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liðine tayin etti ve hutbeyi kendi adýna
okutmasýný istedi. Nîþâbur, Tûs, Kumis yörelerinden baþka Tûs’un kuzeyindeki bazý
yerler ve güneyindeki Kuhistan eyaletinde bazý yöreler de Müeyyed’in hâkimiyeti
altýnda bulunuyordu.
559 (1164) yýlýnda Müeyyed Ay-aba’nýn
Kumis’e vali tayin ettiði Emîr Deniz, Mâzenderan melikinin kumandaný Sâbikuddin el-Kazvînî’nin baskýnýna uðrayarak yenildi ve Kumis Mâzenderanlýlar’ýn idaresine geçti. Ertesi yýl Ay-aba’nýn Nesâ’yý eline
geçirmek için gönderdiði kuvvetler Hârizmþah Ýlarslan’ýn yolladýðý ordunun yaklaþmasý üzerine muhasarayý kaldýrýp Nîþâbur’a döndü.
Hârizmþah Ýlarslan, Emîr Ýnak’a ait Dihistan’ý da ülkesine katýnca Ýnak aralarýnda husumet bulunmasýna raðmen Müeyyed Ay-aba’dan yardým istedi. Ay-aba’nýn
gönderdiði kuvvetler Ýnak’ý ve sahip olduðu Cürcân’ý Mâzenderan melikinin hücumuna karþý korudu. Ayný yýl Oðuzlar Herat
hâkiminin ölümünün ardýndan þehri kuþattýlar. Bunun üzerine Ay-aba Herat’a Emîr
Deniz kumandasýnda bir ordu gönderdi.
Oðuzlar kuþatmadan vazgeçip Merv’e gitmek üzere Herat’tan ayrýldýlar.
10 Muharrem 561’de (16 Kasým 1165)
Sebzevâr’ý muhasara eden Ay-aba bazý rehineler aldýktan sonra Nîþâbur’a döndü.
Ertesi yýl Þemseddin Ýldeniz’e elçi göndererek Hârizmþah Ýlarslan’ýn Nîþâbur’u almak istediðini, ardýndan Irak’a (Acem) geleceðini, Ýlarslan harekete geçtiði takdirde ona birlikte karþý koymalarýný teklif etti. Ýldeniz, Ýlarslan’a elçi gönderip onu bu
fikirden vazgeçirmeye çalýþtýysa da Nîþâbur’u iki ay boyunca kuþatan Ýlarslan, Ýldeniz’in Irak askeriyle Bistâm’a geldiðini duyunca Hârizm’e döndü. Bu sýrada Ay-aba,
Kadý Fahreddin’i Ýlarslan’a göndererek kendisine itaati farz bildiðini, adýna hutbe okutacaðýný, sikke kestireceðini ve memleketi
onun vereceði emre göre idare edeceðini
bildirdi. Bundan memnun kalan Ýlarslan,
Ay-aba’ya deðerli armaðanlar gönderdi.
565 (1169-70) yýlýnda aðabeyi Arslan Þah’a
karþý saltanat mücadelesini kaybeden Kirman Selçuklularý hânedanýndan Behram
Þah, Müeyyed Ay-aba’dan yardým istemek
üzere Nîþâbur’a geldi ve onun verdiði askerlerle Arslan Þah’ý yenip Kirman tahtýna
oturdu.
Hârizmþah Ýlarslan’ýn vefatý üzerine
(567/1172) yerine küçük oðlu Sultan Þah
geçti. Bu durumu kabul etmeyen büyük
oðlu Alâeddin Tekiþ, Karahýtaylar’dan aldýðý yardýmcý kuvvetlerle Hârizm’e geldi.
Bir direnme göstermeden annesiyle birlik-

te Müeyyed Ay-aba’ya sýðýnan Sultan Þah,
Alâeddin Tekiþ’e karþý kendilerine yardým
ettiði takdirde Hârizm’in gelirinden önemli bir kýsmýnýn kendisine býrakýlacaðý vaadinde bulundu. Askerini toplayarak harekete geçen Ay-aba, Alâeddin Tekiþ’le giriþtiði mücadelede yenilgiye uðradý. Esir
alýnýp Alâeddin Tekiþ’in huzuruna götürüldü ve orada öldürüldü (9 Zilhicce 569 /
11 Temmuz 1174). Nîþâbur’da Oðuzlar gibi kuvvetli bir düþman karþýsýnda ve rakip emîrler arasýnda bir beylik kuran Müeyyed Ay-aba muktedir bir kumandan ve
dirayetli bir idareciydi. Ali b. Zeyd el-Beyhaký (Ýbn Funduk) TârîÅ-i Beyhaš adlý eserini ona ithaf etmiþtir.
Ay-aba’nýn ölümünden sonra yerine oðlu Doðan Þah geçti. Babasýnýn uðruna hayatýný kaybettiði Sultan Þah, Doðan Þah’ý
yenerek Serahs þehrini elinden aldý (576/
1180-81), daha sonra da ona ait olan Tûs
þehrini zaptetti. Doðan Þah Muharrem
582’de (Nisan 1186) vefat edince yerine
oðlu Sencer Þah hükümdar oldu. Ancak
Sencer Þah çocuk yaþta olduðundan beyliðin yönetimi zalim bir emîr olan atabeyi Mengli Tegin’in eline geçti. Hârizmþah
Alâeddin Tekiþ birkaç ay sonra Nîþâbur’u
kuþattý. Halk ertesi yýl aman dileyerek þehri Tekiþ’e teslim etti, Müeyyed Ay-aba’nýn
kurduðu beylik de böylece sona erdi (583/
1187). Alâeddin Tekiþ, Sencer Þah’ý Hârizm’e
götürdü ve kendisine sýcak bir ilgi gösterdi. Sencer Þah’ýn annesiyle evlendi, kýzýný
da Sencer Þah’a verdi. Bir süre sonra Nîþâbur’a dönmek için giriþimlerde bulunmasý üzerine gözüne mil çekilen Sencer
Þah, Alâeddin Tekiþ’in sarayýnda vefat etti (596/1199-1200).
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Ebü’l-Hüseyn el-Müeyyed - Billâh Ahmed
b. el-Hüseyn b. Hârûn ez-Zeydî
el-Alevî et-Tâlibî
(ö. 411/1021)
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Gîlân ve Deylem’de
siyasî mücadelelerde bulunan
Zeydî imamý.

™

333 (944) yýlýnda Âmül’de doðdu. Babasý Zeyd b. Zeynelâbidîn’in neslinden Hüseyin b. Hârûn’dur. Âmül’deki öðreniminden
sonra Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ýbrâhim’den
Zeydî fýkhýný ve Baðdat Mu‘tezilesi kelâmýný öðrendi. Ebü’l-Hüseyin Ali b. Ýsmâil
b. Ýdrîs’ten de Hanefî fýkhýný tahsil etti.
Ayný hocadan Nâsýr- Lilhak diye anýlan Hasan el-Utrûþ’un naklettiði hadislerin rivayet icâzetini aldý. Ayrýca Ebû Abdullah elBasrî’den aklî ilimleri öðrendi ve döneminin ileri gelen diðer âlimlerinden de faydalandý (Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, s.
262-265). Büveyhî Veziri Sâhib b. Abbâd’ýn
meclislerindeki ilmî münazaralarda rakiplerine galip gelince vezirin takdirine mazhar oldu. Ýlmî çalýþmalarý ve tedrîs faaliyetleri yanýnda zühd ve takvâsýyla da çevresindekilerin saygýsýný kazandý.

Ahmed b. Hüseyin, Zeydiyye’nin, “Ýmam
olacak kimsenin imâmetini ortaya koymasý ve zalimlerle mücadele etmesi þarttýr”
þeklinde ifade edilen prensibi çerçevesinde mensuplarýndan biat aldý. Ýlk defa Sâhib b. Abbâd devrinde isyana kalkýþtýysa
da (380/990) baþarýlý olamadý. Deylem’deki
ikinci isyanda Müeyyed - Billâh lakabýyla
anýlmaya baþladý ve bölge ahalisinin çoðu
kendisine biat etti. Bu hareket esnasýnda
Gîlân sýnýrýnda bir süre kalýp kuvvetlerini
düzene soktu. Büveyhîler’e baðlý olan Þevezil’i maðlûp ederek Hevsem’i ele geçirdi
ve bir yýl süreyle buraya hâkim oldu. Ertesi yýl yapýlan savaþta Þevezil kuvvetlerine
esir düþtü, hasmýnýn askerî harcamalarýný karþýlamak þartýyla esaretten kurtuldu.
Rey’de bir süre kaldýktan sonra Âmül’e gidip yerleþmeyi düþündü, ancak Gîlânlý ve
Deylemli mensuplarýnýn daveti üzerine Deylem’e geçti. Hazýrladýðý güçlü bir ordu ile
Hevsem’in yeni hâkimi Ebû Zeyd es-Sâirî’yi maðlûp etti. Burada kaldýðý iki yýl içinde
Ebû Zeyd onun hâkimiyetini tanýdýysa da
ardýndan ortaya çýkan ihtilâflar neticesinde güçlenip rakibini maðlûp etti ve Müeyyed tekrar Rey’e gitmek mecburiyetinde
kaldý. Bu sýrada Ebû Zeyd ile Ebü’l-Fazl enNâsýrî arasýndaki mücadele sonunda Hev479
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sem’in Ebü’l-Fazl’ýn hâkimiyetine geçmesine karþý çýkan Sâirîler, intikam almak maksadýyla Müeyyed’i desteklemeye karar verip kendisini Deylem’e davet ettiler. Deylem’e gitmek üzere yola çýkan Müeyyed,
Rûyân’a ulaþýnca buranýn hâkimi Ebû Ca‘fer ile Taberistan’da bulunan Ziyârîler’e
karþý mücadele etmek konusunda anlaþtý. Rûyân’daki Varfûye Kalesi, Ziyârî Kabûs
b. Veþmgîr’e karþý hazýrlýk merkezi olmak
üzere Müeyyed’e teslim edildi. Ýki yýl süren hazýrlýk devresinden sonra Hevsem
emîriyle birlikte çevredeki bütün emîrler
Müeyyed’in kumandasýnda Kabûs’a karþý
sefere çýktý. 400 (1010) yýlýnda müttefikleriyle sahilden Taberistan’a yürüyen Müeyyed-Billâh, Ehlem’de Ebû Ca‘fer Muhammed kumandasýndaki Ziyârî kuvvetlerini
yenip ilerlemeye devam etti. Ancak Âmül’e
yaklaþtýðýnda Ziyârî ordusuyla yaptýðý savaþta kesin bir yenilgiye uðradý, ordusu
daðýldý, kendisi de Deylem’e dönmek zorunda kaldý.
403 (1012) yýlýnda Kabûs’un ölümü üzerine Þiîliðe ilgi duyan oðlu Menûçihr, Müeyyed ile barýþ anlaþmasý yaptý. Bir müddet sonra Rûyân halkýnýn kendilerine zulmedildiðine dair ýsrarlý þikâyetleri karþýsýnda anlaþmayý bozan Müeyyed, Rûyân’a yürüdüyse de Menûçihr kuvvetlerine maðlûp
oldu. Bu sýrada Âmül’e gelen Ebü’l-Kasým
el-Büstî, Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ali’yi mukayese edip Ebû Bekir’in kýrk yýl þirkle iç içe
yaþadýðýný, Ali’nin ise hiçbir zaman þirke
düþmediðini iddia edince galeyana gelen
halk bazý Þiîler’in evlerini, mescidleri ve
baþta Hasan el-Utrûþ’un türbesi olmak
üzere bir kýsým mezarlarý tahrip etti. Müeyyed’e baþvuran Þiîler bu duruma müdahale etmesini istedilerse de güçsüzlüðü
sebebiyle kendisi böyle bir teþebbüste bulunamadýðý gibi Rey’deki Þiîler’i mücadeleye teþvik etmesi de sonuç vermedi. Ömrünün son dönemini Lencâ’da geçiren Müeyyed 9 Zilhicce 411 (26 Mart 1021) tarihinde (Cüþemî’ye göre 421/1030’da) vefat
etti ve burada defnedildi.
Eserleri. 1. Ý¦bâtü nübüvveti’n-nebî
(nþr. Halîl Ahmed Ýbrâhim, Kahire 1399/
1979). 2. Kitâbü’l-Ýfâde. Fýkýhla ilgili olan
eser bazý ilâvelerle birlikte çaðdaþý Ebü’lKasým Hüseyin b. Ali el-Hevsemî tarafýndan derlenmiþtir. Esere Ýmâdüddin Ebû
Mudâr Þüreyh b. Müeyyed bir þerh yazmýþ, bu þerh Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed tarafýndan el-Cevâhir ve’ddürer adýyla ihtisar edilmiþtir (þerh ve
muhtasarýyla birlikte eserin yazma nüshalarý için bk. Sezgin, I, 570-571). 3. et-Tecrîd. Hâdî - Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in fýkhî
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görüþlerini ihtiva etmektedir. 4. Þer¼u’tTecrîd. Kendi eseri üzerine yaptýðý geniþ
bir þerhtir. 5. el-Emâlî. Muhtelif kelâm
ve fýkýh konularýyla ilgili olarak deðiþik zamanlarda yazdýrdýðý açýklamalardan meydana gelmiþtir. 6. Siyâsetü’l-mürîdîn. 7.
Kitâbü’d-Da£ve (günümüze ulaþan eserlerinin yazma nüshalarý için bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 317-318; Sezgin, I,
570-571).

gerekçesiyle Osmanlý Valisi Haydar Paþa
tarafýndan idam edilmesi üzerine aradaki anlaþma bozuldu. 1036 Muharreminde
(Ekim 1626) Osmanlý kuvvetleriyle Müeyyed - Billâh mensuplarý arasýnda savaþ tekrar baþladý. Müeyyed - Billâh kardeþleri Ahmed, Hasan ve Hüseyin’i üç ayrý ordunun
baþýnda Yemen’in Osmanlýlar’ýn elinde kalan kuzey bölgelerine sevketti. Bu güçler,
civardaki kabilelerden destek alarak birkaç ay içinde Osmanlýlar’ýn elinde bulunan
Amrân ve Sülâ ile müttefikleri Âlü Þemseddin b. Ýmâm Þerefeddin’in hâkimiyetindeki Kevkebân ve Tavîle dýþýnda bütün
bölgeleri zaptettiler. Bir süre sonra Haydar Paþa’yý destekleyen Kevkebân Emîri
Abdürrab b. Ali de Müeyyed - Billâh kuvvetlerine teslim olmak zorunda kaldý (25
Receb 1036 / 11 Nisan 1627). Ýmam Müeyyed ordularýnýn galibiyetleri sonucunda
Yemenliler’in pek çoðu imamýn hâkimiyetini benimsedi. Sabyâ ve Cîzân þeriflerinin
yaný sýra Cevf Emîri Þerîf Hüseyin b. Nâsýr da ona baðlýlýk bildirdi ve Hasan b. Kasým kuvvetlerinin katýlýmýyla San‘a’dan Taiz’e kadar olan güney bölgeleri ele geçirildi.
Bu esnada San‘a’nýn 100 km. kadar güneyinde bulunan Zemâr þehrinin Türk idarecisi, Vali Haydar Paþa ile olan ihtilâfýndan dolayý imamýn kardeþi Hasan’a sýðýndý. San‘a, Kevkebân’ýn ele geçiriliþinin ardýndan 1036 yýlý Þâban ayý baþlarýndan
(Nisan 1626) itibaren imamýn kardeþi Hasan tarafýndan kuþatma altýna alýnmýþtý. Osmanlý Valisi Haydar Paþa, askerleri
ve malzemeleriyle birlikte San‘a’yý terkederek Yemen’in güney bölgelerine gitmek üzere barýþ yapmak istediyse de
imam bunu kabul etmeyip San‘a’nýn kayýtsýz þartsýz tesliminde ýsrar etti. San‘a’nýn imam kuvvetlerince muhasarasý tam
iki yýl sürdü. Neticede Haydar Paþa, güven
içinde Zebîd’e intikal etmek þartýyla 1038
yýlý Receb ayý baþýnda (24 Þubat 1629) þehri Ýmam Müeyyed - Billâh’a býrakmak zorunda kaldý (Seyyid Mustafa Sâlim, s. 380).
Taiz de yaklaþýk bir yýl süren kuþatmanýn
ardýndan 10 Þevval 1038’de (2 Haziran
1629) imamýn eline geçti. Yâfi‘ kabilesi
þeyhlerinden olan Aden emîri Ýmam Müeyyed-Billâh’a itaat arzetti. Ýmamýn kardeþi Hasan kumandasýnda bulunan güneydeki kuvvetler, baþta Cened emîri olmak üzere Osmanlýlar’a baðlý emîrlerden
önemli ölçüde mukavemet gördülerse de
sonunda direniþi kýrdýlar.
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el-Müeyyed - Billâh Muhammed b. el-Kåsým
b. Muhammed b. Alî b. er-Reþîd
(ö. 1054/1644)
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Yemen Zeydî imamlarýndan.

™

990’da (1582) doðdu. Yemen’de Zeydî
imâmetini kuran Hâdî - Ýlelhak neslinden
Mansûr- Billâh Kasým b. Muhammed’in
oðludur. Genç yaþta babasýnýn Osmanlý
kuvvetleriyle yaptýðý mücadeleye katýldý.
Þehâre Kalesi’nde on beþ ay süreyle kuþatma altýnda kaldýktan sonra gizlice ayrýlýp
Berat daðlarýna kaçan babasý onu vekil
olarak kalede býraktý. Durumun kötüye gittiðini görünce kendisinin ve silâhlý mensuplarýnýn kaleden çýkmalarý ve saldýrýya
uðramamalarý kaydýyla Osmanlý güçleriyle
anlaþma imzaladý (Muharrem 1011 / Temmuz 1602). Babasýnýn 12 Rebîülevvel 1029’da (16 Þubat 1620) vefatý üzerine toplanan Zeydiyye mezhebi ileri gelenlerince
imâmete uygun bulundu. Böylece Müeyyed - Billâh unvanýyla Zeydî imamý oldu.

Onun imâmetinin ilk devresi, daha önce babasýyla Osmanlý Valisi Mehmed Paþa
arasýnda Cemâziyelevvel 1028 (Nisan - Mayýs 1619) tarihinde imzalanan antlaþmaya uygun olarak nisbî bir sükûn ve istikrar içinde geçti. 1035 Ramazanýnda (Haziran 1626) imamýn önde gelen adamlarýndan birinin San‘a’da halký tahrik ettiði
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Müeyyed - Billâh, iki yýl içinde San‘a ve
Taiz dahil olmak üzere Yemen’in büyük bir
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