MÜEYYED-BiLLAH , Muhammed b. Kas ım

MÜEYYED- BİLLAH,
Ahmed b. Hüseyin
( ~~ .,:,!

..l.A>i .dı~

~~~ )

Ebü'l-Hüseyn el-Müeyyed- Billah Ahmed
b. el-Hüseyn b. Harun ez-Zeyd!
el-Alevi et-Tali bi
(ö .

L

411/1021)

Gilan ve Deylem'de
siyasi mücadelelerde bulunan
Zeyd! imamı.
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333 (944) yılında Amül'de doğdu. Babası Zeyd b. Zeynelabidln'in neslinden Hüseyin b. Harı1n 'dur. Amül'deki öğreniminden
sonra Ebü'l-Abbas Ahmed b. ibrahim'den
Zeyd! fıkhını ve Bağdat Mu'tezilesi kelamını öğrendi. Ebü'l-Hüseyin Ali b. ismail
b. idrls'ten de Hanefi fıkhını tahsil etti.
Aynı hocadan Nasır- Lilhak diye anılan Hasan el-Utruş'un naklettiği hadislerin rivayet icazetini aldı. Ayrıca Ebu Abdullah elBasri' den akli ilimleri öğrendi ve döneminin ileri gelen diğer alimlerinden de taydalandı (Humeyd b. Ahmed el-Muhalif. s.
262-265) . Büveyhl Veziri Sahib b. Abbad'ın
meclisierindeki ilmi münazaralarda rakiplerine galip gelince vezirin takdirine mazhar oldu. ilmi çalışmaları ve tedrls faaliyetleri yanında zühd ve takvasıyla da çevresindekilerin saygısını kazandı .
Ahmed b. Hüseyin, Zeydiyye'nin, "imam
olacak kimsenin imametini ortaya koyması ve zalimlerle mücadele etmesi şarttır"
şeklinde ifade edilen prensibi çerçevesin de mensuplarından biat aldı. ilk defa Sahib b. Abbad devrinde isyana kalkıştıysa
da (380/990) başarılı olamadı. Deylem'deki
ikinci isyanda Müeyyed - Billah lakabıyla
anılmaya başladı ve bölge ahalisinin çoğu
kendisine biat etti. Bu hareket esnasında
G'ilan sınırında bir süre kalıp kuwetlerini
düzene soktu . Büveyh'iler'e bağlı olan Şe
vezil'i mağlup ederek Hevsem'i ele geçirdi
ve bir yıl süreyle buraya hakim oldu. Ertesi yıl yapılan savaşta Şevezil kuwetlerine
esir düştü, hasmının askeri harcamaları
nı karşılamak şartıyla esaretten kurtuldu.
Hey'de bir süre kaldıktan sonra Amül'e gidip yerleşmeyi düşündü, ancak Gllanlı ve
Deylemli mensuplarının daveti üzerine Deylem'e geçti. Hazırladığı güçlü bir ordu ile
Hevsem'in yeni hakimi Ebu Zeyd es-Sairl'yi mağlup etti. Burada kaldığı iki yıl içinde
Ebu Zeyd onun hakimiyetini tanıdıysa da
ardından ortaya çıkan ihtilaflar neticesinde güçlenip rakibini mağlup etti ve Müeyyed tekrar Rey'e gitmek mecburiyetinde
kaldı. Bu sırada Ebu Zeyd ile Ebü'l-Fazl enNasır! arasındaki mücadele sonunda Hev-

sem'in Ebü'l-Fazl'ın hakimiyetine geçmesine karşı çıkan Sair'iler, intikam almak maksadıyla Müeyyed'i desteklemeye karar verip kendisini Deylem'e davet ettiler. Deylem'e gitmek üzere yola çıkan Müeyyed ,
Ruyan'a ulaşınca buranın hakimi Ebu Ca'fer ile Taberistan'da bulunan Ziyar'iler'e
karşı mücadele etmek konusunda anlaş
tı. Ruyan'daki Varfuye Kalesi. Ziyarl Kabus
b. Veşmglr'e karşı hazırlık merkezi olmak
üzere Müeyyed'e teslim edildi. iki yıl süren hazırlık devresinden sonra Hevsem
emiriyle birlikte çevredeki bütün emirler
Müeyyed'in kumandasında Kabus'a karşı
sefere çıktı. 400 (1010) yılında müttefikleriyle sahilden Taberistan'a yürüyen Müeyyed-Billah, Ehlem'de Ebu Ca'fer Muhammed kumandasındaki Ziyarl kuwetlerini
yenip ilerlemeye devam etti. AncakArnüre
yaklaştığında Ziyarl ordusuyla yaptığı savaşta kesin bir yenilgiye uğradı, ordusu
dağıldı, kendisi de Deylem'e dönmek zorunda kaldı.
403 (1012) yılında Kabus'un ölümü üzerine Şilliğe ilgi duyan oğlu Menuçihr, Müeyyed ile barış anlaşması yaptı. Bir müddet sonra Ruyan halkının kendilerine zulmedildiğine dair ısrarlı şikayetleri karşısın
da anlaşmayı bozan Müeyyed, Ruyan'a yürüdüyse de Menuçihr kuwetlerine mağlup
oldu. Bu sırada Amül'e gelen Ebü'l-Kasım
ei-Büstl, Hz. Ebu Bekir'le Hz. Ali'yi mukayese edip Ebu Bekir'in kırk yıl şirkle iç içe
yaşadığını, Ali'nin ise hiçbir zaman şirke
düşmediğini iddia edince galeyana gelen
halk bazı Şiiler'in evlerini, mescidleri ve
başta Hasan el - Utruş'un türbesi olmak
üzere bir kısım mezarları tahrip etti. Müeyyed'e başvuran Şiiler bu duruma müdahale etmesini istedilerse de güçsüzlüğü
sebebiyle kendisi böyle bir teşebbüste bulunamadığı gibi Hey'deki Şiller'i mücadeleye teşvik etmesi de sonuç vermedi. Ömrünün son dönemini Lenca'da geçiren Müeyyed 9 Zilhicce 411 (26 Mart 1021 ) tarihinde (Cüşeml' ye göre 421/ l030'da) vefat
etti ve burada defnedildi.
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990'da ( 1582) doğdu. Yemen'de Zeyd!
imametini kuran Hadi- ilelhak neslinden
Mansur-Billah Kasım b . Muhammed'in
oğludur. Genç yaşta babasının Osmanlı
kuwetleriyle yaptığı mücadeleye katıldı.
Şehare Kalesi'nde on beş ay süreyle kuşat
ma altında kaldıktan sonra gizlice ayrılıp
Berat dağlarına kaçan babası onu vekil
olarak kalede bıraktı. Durumun kötüye gittiğini görünce kendisinin ve silahlı mensuplarının kaleden çıkmaları ve saldırıya
uğrarnamaları kaydıyla Osmanlı güçleriyle
anlaşma imzaladı (Muharrem 101 I /Temmuz 1602). Babasının 12 Reblülewel 1029'da ( 16 Şubat 1620) vefatı üzerine toplanan Zeydiyye mezhebi ileri gelenlerince
imamete uygun bulundu. Böylece Müeyyed- Billah unvanıyla Zeyd! imamı oldu.
Onun imametinin ilk devresi, daha önbabasıyla Osmanlı Valisi Mehmed Paşa
arasında Cemaziyelewel 1028 (Nisan- Mayıs 1619) tarihinde imzalanan antlaşma
ya uygun olarak nisbi bir sükun ve istikrar içinde geçti. 1035 Ramazanında (Haziran 1626) imarnın önde gelen adamlarından birinin San'a'da halkı tahrik ettiği
ce
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