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Ebu Tayr el-Mehd1-Lidinillah Ahmed 
b. Hüseyn b. Ahmed b. Kasım er-Ressl 

(ö. 656/1258) 

Yemen Zeydi imamlarından 
(1248-1258). 
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Zilkade612'de(Mart 1216) Biladüzza
hir'in KCıme beldesinde doğdu. Nesebi 
Muhammed b. Kasım er-Ressl'ye ulaşır. 

Ahmed b. Muhammed er-Rassas, Hasan 
el-Kinani, Kasım b. Ahmed eş-Şakiri, Salih 
b. Ahmed el-Arik ve Ahmed b. Muham
med el-Ekva' gibi hocalardan hadis ve fı
kıh öğrendi. Yemen'de Zeydiyye arasında 
önemli bir hadisçi ve fakih olarak tanındı. 

646 Saferinde (Haziran 1248) San'a'nın 

kuzeybatısında Had un bölgesindeki Beni 
Hamza'nın ve Resuliler'in desteğiyle men
suplarından bi at alarak Mehdi-Lidinillah 
unvanı ile imametini ilan etti, daveti kısa 
zamanda Yemen'e yayıldı. imam Abdul
lah b. Hamza el-Mansur-Billah'ın 614 
(1217) yılında ölümü üzerine Yemen'de 
anarşiyle karşı karşıya gelen Zeydller için 
Mehdi-Lidinillah'ın imamlığını ilan et
mesi, Zeyd b. Zeynelabidin yahut imam 
Hadi- iıelhakk'ın devlet anlayışlarının uy
gulanması bakımından önemli bir olay 
olarak kabul edilip desteklendi. Ancak da
ha sonra Yemen'de hüküm süren ResCıli 
Hükümdan el-Melikü'l-Mansur, Sultan 

NCıreddin ömer tarafından yenilgiye uğ
ratılıp Süla Kalesi 'nde muhasara edildi; 
Beni Hamza da 647'den (1249-50) itiba
ren ona cephe aldı. NCıreddin Ömer'in Ze
bid'de katledilmesi Mehdi- Lidinillah'ın 

işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Kısa 
zamanda güç kazanan imam 648 ( 1250) 
yılında Sa'de üzerine yürüdü, burayı ele 
geçirerek Beni Hamza ile barış antlaşma
sı !mzaladı. Ardından güneye yöneldi; ha
reketi San'a'da duyulunca Resuliler'in bu
radaki valisi Esedüddin Muhammed b. 
Hasan. Biraş Kalesi'ne iltica etti. Cema
ziyelewel 648'de (Ağustos 1250) San'a'yı 
ele geçiren Mehdi- Lidinillah, ResCıli Hü
kümdarı el-Melikü'l-Muzaffer ile, Sa'de ve 
San'a şehirleriyle bunlar arasında kalan 
bölgelerin kendisine verilmesi ve 8000 
dirhem tutarında maddi tazminat öden
mesi şartıyla barış yaptı. Ertesi yıl Biladü
şerefin Cebelülharem bölgesi ve Mesve
rilaa'yı zaptetti. Bir süre sonra Resuliler'
le barışın bozulması üzerine (65011252) 

Mehdi-Lidinillah 'ın ordusu ile ResCıli güç
leri arasında cereyan eden savaşlardan 
kesin bir sonuç alınamadı . Ertesi yıl, ima
rnın yönetimindeki yerleri ele geçirmek 
isteyen Beni Hamza eşrafını çeşitli vaad
lerle kandırarak savaşa sevkeden el-Me
likü'l-Muzaffer'in bütün çabalarına rağ 

men yapılan savaşların çoğunda Mehdi
Lidinillah'ın taraftarları galip geldi. 652 
yılı Ramazan ayında (Ekim-Kasım 1254) 
Hecer yakınında Resuliler'le yapılan sa
vaşta imarnın önde gelen yardımcıların
dan, el-lfadô.'i]fu'l-verdiyye müellifi 
Kadı Humeyd'in öldürülmesi onun için 
önemli bir kayıp oldu. 655'te (1257) Ye
men'de ortaya çıkan büyük kıtlık üzerine, 
San'a ve Sa'de'de ahalinin çoğunun açlık
tan ölmesi ve büyük sıkıntılarla karşılaşıl
ması imamete büyük darbe vurdu. Meh
di- Lidinillah'ın hacası ve en önemli dalle
rinden biri iken ona muhalif olan Ahmed 
b. Muhammed er-Rassas başkanlığında 
toplanan ulema imarnın tavır ve tasar
ruflarını eleştirerek kendisine karşı cephe 
aldı. Biladıuzr ve Hucur'a çıkan bu alim
ler Mehdi Lidinillah'ı tenkide başladılar. 
Bunlarla imam arasında çeşitli yazışma
lar oldu. imam onları ikna etmek için Şe
rif Ahmed b. Vehhas el-Hamzi'yi görev
lendirdi ve bu kişinin isabetsiz olduğu yo
lundaki uyarıları dikkate almadı . Ancak 
Ahmed b. Vehhas. Mehdi- Lidinillah'ın 

aleyhine dönüp muhaliflerin safına katıl
dı. Bu gelişmeyi öğrenen şeriflerden el
Mansur- Billah'ın oğlu Emir Ahmed b. Ab
dullah b. Hamza San'a'dan Bevn'e geldi. 
Muhalifler imama Bevn'de bulundukları-
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nı bildirerek kendisini münazara için da
vet ettiler. Mehdi-Lidiniilah onlara isyanı 
bırakıp kendisine itaat etmelerini bildir
mesine rağmen muhalif güçlerin imarnın 
bazı yakınlarının da bulunduğu Zirve (Zer
ve) Kalesi'ne hücum edip yağmalamaları 
işi daha da güç duruma soktu. Mehdi
Lidinillah, 656 yılı Safer ayı başlarında 
(Şubat 1258) 300 atlı ve 3000 piyadeden 
meydana gelen ordusu ile Şüvabe'de top
lanan muhaliflere yöneldi. Muhaliflerin 
öncü kuwetleri ani bir baskınla imarnın 
ordusunu bozguna uğrattılar. Zafarlılar' 

dan bir kısmı Mehdi- Lidinillah'ı öldürüp 
kesik başını Ahmed b. Abdullah b. Hamza 
ve Hassas'ın çadırına götürdüler. Daha 
sonra kesik baş Zafar yakınında Kahir Ka
lesi' nin eteğinde gömüldü. Ardından Ah
med b. Abdullah b. Hamza'nın emriyle 
Şüvabe'ye götürülerek burada Şir'a de
nilen yerde cesedinin yanında defnedildi. 
Naaşı üç yıl sonra Zibin'deki meşhedine 
nakledildL Yahya b. Hüseyin'in belirttiğine 
göre mezarı bir ziyaret mahallidir (Gaye
tü'l-emani, s. 444). 

Eserleri. 1.ljalifetü'l-Kur'ô.n ii nü
ket min ai:ıkô.mi ehli'z-zamô.n. Müellif, 
Kur'an'daki yeminlerle ilgili olan bu risa
lesinde imamete dair görüşlerini savun
makta ve kendisine başlangıçta biat edip 
daha sonra karşı çıkanlara yaptıkları sa
dakat yeminini hatırlatmaktadır. Eserin 
iki nüshası San'a'da Mektebetü'l-cami'
de kayıtlıdır (nr. 1489, 1529). Bir mecmua 
içinde yer alan diğer bir nüsha da British 
Museum'da bulunmaktadır (Or., nr. 
03811 ). Z. er-Risô.letü'z-zô.cire li-şô.liJ:ıi'l
ünuneh 'an isô.'eti':v~anni bi'l-e'imme. 
Eserin bir yazması San'a'da Mektebetü'l
cami'de kayıtlı (nr. 1025) bir mecmua 
içinde, diğer iki nüshası British Museum'
da (Or., nr. 0381 ı. bir mecmuada) ve ital
ya'da Ambrosienne Kütüphanesi'ndedir 
(nr. 119). 3. el-Müfidü'l-cô.mi' li-man?ıl
mô.ti garô.'ibi 'ş-şerô.'i ' . Mehdi- Lidinil
lah'ın, çağdaşı fakih Ali es-Sarimitarafın
dan toplanan fetvalarını ihtiva eder. Bir 
nüshası Mektebetü'l-cami' Kütübü'l-med
reseti'l-ilmiyye serisi içinde (nr. 184). bir 
başka nüshası British Museum'da bir 
mecmuada (Or., nr. 03811) bulunmakta
dır. 4. 'Ahd mine'l-imô.m ketebehu li
ba'zı ümerô.'ih. Kumandanlarından biri
ne yazdığı bu talimatın bir yazması Brit
ish Museum'da kayıtlıdır (Or.. nr. 03811 ). 

s. Naşşu kitô.b lehu ilô. ba'zı ümerô.'ih. 
Bu talimatın bir nüshası da British Mu
seum'da anılan numaradaki mecmuada 
bulunmaktadır (müellifin eserleriyle ilgili 
olarak bk. Ahmed b. Muhammed eş-Şami. 
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lll, 197; Abdullah Muhammed el-Habeşl, 
Meşadirü'l-fıkri'l-İslami, s. 603; Mü'ellefat, 
S. 51 ). 
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İslam Tarihinde Mehdilik Hareketleri. 
Mehdi kelimesi, Muaviye b. Ebu Süf
yan'ın ölümünün (60/680) ardından çıkan 
iç savaşlar sırasında :·İslam'ı asli hüviye
tine kavuşturacak olan beklenen idareci" 
anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemde Abdullah b. Zübeyr ıslah amaçlı 
bir halifelik iddiasında bulunmuş, onun 
bu tavrı gelecekteki mehdi düşüncesinin 
şekillenmesinde etkili olmuştur. Muhtar 
es-Sekafl. 66 (685) yılında Küfe'de isyan 
ettiğinde Hz. Ali'nin oğullarından Muham
med b. Hanefiyye'yi imam ve ilahi kurta
rıcı diye tanıtmıştır. Küfe'de fıtne çıkma
sından çekindiği için daha önce Basra'ya 
intikal etmiş bulunan ve halk tarafından 
mehdi kabul edilen Musa b. Talha'nın ya
nına giden Muhammed b. Hanefiyye, bu
rada kendisinin beklenen mehdi olarak 
müslümanların başına geçmesini isteyen 
çok sayıda insanla karşılaşınca bu iddia
ları reddedip Abdullah b. Ömer gibi ta
rafsız kalmaya özen göstermiştir. Keysa-
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niyye adıyla anılan aşırı Şiifırkası Muham
med b. Hanefiyye'nin ölmediğini, Medi
ne yakınındaki Radva dağında bulundu
ğunu ve ahir zamanda ortaya çıkıp dün
yayı ıslah edeceğini iddia etmiştir (Sa'd 
b. Abdullah el-Kumml, s. 27, 28; Nevbahtl, 
s. 26-27). Emevl halifeleri içinde, selefie
rinin zulümlerini ortadan kaldırıp bu tür 
düşünceyi destekleyen ve kendisini meh
di olarak hissettiren ilk kişinin Süleyman 
b. Abdülmelik olduğu kaydedilmektedir. 
Daha sonra Ömer b. Abdülazlz bizzat id
dia etmemesine rağmen takvası ve adil 
idaresi sebebiyle daha Medine'de vali iken 
başta muhafazakar. Medineliler olmak 
üzere çağında yaşayan pek çok kimse 
tarafından mehdi diye kabul edilmiştir. 
Bununla birlikte bu sıralarda İslam dün
yasını kurtaracak mehdinin Ehl-i beyt'e 
mensup bir genç olduğu şeklindeki riva
yetler yaygın durumdaydı. 

Aynı dönemlerde mehdinin kimliği ko
nusundaki tartışmalar farklı istikamet
lerde gelişmiş. bu durum konuyla ilgili 
inanç ve düşüncelerin de farklılaşmasına 
sebep olmuştur. Yaygın geleneksel inanç
lar ve cereyan eden olaylardan etkilenen 
Mehdilik düşüncesi Hz. İsa'nın mehdi ol
duğu, Kahtanller'den insanları asasıyla 
yola getiren bir kimse çıkmadqn kıyame
tin kopmayacağı gibi haberlerle destek
lenmeye çalışılmıştır. Özellikle İbnü' I-Eş
'as'ın 80 (699) yılındaki isyanından önce 
yayılan rivayetler sebebiyle bu kişi Kah
tani ve "Nasırü'l-mü'minln" diye anılı
yordu (Mes'Odl, s. 314). Bu arada Emevl
ler'e sadık bir belde olan Humus'ta meh
dinin Kureyş'ten geleceği, fakat Yemen 
asıllı olacağı düşüncesi yanında Basra'da 
Ömer b. Abdülazlz'in mehdi olduğu kana
ati de yayılmıştı. Hatta mehdinin Hz. İsa 
olduğunu. bunun dışında müslümanların 
içinden mehdi çıkmayacağını söyleyen 
Hasan-ı Basri. eğer çıkarsa bunun Ömer 
b. Abdülazlz'den başkası olmayacağını 
ifade ediyordu (İbn Sa'd, V, 245). Basra'da 
yaşayan Muhammed b. Slrln'e göre üm
met içinden Hz. Ebu Bekir ve Ömer'den 
daha üstün bir mehdi çıkacak, Hz. İsa 
gökten indiğinde onun arkasında namaz 
kılacaktır. Emevller'in son devrinde Ma
tar b. Tahman, Basra'da Ka'b ei-Ahbar'
dan gelen haberlere dayanarak mehdinin 
Tevrat ve İncil'in Antakya'da kaybolmuş 
asli nüshalarını bulup çıkaran kişi olaca
ğını söylüyordu. Küfe'de Abdullah b. Bişr 
ei-Has'aml'den nakledilen. mehdinin or
dusunun Rum beldelerine sefere gidece
ği, Antakya'da bir mağarada bulunan Mu
sa'nın tabutunu ve içindeki asıl Tevrat'la 

ve İncil'i ortaya çıkaracağ ı , yedi veya do
kuz yıl dünyaya hakim olacağı rivayetleri 
konuşuluyordu. Hz. Ali taraftarl arının 

yaygın olduğu Küfe'deki hadis geleneği, 
mehdinin Hz. Peygamber'in Ehl-i beyt'in
den yahut Ali'nin neslinden geleceği ko
nusunda ısrarlı idi. İbn Mes'Qd'a isnat 
edilen rivayetlerde ise ismi Resul-i Ek
rem'in ismine uyan Ehl-i beyt'ten bir kim
senin Araplar üzerinde hakimiyeti ger
çekleşmeden dünyanın sona ermeyeceği 
haberi yaygınlık kazanmıştı. 

Abbasller. başlattıkları ihtilal hareke
tini mesih beklentileri ve Ehl-i beyt'ten 
dini alanda ısiahat yapacak ve adaletli bir 
idare kuracak kişiyi iktidara getirme dü
şüncesiyle desteklediler. İlk Abbas! hali
fesi Ebü'I-Abbas, 132 (749) yılında Küfe 
Mescidi'nde yapılan merasirnde kendisi
ni mehdlye verilen yaygın sıfat olan "Sef
fah" lakabıyla tanıttı, şair Sudeyf de ona 
Haşimller' in mehdisi diye hitap etti. Ebu 
Dülame'nin mehdi olarak hitap ettiği ikin
ci halife Ebu Ca'fer ei-Mansür, Hasan b. 
Ali neslinden gelen ve Medine'de taraf
tarlarınca mehdi kabul edilen Muham
med b. Abdullah en-Nefsüzzekiyye ile kı

yasıya bir mehdilik mücadelesine girişti. 
Üçüncü halife Muhammed b. Abdullah 
ise açıkça "mehdi" unvanıyla beklenen 
mehdi şeklinde takdim edildi ve unvanı
nın gereği olarak siyasi af ilan edip özel
likle kutsal beldelerdeki halka İhsanlarda 
bulundu. Abbas! ailesinin mehdilik iddia
ları Küfe'de kısmi bir destek buldu . Bu 
dönemde İbn Abbas ve İbnü'I-Müseyyeb'e 
dayandırı l an r ivayetlerde Hz. Peygam
ber'in Seffah, Mansur ve mehdinin ken
dilerinden olduğunu söylediği haberleri 
yayılmaya çalışıldı. 

Bu devirde mehdilik konusunda Abba
sller lehinde yerleşmiş olan gelenek, hal
kın beklentilerinin gerçekleşmemesi se
bebiyle kısa sürede değişerek Ali eviadı

nın lehine gelişme kaydetti. Mehdinin 
Resul-i Ekrem'in Fatıma neslinden gelen 
evlatlarından olup dünyayı adaletle dol
duracağı ve yedi yıl süreyle hakim olacağı 
şeklindeki hadisler (EbO DavOd, "Mehdi", 
ı ) KCıfe dışında da yayı lmaya başladı. 

Mehdinin ve babasının isminin Hz. Pey
gamber'in ve babasının adına uygun ola
cağı şeklindeki nakiller, sonraları Zeydiyye 
imam et silsilesi içinde zikredilen Muham
med b. Abdullah en-Nefsüzzekiyye'ye işa
ret eder mahiyetteydi. Bu esnada Abdul
lah b. Amr b. As'a dayandırılan, mehdinin 
Hz. Hüseyin neslinden geleceği, doğudan 
zuhur edeceği ve önünde hiçbir gücün du-


