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ný kütüphanede kayýtlý Câmiu’l-meânî de
(nr. 4904) Ubeydullah Han’a ait hikmetle-
ri içerir. Bâkýrgån Kitabý’nda ve Ahmed
Yesevî’nin Dîvân-ý Hikmet nüshalarýn-
da da Ubeydullah’a ait hikmetlerin bulun-
duðu tesbit edilmiþtir. Yirmi beþ beyitlik
Sabrnâme, yirmi dört beyitlik Þevknâ-
me adlý mesnevilerini Talip Yýldýrým ve Ah-
met Büyükakkaþ dil incelemesiyle birlikte
neþretmiþtir (bk. bibl.). Ubeydullah Han’ýn
Taþkent Özbekistan Ýlimler Akademisi Kü-
tüphanesi’nde 991 (1583) yýlýnda derlen-
miþ külliyatý Farsça divan (19-97b), Ma-
šålât baþlýðý altýnda Arapça þiirler (vr.
98b-209b), Kitâb-ý Mukaddimetü’s-salât
manzûme fî hakký mesaili’l-vuzû’ adlý
eser (vr. 110a-114a), hikmetler (vr. 114a-
210b), Türkçe divan (vr. 203b-314b) ve ba-
zý manzumelerden oluþmaktadýr.
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259 (873) veya 260 (874) yýlýnda Bað-
dat, Kûfe yahut Askerimükrem’de doð-
duðu söylenirse de 260’ta Suriye’nin Se-
lemiye þehrinde dünyaya geldiðine dair ri-
vayet daha çok kabul görmüþtür. Kimliði
ve nesebi geniþ tartýþmalara konu olmuþ,
Ýsmâilî kaynaklarýnda verilen yukarýdaki
isim zinciri yanýnda soy kütüðüyle ilgili
farklý iddialar da ileri sürülmüþtür. Bu çer-
çevede Ubeydullah b. Ahmed b. Ýsmâil es-
Sânî b. Muhammed b. Ýsmâil b. Ca‘fer es-
Sâdýk, Saîd b. Hüseyin b. Ahmed b. Mu-
hammed b. Abdullah b. Meymûn el-Kad-
dâh ve diðer bazý isim zincirlerine yer ve-
rilmiþtir. Sonuncu iddia IV. (X.) asýr orta-
larýna doðru vefat eden Ýbn Rizâm’a ait-
tir. Buna göre Ubeydullah el-Mehdî aslen
Mecûsî olan, nur ve zulmet ilâhlarýna ina-
nan Ahvazlý Deysân b. Saîd’in neslinden-
dir. Bu nesep zincirinin sonunda yer alan
ve Þîa bünyesindeki aþýrý fýrkalardan Mey-
mûniyye’nin kurucusu olan Meymûn el-
Kaddâh’ýn oðlu Abdullah, zâhirde insan-
larý Ca‘fer es-Sâdýk’a çaðýrmakla birlikte
aslýnda Ýslâm düþmaný ve hilekâr bir kiþi-
dir. Ayrýca yahudi asýllý olduðu iddia edil-
miþtir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 238-239; Ýbn Ham-
mâd es-Sanhâcî, s. 35; Ýbnü’l-Esîr, VIII, 36-
37; Zehebî, XV, 141-143). Ubeydullah’ýn Ye-
men’e gönderdiði bir mektupta soyunun
Ýsmâiliyye kaynaklarýnda belirtildiðinin ak-
sine Ýsmâil b. Ca‘fer’e deðil Abdullah b.
Ca‘fer el-Eftah’a dayandýðýný ifade etme-
si de (DÝA, XII, 229) kendisiyle ilgili ihtilâf-
lara yeni bir boyut kazandýrmýþtýr. Bu ara-
da Abbâsî Halifesi Kadir-Billâh’ýn 402 (1011-
12) yýlýnda Baðdat’ta topladýðý, içlerinde o
devrin nakîbüleþrafý Þerîf Ebû Ahmed Hü-
seyin, oðullarý Þerîf er-Radî, Þerîf el-Mur-
tazâ ve seçkin bir ulemâ grubunun yer
aldýðý toplantý sonunda imzalanan bir za-
býtta Mýsýr’da hüküm süren Fâtýmî ailesi-
nin nesebinin Hz. Peygamber’in soyundan
gelmediði belirtilmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, IX, 236;
Makrîzî, Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, s. 47-49). Bu top-
lantýdan önce Fâtýmîler’in nesebinin tar-
týþýlmadýðý, bu tartýþmayý Kadir-Billâh’ýn
Hâkim-Biemrillâh’a karþý duyduðu intikam
hissinden dolayý baþlattýðý þeklindeki id-
dialar doðru görülmemektedir. Zira 345

leri ve din âlimlerini barýndýrmýþ, onlara
eserler yazdýrmýþtýr. Ayrýca astronomlarý,
sanatçýlarý, edip, þair ve hattatlarý koru-
muþ, Hanefî fakihi Kuhistânî Câmi£u’r-ru-
mûz adlý eserini ona ithaf etmiþtir. Ubey-
dullah Han, “Ubeydî” (Kul Ubeydî) mahlasýy-
la eserler yazýp eski Türkistan edebiyatý-
nýn geleneklerini devam ettirmiþtir. Eser-
lerinde özellikle Ahmed Yesevî, Bâkýrga-
nî, Lutfî ve Ali Þîr Nevâî’den etkilendiði an-
laþýlmaktadýr. Hece vezniyle dörtlükler ha-
linde yalýn bir dil ve samimi bir ifadeyle
kaleme aldýðý þiirleri halk diline yakýnlýðýy-
la diðerlerinden ayrýlýr. Kýraat, tefsir, ha-
dis ve fýkýh gibi Ýslâmî ilimlere vâkýf olan,
Arapça ve Farsça’yý bu dillerde þiir yaza-
cak kadar iyi bilen Ubeydullah Han güzel
sanatlara karþý da büyük ilgi duymuþtur.
Ayný zamanda hattat, nakkaþ ve mûsikiþi-
nastý. Ancak Ubeydullah Han, özellikle þa-
irliðiyle ün kazanan döneminin en müm-
taz þahsiyetlerinden biridir. Onun Nakþi-
bendiyye’nin Kâsâniyye kolunun pîri Ah-
med-i Kâsânî’nin müridi olduðu bilinmek-
tedir. Þeyhiyle daha sýk sohbet edebilmek
için ona kendi evinin yanýnda bir ev tah-
sis etmiþ, þeyhi de bazý rubâîlerini þerhet-
miþtir.

Eserleri. 1. Divan. M. Fuad Köprülü
ve diðer bazý araþtýrmacýlar Ubeydullah
Han’ýn þairlik yönünü zayýf bulur. Buna
karþýlýk Ahmet Ateþ, onu dinî ve ahlâkî
konularda gerçek bir lirizme ulaþmayý ba-
þarmýþ büyük bir þair diye niteler. 300’ü
gazel yaklaþýk 400 þiirden oluþan divaný
üzerine Neþe Alparslan bir mezuniyet tezi
hazýrlamýþtýr (Ubeydullah Han ve Divaný’-
nýn Edisyon Kritiði, 1968, ÝÜ Türkiyat Araþ-
týrmalarý Enstitüsü, tez nr. 812). 2. Ter-
cüme-i Kavåidü’l-Kur’ân ve Fevâidü’l-
furkån. Ubeydullah Han, hocasý Kemâled-
din Yâr Muhammed b. Mevlânâ es-Se-
merkandî’nin kýraat ilmine dair Farsça ese-
rini Türk halkýnýn faydalanmasý için Türk-
çe’ye çevirdiðini söyler. Ahmet Ateþ özel
kütüphanesinde mevcut bir nüshasýna da-
yanarak eseri geniþ bir þekilde tanýtmýþ-
týr (bk. bibl.). Diðer bir nüshasý Millî Kü-
tüphane’dedir (AY, nr. 4690). 3. Manzû-
me fî hakký mesâili’l-vuzû’ ve’s-salât
(Kitâb-ý Mukaddimetü’s-salât manzûme fî
hakký mesâili’l-vuzû’). 158 beyitlik bir mes-
nevi olup Talip Yýldýrým tarafýndan dil ince-
lemesiyle birlikte yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
4. Hikemiyyât. Ubeydullah Han’ýn Ahmed
Yesevî tarzýndaki bu tür þiirleri çeþitli yaz-
malarda daðýnýk halde yer almakta, Nu-
ruosmaniye Kütüphanesi’nde Risâle fi’n-
nesâyih ve’l-hikem adlý nüshada (nr.
4436) 196 adet hikmet bulunmaktadýr. Ay-
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la Mýsýr’a gelen bir Hâþimî olduðunu, asýl
aranan kiþinin Yemen’e kaçtýðýný söyleye-
rek valiyi yanýltmaya çalýþtýlar. Vali de du-
rumu kurtarmak için bazý Ýsmâilîler’i ya-
kalatýp dövdürmekle yetindi. Bu konuda
gevþek davrandýðý hilâfet merkezine bil-
dirilince vali azledildi ve yerine Îsâ b. Mu-
hammed en-Nevþerî gönderildi. Bunun
üzerine tüccar kýyafeti giydirilen Ubeydul-
lah, Fustat’tan Maðrib’e doðru yola çýkýn-
ca yeni valinin takibatý sonucu yakalandý,
fakat vali çok geçmeden aldýðý yüklü bir
rüþvet karþýlýðýnda onu serbest býraktý.

Trablusgarp’a ulaþan Ubeydullah el-Meh-
dî dâîsi Ebû Abdullah eþ-Þiî’ye elçiler gön-
derip geldiðini bildirdi. Bu arada elçilerin-
den Ebû Abdullah eþ-Þiî’nin kardeþi Ebü’l-
Abbas, Aðlebî Emîri III. Ziyâdetullah’ýn
adamlarý tarafýndan Kayrevan’da yakalan-
dý; ancak yapýlan bütün iþkencelere rað-
men imamýn bulunduðu yeri söylemedi.
Ziyâdetullah’ýn Trablus valisine mektup ya-
zarak kendisinin yakalanmasýný istediðini
öðrenen Ubeydullah, Kastîliye’ye doðru yo-
la çýktý. Ubeydullah’ýn daha önce görüp bir-
çok mal ve hediye verdiði vali, Ziyâdetul-
lah’a yazdýðý mektupta aranan kiþinin Trab-
lus’tan ayrýldýðýný ve kendisine ulaþmanýn
mümkün olmadýðýný bildirdi. Kastîliye’ye
ulaþtýðýnda Ebü’l-Abbas’ýn durumunu öð-
renen Ubeydullah, Ebû Abdullah eþ-Þiî ile
buluþmaktan vazgeçerek yolunu deðiþtir-
di ve Sicilmâse’ye gitti. Buradaki ikameti
sýrasýnda çeþitli hediyeler sayesinde Vali
Elyesa‘ b. Müntasýr ile (II. Elyesa‘) yakýn
dostluk kurdu. Elyesa‘, Aðlebî Emîri Ziyâ-
detullah’ýn Ubeydullah’la ilgili ihbar mek-
tubunu alýnca onu bir evde gözetim altýn-
da tuttu. Bu esnada Aðlebîler’in merkezi
Rakkade’yi ele geçirip (25 Cemâziyelâhir
296 / 21 Mart 909) hutbelerden Abbâsî
halifesinin adýný çýkaran Ebû Abdullah eþ-
Þiî, Midrârîler’in elindeki imamý kurtarmak
için Sicilmâse’ye yöneldi. Þehre yaklaþtý-
ðýnda Elyesa‘a mektuplarla elçiler gönde-
rerek maksadýnýn savaþ olmadýðýný bildir-
diyse de vali elçileri öldürttü. Bunun üze-
rine çýkan savaþta Midrârî güçleri yenildi,
vali ve adamlarý Sicilmâse’den kaçtý. Ebû
Abdullah eþ-Þiî þehre girdi ve Ubeydullah’ý
bulunduðu yerden alýp kendisine baðlýlýk
arzetti (6 Zilhicce 296 / 26 Aðustos 909).
Ayný gün yatsý namazýndan sonra topla-
nan halka imamýn ve ailesinin faziletleri-
ni anlattý. Sicilmâse’nin ele geçirilmesinin
ardýndan bütün yetkilerini Ubeydullah’a
devreden Ebû Abdullah onunla birlikte yo-
la çýktýlar ve 20 Rebîülâhir 297’de (6 Ocak
910) Rakkade’ye ulaþtýlar. Burada halk

Ubeydullah’a biat etti. Ebû Abdullah eþ-
Þiî’nin kurduðu devleti teslim alan Ubey-
dullah “Mehdî-Lidînillâh” ve “emîrü’l-mü’-
minîn” unvanýný aldý ve Kuzey Afrika’da
Fâtýmî hilâfetini tesis etti. Bu arada Ebû
Abdullah ile kardeþi Ebü’l-Abbas’a devlet
kademelerinde önemli görevler verdi. Bir
süre, hutbelerde Abbâsî halifeleri yerine
Ubeydullah el-Mehdî’nin adýnýn anýlmasýn-
dan dolayý bazý karýþýklýklar çýktýysa da mu-
halifler çok sert biçimde cezalandýrýldý. Bu
devrede yaklaþýk 4000 muhalifin öldürül-
düðü rivayet edilmektedir (Makrîzî, el-Mu-
šaffa’l-kebîr, s. 88). Ubeydullah’ýn mehdî-
liðini ilân etmesiyle birlikte Ýsmâiliyye ta-
rihinde yaklaþýk bir buçuk asýr süren setr
dönemi sona erip zuhur dönemi baþladý;
Ubeydullah hem ilk zâhir Ýsmâilî imam
hem Fâtýmî Devleti’nin ilk halifesi oldu.
Doðu Ýslâm dünyasýndaki Ýsmâilîler’in bir
kýsmý onu imam olarak tanýrken bir kýsmý
bunu kabul etmedi (DÝA, XXIII, 129).

Ubeydullah el-Mehdî, çeþitli vilâyetlerde
görevlendirdiði valileri özellikle Kütâmeli-
ler’den ve güvendiði Maðribliler arasýndan
seçiyordu. Maðrib’in orta ve batý kýsmýn-
da kendi idaresine girmeyen yerlerin zap-
tedilmesi iþini Ebû Abdullah eþ-Þiî’ye ha-
vale etti. Ebû Abdullah Tubne (Tobna), Me-
lîle (Melilla), Tenes ve diðer bazý þehir ve
bölgelerle Tâhert bölgesindeki Zenâte ka-
bilesini itaat altýna aldý. Ancak Ebû Ab-
dullah’ýn baþarýlarýndan rahatsýzlýk duyan
Ubeydullah onu ortadan kaldýrmayý düþün-
meye baþladý. Ýmamda aradýðýný bulama-
yan Ebû Abdullah da kardeþi Ebü’l-Ab-
bas’ýn tahrikleriyle Ubeydullah’ý bertaraf
etmek için gizli faaliyetlere giriþti. Duru-
mu öðrenen Mehdî daha erken davranýp
Ebû Abdullah ile kardeþini öldürttü (1 Zil-
hicce 298 / 31 Temmuz 911). Bazý Ýsmaîlî
kaynaklarda Mehdî’nin aslýnda Ebü’l-Ab-
bas’ýn öldürülmesini istediði yerine yan-
lýþlýkla Ebû Abdullah’ýn öldürüldüðü ya da
onun siyasî rakibi Urûbe b. Yûsuf tarafýn-
dan katledildiði, Ubeydullah’ýn Ebû Abdul-
lah’ýn öldürülmesine çok üzüldüðü ve ce-
naze namazýný kendisinin kýldýrdýðý kayde-
dilir (meselâ bk. Ýdrîs Ýmâdüddin, s. 186-
187). Ebû Abdullah’ýn öldürülmesinden son-
ra Trablusgarp, Kayrevan ve diðer yerler-
de çýkan isyanlarý þiddetle bastýran Ubey-
dullah el-Mehdî, memleketlerine dönen ve
Ebû Abdullah’ýn öldürülmediðini ileri sü-
rerek bir çocuðu mehdî ilân eden Kütâme-
liler üzerine veliaht tayin ettiði oðlu Ebü’l-
Kasým’ý gönderdi. Yapýlan savaþta Kütâ-
me ahalisi yenildi, mehdî ilân edilen çocuk
da öldürüldü. Kütâmeliler’le arasýný dü-

(956) yýlýnda vefat eden Mes‘ûdî, Ýbn Ri-
zâm’ýn daha önce belirtilen ifadesini nak-
letmekle (et-Tenbîh ve’l-iþrâf, s. 359) me-
selenin Baðdat toplantýsýndan önce de
tartýþýldýðýný ortaya koymuþtur. Ubeydul-
lah el-Mehdî’nin nesebi konusunda gü-
nümüz tarihçileri arasýnda da önemli gö-
rüþ ayrýlýklarý bulunmaktadýr (Brett, s. 29-
48; Reþâd el-Ýmâm, XXII/40-43 [1975], s.
57-90).

Ubeydullah, geleneksel Ýsmâilî silsilesi-
ne göre babasý diye gösterilen Hüseyin b.
Ahmed’in vefatýndan sonra sekiz yaþla-
rýnda imam oldu. Abbâsîler’le diðer mu-
haliflerinin baskýsýndan kaçan ve Selemi-
ye’de yerleþtiði anlaþýlan Hüseyin b. Ah-
med Suriye, Irak, Maðrib ve Yemen’deki
Ýsmâilî teþkilâtý ile irtibatýný sürdürmüþ,
özellikle Ali b. Fazl el-Ceyþânî ve Ýbn Hav-
þeb’i Yemen’de, Ebû Abdullah eþ-Þiî’yi Ku-
zey Afrika’da devlet kurmakla görevlen-
dirmiþti. Selemiye’de bulunduðu süre için-
de mensuplarý tarafýndan kendisine geti-
rilen humus ve hediyelerle büyük servet
kazanan Ubeydullah bu gücü sayesinde
bazý Abbâsî valilerini kendisine baðladý.
Türk asýllý bir vali ile ihtilâfý ve Selemiye’-
ye yönelik bir Karmatî hareketi dolayýsýy-
la rahatsýzlýk duyan Ubeydullah (Muham-
med b. Muhammed el-Yemânî, s. 187-189)
büyük ihtimalle 290 (903) yýlýnda kendi-
si için en uygun yer olan Yemen’e gitmek
amacýyla, diðer bir rivayete göre ise Að-
lebîler’e karþý zafer kazanan Ebû Abdul-
lah eþ-Þiî’nin kendisini Maðrib’e davet için
bir heyet göndermesi üzerine Selemiye’-
den ayrýldý. Abbâsîler’e yakalanmamak için
büyük gayret sarfederek Trablusþam yo-
luyla Kahire’ye ulaþtý ve buradaki baþ dâîsi
Fîrûz’la buluþtu. Fîrûz, onun Yemen’i ter-
cih etmeyip Kuzey Afrika’ya gideceðini öð-
renince kendisinden ayrýlarak Yemen’e git-
ti. Ubeydullah’ýn Yemen’e gitmekten vaz-
geçip Kuzey Afrika’ya yönelmesi, büyük ih-
timalle daha önce Yemen’e gönderilen ve
iki ayrý devlet kuran Ýbn Havþeb ile Ali b.
Fazl arasýnda baþlayan mücadeleyi öðren-
mesinden dolayýdýr. Kahire’de kaldýðý sü-
re içinde mensuplarýndan ve özellikle Mý-
sýr valisi nezdinde büyük itibarý olan Ýbn
Ayyâþ’ýn evinde ikametini saðlayan dâî Ebû
Ali’den büyük destek gördü. Abbâsîler,
Ubeydullah’ý ele geçirmek amacýyla büyük
gayret gösterdilerse de mensuplarýnýn ça-
balarý sayesinde bu gerçekleþmedi. Hilâ-
fet merkezinden Mýsýr Valisi Muhammed
b. Süleyman el-Kâtib’e yollanan ve Ubey-
dullah’ýn yakalanmasýný isteyen emirlere
karþý taraftarlarý onun ticaret maksadýy-
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tarda mal ve esirle Mehdiye’ye döndü. Bu
seferde elde edilen en büyük baþarý Bi-
zans’ýn bir anlaþmaya zorlanmasýdýr. Bu
arada Calabria’nýn yýllýk vergiyi geciktirme-
si düþmanlýklarý yeniden canlandýrdý (315/
927). Sâbir kumandasýndaki Fâtýmî ordu-
sunun 318’de (930) Tarento, Salerno, Na-
poli ve Termoli’yi ele geçirmesi üzerine
vergiler ödendi; düþmanlýklar Ubeydullah
el-Mehdî’nin halifeliði süresince yatýþtý.

Fâtýmî Devleti’nin kuruluþ safhasýnýn güç-
lü ve baþarýlý lideri Ubeydullah el-Mehdî
15 Rebîülevvel 322 (5 Mart 934) tarihinde
Mehdiye’de vefat etti. Halefi Ebü’l-Kasým
babasýnýn ölümünü bir müddet sakladýk-
tan sonra ilân etti. Kendisi “Kaim-Biem-
rillâh” lakabýyla Fâtýmî Devleti’nin ikinci
halifesi oldu. Ubeydullah el-Mehdî, Ýfrîký-
ye’de kurduðu devleti Ýsmâilî inancýna gö-
re temellendirmiþ ve bütün Ýslâm dünya-
sýna yayýlmayý hedeflemiþtir. Bölge halký-
na kendi mezhebini ve imâmetini kabul
ettirmek için büyük çaba göstermiþ, özel-
likle bölgede Sünnîliði temsil eden Mâlikî
ulemâsýna karþý þiddetli baský uygulamýþ,
bir kýsmýný öldürtmüþtür. Muhaliflerini ve
diðer mezheplerden din âlimleriyle görev-
lilerini takip etmek üzere Dîvânü’l-keþf
adýyla bir teþkilât kurmuþtur. Kendi fýkhî
görüþlerini uygulamýþ, Hz. Peygamber’in
ashabýna sebbetmeyi ve onlarý tekfiri þi-
ar edinmiþ, teravih namazýný yasaklamýþ-
týr. Ezana “hayye alâ hayri’l-amel Muham-
med ve Ali hayrü’l-beþer” ibaresini eklet-
miþ, ayrýca müezzinlerin kendisine övgü
ve dua mahiyetinde bir ibareyi okumala-
rýný emretmiþtir. Ýsmâilî görüþlerini yay-
mak amacýyla Medârisü’d-da‘ve adý veri-
len eðitim kurumlarýný açmýþtýr. Ubeydul-
lah el-Mehdî’nin baþkadý ve baþdâîsi Ebû
Hanîfe Nu‘mân b. Muhammed et-Temî-
mî, yazdýðý eserlerle onun görüþlerinin sis-
temleþtirilmesi ve yerleþmesinde rol oyna-
yan âlimlerin baþýnda gelir.
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Ebû Osmân (Ebû Ömer) Ubeydullåh
b. Ömer b. Hafs b. Âsým b. Ömer

b. el-Hattâb el-Kureþî el-Adevî el-Ömerî
(ö. 147/764)

Tâbiîn âlimi, muhaddis.
˜ ™

70 (689-90) yýlý civarýnda Medine’de doð-
du. Hem baba hem anne tarafýndan Hz.
Ömer’in torunu olup Medine’nin önde ge-
len âlim ve muhaddislerindendir. Bazý kay-
naklarda bu husus belirtilirken “Medine’-
nin yedi fakihinden biri” ifadesinin kulla-
nýlmasý (Ýbn Hacer el-Askalânî, III, 22; Haz-
recî, s. 252; el-Æåmûsü’l-Ýslâmî, V, 242) yan-

zeltmek isteyen Mehdî baþta Hubâse b.
Yûsuf ve Urûbe b. Yûsuf olmak üzere on-
lardan bazýlarýný vali tayin etti. Maðrib-i
Aksâ’da (Fas) bulunan Sanhâce kabilele-
rini itaat altýna almak ve Fas þehrindeki
Ýdrîsîler’in hâkimiyetine son vermek için
kumandaný Mesâle b. Habbûs’u Ýdrîsîler’in
üzerine sevketti. Fâtýmî güçleri, Ýdrîsî Emî-
ri Yahyâ b. Ýdrîs (IV. Yahyâ) kumandasýnda-
ki ordu ile Miknâse yakýnlarýnda karþýlaþ-
tý. Yapýlan savaþta Yahyâ b. Ýdrîs bir mik-
tar tazminat ödeyip Mehdî’ye biat etme-
ye mecbur kaldý. Mesâle b. Habbûs onu
Fas’a, Mûsâ b. Ebü’l-Âfiye’yi de Maðrib-i
Aksâ’nýn diðer bölümlerine vali tayin etti
(305/917-18). Ubeydullah el-Mehdî ülkesi-
nin orta kesiminde korunaklý bir kale, hü-
cumlarýný baþlatacaðý bir üs ve Ýsmâilî da-
vetinin merkezi olmak üzere Mehdiye adý-
ný verdiði bir sahil þehri kurdu ve baþkenti
buraya taþýdý.

Rakkade’ye geldiði günden itibaren do-
ðuda Abbâsîler, Maðrib ve Endülüs’te Eme-
vîler, Sicilya ve Calabria’da Bizanslýlar’la
mücadele eden Ubeydullah el-Mehdî, Mað-
rib’i topraklarýna katmak için büyük çaba
gösterdi. Fakat içeride Zenâte ve diðer ka-
bilelerin etnik, Mâlikî ve Hâricîler’in dinî
muhalefeti buna engel teþkil etti. Mehdî
bu defa kendisi için daha az tehlikeli gör-
düðü Mýsýr’a çeþitli zamanlarda kuvvetler
sevketti. Oðlu Ebü’l-Kasým kumandasýnda
gönderdiði güçlü ordu baþlangýçta Ýsken-
deriye’yi zaptettiyse de daha sonra Fustat
önlerinde yenildi. 307’de (919) yine Ebü’l-
Kasým kumandasýnda sevkedilen Fâtýmî
ordusu Ýskenderiye ve Feyyûm’u ele ge-
çirdi, ancak tekrar maðlûp olarak geri çe-
kildi. Her þeye raðmen bu iki askerî hare-
kât Fâtýmî gücünü Mýsýr’da hissettirmiþ-
ti. Ubeydullah el-Mehdî’nin ölümünden ön-
ce Mýsýr için yaptýðý üçüncü bir sefer ha-
zýrlýðý halefi Ebü’l-Kasým el-Kaim’in hilâfe-
tinin ilk yýllarýnda gerçekleþtirilebildi.

Hýristiyanlara karþý cihadý ihmal etme-
yen Ubeydullah el-Mehdî, Sicilya ve Calab-
ria’ya savaþ ilân etti. 306 (918) yýlýnýn yaz
aylarýnda Ýtalya yarýmadasýnýn güneyinde-
ki ilk saldýrýda Fâtýmî güçleri Reggio’yu ele
geçirip birçok ganimet ve esirle geri dön-
dü. 310 (922) yýlý yaz mevsiminde Mehdi-
ye’den Ýtalya’ya doðru yola çýkarýlan yirmi
kadýrgalýk savaþ filosunun komutaný Mes-
‘ûd b. Galib el-Vâsûlî, Saint Agatha Kale-
si’ni ele geçirdi. Ýki yýl sonra Su‘lûk diye
anýlan Hâcib Ca‘fer b. Ubeyd, Sicilya’da Pa-
lermo’yu hareket noktasý yaparak üçün-
cü hücumu baþlattý, Bruzzano ve Oria’yý
zaptetti; ardýndan ele geçirdiði büyük mik-
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