedefi eski Emevî baþþehri Kur-
tuba’ya hâkim olmak için denediði bütün
planlar neticesiz kaldý.

Endülüs Ýslâm tarihinin en ünlü simala-
rýndan biri olan Mu‘tazýd-Billâh 2 Cemâ-
ziyelâhir 461’de (29 Mart 1069) vefat etti;
bir rivayete göre ise zehirlenmek suretiy-
le öldürüldü. Zekâsý, hazýrcevaplýðý, þairli-
ði, özellikle de idareciliði ve imar faaliyet-
lerindeki baþarýsýyla temayüz etmiþti. An-
cak onun asýl bilinen yönü zalimliði ve dev-
let idaresinde her hileyi meþrû saymasý, bu
uðurda zillete düþmeyi dahi normal kar-
þýlamasý idi. Sarayýnýn bahçesinde her gün
idam infazý olduðu, önemli kiþilerin baþla-
rýnýn bahçenin arkasýndaki bir depoda sak-
landýðý rivayet edilir. 445 (1053) yýlýnda ken-
disine karþý direneceklerini tahmin ettiði
Runde (Ronda), Mûrûn ve Erkûþ (Arcos)
emîrlerini maiyetleriyle birlikte sarayýna da-
vet etmiþ, verdiði ziyafetten sonra hepsi-
ni hamama sokup kapý ve pencereleri ör-
dürmek suretiyle ölüme terkederek top-
raklarýný ele geçirmiþtir. 455’te (1063) sý-
nýrlarýna saldýran Kastilya-Leon Kralý I. Fer-
nando’nun karargâhýna bizzat giderek çok
kýymetli hediyeler sunmuþ ve çeþitli onur
kýrýcý þartlarla birlikte yýllýk haraç ödeme-
yi kabul etmiþtir.

Ýyi bir þair olan ve divaný iki defa yayým-
lanan Mu‘tazýd-Billâh (Rýzâ es-Sûsî, Me-
celletü Külliyyeti’t-terbiyye, IV [Trablus
1974], s. 137-230; Muhammed Mecid es-
Saîd, Mecelletü’l-Mevridi’l-Ba³dâdiyye, V/
2 [Baðdat 1976], s. 105-117), israf ve eð-
lencenin had safhaya ulaþtýðý sarayýný bir
sanat merkezi haline getirmiþ, bilhassa
þairlerle mûsikiþinaslarý himayesi altýna al-
mýþtýr. Þairler kendisini övmek için birbir-
leriyle âdeta yarýþa girmiþlerdir. Endülüs
þiiri onun döneminde zirveye ulaþmýþtýr.
Devrin meþhur edip ve þairlerinden bazýla-
rý þöylece sýralanabilir: Ebû Bekir Muham-
med b. Melah, Ebü’l-Velîd Ýbnü’l-Muallim,
A‘lem eþ-Þentemerî, Ýbn Ammâr el-Ende-
lüsî, Ebü’l-Velîd el-Bâcî. Onun zamanýnda
telif faaliyetlerinde de büyük bir canlýlýk
görülmektedir. Ýbn Mesleme el-Kurtubî
¥adîšatü’l-irtiya¼ fî va½fi ¼aš¢šati’r-râ¼,
Habîb (Hubeyb) lakabýyla tanýnan Ýsmâil b.
Muhammed el-Bedî£ fî fa½li’r-rebî£, Ebü’l-
Velîd el-Bâcî Kitâbü’l-Müntešå adlý eser-
lerini bu dönemde yazmýþlardýr. Ýbnü’l-Kat-
tân, Þer¼u’l-eþ£âr ve Þer¼u’l-¥amâse
adlý eserlerini onun adýna kaleme almýþ-
týr.
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Müslümanlarýn
Suriyeli hýristiyan Araplar

ve Bizans ordusuyla yaptýðý ilk savaþ
(8/629).
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Mûte, Lût gölünün güneyinde Kerek’e
11, Kudüs’e 50 km. uzaklýkta geniþ tarým
arazilerine sahip bir yerdir. Burada yapý-
lan savaþ Hz. Peygamber katýlmadýðý için
bir seriyye olmakla birlikte bazý kaynaklar-
da “gazve, ba‘s (ordu), yevm”, Resûl-i Ek-


