
MANSÜR-BiLLAH, Abdullah b. Hamza 

den Muhammed b. Mansur b. Mufaddal 
adlı bir kişi Mansur-Billah ile mücadele
ye girişti. Onu imam olarak tanıyan İran 
ve Masnaa halkı ile savaştı. Himyeri ka
bilelerinin şehirlerindeki birçok kişinin 
Muhammed b. Mansur'a tabi olması üze
rine MansGr- Billah onlarla savaşmak üze
re bir ordu hazırladı ve kumandanlığına 
kardeşi Yahya b. Hamza'yı getirdi. Yahya 
onları mağlGp etti, bir kısmını öldürüp 
birçoğunu esir aldı. imam Mansur ken
disini halife tanımadıkları için onların ka
nını mubah saydı. Ertesi yıl Mutarrifiy
ye'nin Sena'daki m escidinin ve Vakaş şeh
rinin tahrip edilmesini emretti. Mutarri
fiyye mensuplarının hicret ettikleri ve 
"hicre" adını verdikleri yerleşim merkez
leri de Mansur-Billah tarafından tama
men tahrip edildi. 

Mutarrifiyye'den ibnü'n-Nessah adlı 
bir kişi , Abbas! Halifesi N asır- Lidinillah 'a 
mektup gönderip onu MansGr- Billah'a 
karşı savaşa tahrik etti ve Yemen'e asker 
göndermesini istedi. İbnü'n-Nessah ' ın 
daha sonra bundan dolayı pişmanlık du
yup MansGr- Billah'tan özür dilediği ve 
hatta onu öven bir şiir yazdığı rivayet edi
lir (Eymen Fuad Seyyid, Meşadiru tarll].i'l
Yemen, s. 118) . Bunun üzerine Halife Na
sır-Lidinillah . bir yandan para dağıtarak 
Yemenli Araplar' ı MansGr- Billah'a karşı 
isyana teşvik etti, bir yandan da EyyGbl 
Hükümdan el-Melikü'l-Kamil Muham
med'e haber gönderip Yemen'e asker 
sevketmesini istedi. O da oğlu el-Melikü'l
Mes'ud Selahaddin Yusuf Atsız'ı bir or
duyla Yemen'e gönderdi. Kahire'den yola 
çıkan Atsız önce Mekke'ye gidip hac fari
zasını eda ettikten sonra Safer q 12'de 
(Haziran 1215) Yemen'e ulaştı ve Ömer b. 
ResGI kumandasındaki birlikleri Mansur
Billah üzerine sevketti. MansGr- Billah bu
lunduğu kaleyi terkedip Kevkeban civarı
na çekildi. Burada kendisi ve taraftarları 
için büyük bir karargah yaptırdı. EyyGbl
ler'le Mansur-Billah arasındaki savaşlar 
barış yapılineaya kadar devam etti. 

Zilhicce 613'te (Mart 1217) Kevkeban 
Kalesi'ne gitmek üzere yola çıkan Man
sur- Billah Bevn' e ulaşınca hastalan dı. 
Kevkeban'a vardıklarında hastalığı ağır
laştı. Buna rağmen halkın işleriyle ilgilen
meye devam etti. 1 2 Muharrem 614'te 
(21 Nisan 1217) Kevkeban'da vefat etti 
ve önce orada defnedildi. daha sonra na'
şı Zafar Kalesi'ne götürülerek orada top
rağa verildi. Kab ri ziyaretgahtır. Yerine 
oğlu izzeddin Muhammed geçti. Man
sOr- Billah fesahat ve belagat sahibi bir 
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kişiydi , aynı zamanda şairdi. Kendisini Ab
basi Halifesi N asır- Lldinillah ile eşit sevi
yede görmüş ve ona karşı düşmanca bir 
tavır takınmıştır. 

Zeyd! kaynakları Yemen 'deki hiçbir 
imarnın onun kadar eser yazmadığını be
lirtir. Sayı sı altmışı geçen eserlerinden 
bazıları şunlardır: er-Risô.letü'l-fô.ri]fa 
beyne'z-Zeydiyye ve'l-mô.ri]fa fi'l-ke
lô.m 'ale'l-Mutarrifiyye, er-Risô.letü'n
nô.şi]Ja li-ehli'l-imô.n bi-bilô.di'l-Cil 
ve Deylemô.n ve'l-'Irô.]fayn ve Ijorô. 
sô.n, el-Kô.şif li'l-işkô.l fi'l-far]f bey
ne't-teşeyyu' ve'l-i'tizô.l, eş-Şô.fi fi'l
cevô.b 'ale'r-Risô.leti'l-{ıô.ri]fa (diğer 
eserleri için bk. GAL, 1, 509; Suppl. , I. 
701 ; Abdullah Muhammed ei-Habeşl, s. 
594-600). 
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li] ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

MANSÜR-BİLLAH, 
Kasım b. Muhammed 

( ~ w-! ~IA!I ' 41Jl! .J~I) 
el-Mansur-Billah İbnü'r-Reşid 

el-Kasım b. Muhammed b. Ali ez-Zeydi 
(ö. 1029/1620) 

Zeydi imamı, 
Yemen'de Kasımiyye Devleti'nin 

kurucusu. 
_j 

12 Safer 967'de (13 Kasım 1559) muh
temelen Şerefin kuzeybatısındaki Zeyd! 
bölgesinde doğdu. Soyu, Yemen'de ilk 
Zeydi hakimiyetini kuran Hadi- İlelhak 
Yahya b. Hüseyin'e ( ö. 298/911) ulaşmak

tadır. Babası Muhammed b. Ali, Zeydi 
İmamı Mütevekii-Alellah Yahya'dan son-

ra yönetimi eline geçiren oğlu Mutah
har'ın askeri olup V ez ir Koca Sinan Paşa 
ile Ka' Hucan'da yapılan savaşa katılmıştı. 
Kasım b. Muhammed öğrenim yaşına gel
diğinde bölgedeki Zeyd! alimlerinden ilim 
tahsil etti. Özellikle Ehnum'da imam Ha
san b. Ali ile irtibat kurduğu, buzatın Ye
men Valisi Hasan Paşa ile ihtilafa düşüp 
istanbul'a sürgün edilmesine kadar on
dan ilim öğrendiği bilinmektedir. Ardın
dan Yemen'de çeşitli yerlere giderek il
mini geliştiren Kasım, olgunluk yaşına 
ulaştığında imametini ilan edip memle
ketini içine düştüğü zor şartlardan kur
tarmaya karar verdi. Ona göre 1 569 yılın
da Yemen'i ele geçiren Osmanlılar'ın uy
guladığı baskı, haika yüklenen ağır vergi 
ve mali külfetler, bir kısım vali, asker. 
kumandan ve memurların kötü idaresi, 
gayri ahlaki tavırları , kendilerine yardımcı 
olan ailelerle iyi münasebetler kurup di
ğerlerinin nefretini celbetmeleri isyan et
mek için yeterli sebeplerdi. Osmanlı gö
revlileri arasındaki bazı meseleler ve 
huzursuzluklar da ona uygun bir ortam 
oluşturuyordu . 

Yemen Valisi Hasan Paşa'nın son za
manlarında 27 Muharrem 1 006'da (9 Ey
lül 1597) Hucur'un kuzeyinde bulunan 
Hadidülkare (Cedldü lkare) adlı bir köyde 
imamlığını ilan eden Kasım b. Muham
med, 1006 yılı Saferayının ilk günlerinde 
(Eylül 1597 ortaları) faaliyetlerini fiilen yü
rütmeye başladı. Çevredeki bütün kabi
lelere mektuplar, kitaplar ve siyası mahi
yette risaleler göndererek onları idareye 
karşı kendisini desteklemeye çağırdı (ör
nek mektup ve ifadeler için bk. Mustafa 
Salim, s. 343). Özellikle Yemen'in kuzeyin
de bulunan kabilelerden büyük destek 
gören Kasım b. Muhammed kısa zaman
da cemaatini oluşturmayı başardı. San'a'
nın kuzeybatısındaki Zeyd! merkezlerin
den Hucur, EhnGm ve Hacce beldelerin
de başlayan isyan süratle güneydeki Hay
me, Senhan ve Anis'e sıçradı. Bir kısım 
mahalll yöneticiler de isyana katıldılar. 

Kethüda Sinan'ın ordu kumandanlığına 
tayiniyle durum Osmanlılar'ın lehine dön
dü. imam Kasım, Ehnum bölgesindeki 
Şehare Kalesi'nde kuşatıldı. Kalede on 
beş ay kadar direndikten sonra yerine 
oğlu Müeyyed-Billah Muhammed'i bıra
karak kuzeydeki Berat dağlarına çekildi 
(Muharrem !Ol ı /Temmuz 1602). Muham
med, kaleden çıkacak adamlarına doku
nulmayıp istedikleri yere gitmelerine izin 
verilmesi ve kendisinin Kevkeban hakimi 
Ahmed b. Muhammed Şemseddin'in gö
zetimine girmesi şartıyla Osmanlı kuv-



vetleriyle anlaştı (Muharrem 1011 /Tem
muz 1602). 

Berat dağlarında yerleşen, orada ka
rargah olarak kullandığı bir mescid inşa 
eden. çevresine birçok fakihi toplayan 
İmam Kasım, kendisini ziyaret eden çok 
sayıda mensubuna talimatlar verirken 
bunların getirdiği mal ve paraları da ka
bul ederek iktisaden güçleniyordu. Be
rat'ta uzun süre Osmanlı tesirinden uzak 
yaşadıktan sonra Osmanlılar'a karşı ikinci 
defa harekete geçti. Sinan Paşa'nın ha
lefi olan Cafer Paşa'nın 11 Zilhicce 1016'
da (28 Mart 1608) Kasım ile on yıllık bir 
barış antiaşması yapmasıyla durum ya
tışır gibi oldu. Osmanlılar onun Kuzey 
Yemen'deki EhnGm. Azr. Vadia ve Hay
me gibi beldeler üzerindeki hakimiyetini 
kabul ettiler. oğlu Muhammed'i de ser
best bıraktılar. 1 022 ( 1613) yılında Os
manlı idari kadernelerindeki çekişmeler 
İmam Kasım'ı yeniden harekete geçirdi. 
Cafer Paşa'nın yerine geçen İbrahim Pa
şa'nın ani ölümü üzerine kethüda Ab
dullah Çelebi'nin barışın süreceği konu
sundaki taahhütlerine itibar etmeyerek 
saldırıya geçti (Topçular Katibi, s. 495-

497). Kısa zamanda Hacce, Afar, Zahir ve 
iyall Yezld dağı gibi yerlerde hakimiyet 
kurmayı başardı. Bir müddet Sa'de'yi ele 
geçirdiyse de tekrar vali tayin edilen 
Cafer Paşa Sa'de'yi geri aldı. İki aylık bir 
süre içinde her iki taraf arasında çeşit
li çarpışmalar meydana geldi. 1 025' 
te (1616) Cafer Paşa, kendisinin aziedilip 
yerine Mehmed Paşa'nın tayin edildiği 
haberini alınca İmam Kasım'la iki tarafın 
elinde bulunan toprakların kendilerinde 
kalması şartıyla bir yıllık bir mütareke 
yaptı(! Receb 1025/ ISTemmuz 1616). 

İmam Kasım böylece elindeki toprakları 
genişletmek için önemli bir fırsat elde et
miş oluyordu. Ertesi yıl düşmanlıklar ar
tarak devam etti. Yemen'de mutlak haki
miyeti sağlamak ist eyen ve mütarekenin 
uzatılınası teklifini reddeden Vali Meh
med Paşa savaşı tekrar başlattı. üç yıl 
süren savaş sonunda Osmanlı kuwetleri 
önemli bir başarı sağlayamadı. Buna kar
şılık İmam Kasım'ın kuwetleri kuzeydeki 
topraklarını genişleterek Sa'de, Hamlr ve 
Kevkeban'a hakim oldu. Bu sırada asile
rin ele geçirdikleri ateşli silahlardan ra
hatsızlık duyan Osmanlılar, bu defa her 
iki tarafın haklarının saklı kalması ve ima
rnın hapiste bulunan oğullarından Hasan 
dışında diğerlerinin salıverilmesi şartıyla 

barış yaptılar (Cemaziyelevvel 10281 Ni
san- Mayıs 1619). İmam Kasım bu anlaş-

madan kısa bir süre sonra 12 Reblülev
vel 1 029 ( 16 Şubat 1620) tarihinde vefat 
etti. Beş Osmanlı valisine karşı yirmi yılı 
aşkın bir süre mücadele eden Kasım b. 
Muhammed'in ölümü esnasında kendi
sine bağlı güçler Osmanlılar'ın merkezi 
olan San'a dışında kontrolü ellerinde bu
lunduruyorlardı. Onun başarıları Mansur
Billah lakabıyla anılmasını sağlamıştır. 
Ölümünden sonra beş oğlundan Muham
med ve İsmail kendisine halef oldular. 
İmam Kasım'ın kurduğu, evlatları vasıta
sıyla devam eden Zeyd! Kasımi imameti 
1962 yılında Yemen'de cumhuriyet ilan 
edilineeye kadar varlığını sürdürmüştür. 

Eserleri. Zeydi-Mu'tezill inancını be
nimseyen imam Kasım'ın özellikle tefsir. 
hadis, akaid ve fıkıh sahasındaki derin 
bilgisi yanında dini tatbikatı çevresinde 
saygı hissi uyandırmış. siyasi ve askeri 
başarısında ilmi yönü etkili olmuştur. Sa
yıları kırka ulaşan eserlerinden bazıları 
şunlardır: 1. Tefsirü'l-Kur'an. et-Tefsi
rü'ş-Şan'anidiye bilinen ve Fatiha sure
sinden Maide suresinin sonuna kadar beş 
sürenin tefsirini ihtiva eden bir çalışma

dır. z. Ecvibetü mesa'ili'ş-şa]f fi'l-Kur
'ani'l-Kerim. Kur'an'daki müşkil ve mü
teşabih ayetlerin tefsirini içermektedir. 
3. el-İ'tişam bi-J:ıablillahi'l-metin . Mü
ellif, Zeyd! mezhebine dair bir fıkıh kül
liyatı özelliği taşıyan rivayet ağırlıklı bu 
eserinde taharet. namaz. zekat ve oruç 
bölümlerini tamamlayabilmiş, geri kalan 
fıkıh bablarını Ahmed b. Yusuf Zebare 
Envarü't-tamam el-müşri]fa bi-çl.av'i (fi 
tetimmeti)'l-İ'tişam adıyla ikmal etmiş
tir (Amman 1983; nşr. Yahya Abdülkerlm 
ei-Fudayl, l-V, San'a 1408/1987, Ahmed 
b. Yusuf Zebare'nin tetimmesiyle birlik
te) . imam Kasım eserine uzunca bir mu
kaddimeyazarak(l, 5-169) dindetefrika
ya düşmenin haram olduğunu ve Ehl-i 
beyt'e uymanın gerekliliğini anlatmış. bazı 
hadis ve fıkıh usulü konularını ele almış

tır. Gerek eserin aslında gerekse tetim
mesinde başta Zeyd b. Ali 'nin el-Mec
mu'u olmak üzere birçok Zeyd! ve Sünni 
fıkıh eserinden iktibaslarda bulunulmuş. 
Kütüb-i Sitte'den ve Sünniler' e ait diğer 
hadis kaynaklarından geniş biçimde isti
fade edilmiş, zaman zaman bu eserlerde 
yer alan hadisler tenkide tabi tutulmuş
tur. 4. Kitdbü'l-Esas li-'a]fa'idi'l-e]fyas 
(nşr. Albert Nasrl Nadir, Beyrut 1980; nşr. 

Muhammed Kasım Abdullah el-Haşim!, 
Sa'da 1994). Usulü'd-dinle ilgili olan eser 
DavGd b. Hadi es-Sa'dl, Ahmed b. Mu
hammed Lokman. Ahmed b. Muhammed 
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eş-Şerefi (Şerf:ıu'l-Esasi'l-kebfr: Şifa'ü şu

düri'n-nas bi-şerf:ıi '/-Esas, nşr. Ahmed Ata
ullahArif, San'a !991; 'Uddetü'l-el).yasfi 
şerfJ.i me'ani'l-Esas; ŞerfJ.u'l-Esasi'ş-şaglr, 
San'a 1995) tarafından şerhedilmiştir. s. 
el-İrşad ii tefsiri'l-ictihad. 6. Mir]fiitü '1-
vuşul. Usul-i fıkıhla ilgili olan bu eser mü
ellifin tarunu Emir Muhammed b. Hasan 
tarafından şerhedilmiştir. 7. Mesa'il ve 
Cevabdtüha. İzzeddin Muhammed b. 
Ali'nin sorduğu sorulara verilen cevapla
rı ihtiva eder. 8. et-Taln;ir li' I- 'i bd d. Fe
satçı kimselere yardımcı olunmaması ge
rektiği hususunda yazılmış bir eserdir. 9. 
Mir]fatü't-tullab ila 'ilmi 'l-i'rab. 10. el
Vaşiyyetü 's-seniyye. Oğlu Müeyyed- Bil
lah Muhammed' e vasiyetidir (müellifin 
eserleri ve yazma nüshaları hakkında ge
niş bilgi için bk. Abdullah Muhammed el
Ha beşi, fvleşadir, s. 663-669). 
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Fetihten sonra 
Sind bölgesinde bugünkü 

Haydarabad'ın kuzeydoğusunda 
müslümanlar tarafından kurulan 
ve bölgenin merkezi olan şehir 

(bk. SİND). 
L _j 
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(ö.J~f) 

Meriniler tarafından 
Tilimsan yakınında kurulan kasaba 

(bk. TİLİMSAN) . 
L _j 
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