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miyet alaný sadece Zebîd ve çevresindeki
Tihâme beldelerine münhasýr kaldý. Kýzýl-
deniz havzasýnda Osmanlý hâkimiyetinin
sona ereceðinden endiþe eden Mýsýr Vali-
si Bayram Paþa, Habeþistan valisine ha-
ber göndererek Yemen’e takviye kuvveti
sevketmesini istedi. 1037 yýlý sonlarýnda
(Aðustos 1628) Âbidin Paþa kumandasýn-
da 1000 kiþilik bir kuvvet Yemen’in Kýzýl-
deniz sahilindeki Muhâ (Mahâ) Limaný’na
ulaþtý. Bunun üzerine Hasan b. Kasým’ýn
kumandasýndaki kuvvetler limaný kuþat-
tý. Daha sonra muhasarayý kaldýrmak için
Cened’den gönderilen Osmanlý birliklerini
maðlûp etti (Muharrem 1038 / Eylül 1628).
Yemen’de Osmanlý hâkimiyetinin yeniden
tesisi için son bir teþebbüs olarak Haydar
Paþa azledildi ve yerine Ahmed Kansu Pa-
þa getirildi. Büyük bir kuvvetle Yemen’e
gelen yeni vali burada hâkimiyet kurmaya
çalýþtý. Tihâme’nin kuzey bölgelerini Mü-
eyyed-Billâh kuvvetlerinin elinden almak
için çaba sarfetti, kýsmen de baþarýlý oldu.
Ancak onun bölgeden çekilmesinin ardýn-
dan Sabyâ ve Cîzân þerifleri tekrar ima-
mýn tarafýna geçtiler. Zebîd ve Muhâ ara-
sýnda sýkýþan Osmanlý kuvvetleri, Taiz’i al-
ma teþebbüsünde bulunduklarý sýrada
Necdülmuhayreb mevkiinde daha savaþ
baþlamadan Müeyyed-Billâh’ýn adamlarý
tarafýndan yapýlan bir baskýn sonucu da-
ðýldý (30 Ramazan 1039 / 13 Mayýs 1630).
Herhangi bir baþarý elde edemeyen Ah-
med Kansu Paþa bir yýl süre ile anlaþma
yapýlmasý talebinde bulundu ve 1 Muhar-
rem 1040’ta (10 Aðustos 1630) anlaþma
imzalandý. Üç yýl sonra savaþ yeniden baþ-
ladý. Aden’e gönderilen Osmanlý güçleri-
nin baþarýlý olamamasýna karþýlýk Cîzân’a
sevkedilen kuvvetler burayý ele geçirdi. Bu-
radan kaçan ahali Müeyyed-Billâh’a sýðýn-
dý. Muhâ ve Zebîd civarýnda birçok savaþ
cereyan etti. Bu savaþlarda Ýmam Müey-
yed güçlerinin kumandanlýðýný yapan Ha-
san b. Kasým önemli ilerleme saðladý. Ah-
med Kansu Paþa’nýn yeniden bir yýllýk sü-
re için mütareke talebi Hasan b. Kasým’ýn
muhalefetine raðmen Müeyyed-Billâh ta-
rafýndan kabul edildi (20 Muharrem 1045/
6 Temmuz 1635). Fakat mütarekenin ar-
dýndan daha bir ay geçmeden Ahmed Kan-
su Paþa, kendi askerî kuvvetleri içinde iti-
barýnýn zayýflamasý ve aldýðý tepkiler sebe-
biyle Zebîd’den kaçarak Hasan b. Kasým’ýn
karargâhýna sýðýndý. Burada samimi bir þe-
kilde karþýlandý ve bir gemiyle Mýsýr’a gön-
derildi (Âtýf Paþa, s. 103-104). Osmanlý kuv-
vetleri üzerinde kötü bir tesir icra eden bu
hadiseden sonra bir kýsým askerler ken-

dilerini korumak amacýyla Kethüdâ Mus-
tafa’yý vali kabul edip ona uydular. Kethü-
dâ Mustafa, çok geçmeden kendisinin ve
ordusunun Yemen’den ayrýlýp Mýsýr’a git-
mesi hususunda Ýmam Müeyyed’e barýþ
teklifinde bulundu. Kabul edilen teklif ge-
reðince Osmanlý ordusu 1 Cemâziyelevvel
1045’te (13 Ekim 1635) Yemen’i terketti.
Ýmâmete geçiþinden itibaren babasý Man-
sûr-Billâh’ýn yolunu izleyen, özellikle de
kardeþleri Ahmed, Hasan ve Hüseyin’in
yardýmlarý sayesinde baþarýya ulaþan Mü-
eyyed-Billâh Osmanlýlar’ý Yemen’den çýka-
ran Zeydî imamý olarak tanýnýr. Yemen’de
tam bir hâkimiyet saðlayan Müeyyed-Bil-
lâh 17 Receb 1054’te (19 Eylül 1644) Þehâ-
re’de vefat etti ve burada babasýnýn me-
zarýnýn yanýna defnedildi.

Müeyyed-Billâh’ýn eserlerinden bazýlarý
þunlardýr: Esânîdü’l-Müßeyyed-Billâh
(imamýn kendi rivayet silsilesini ele alan
eseridir), Ta½fiyetü’n-nüfûs (ahlâkla il-
gili bir çalýþmadýr), el-Fetâva’l-fýšhiyye
(imamýn çeþitli sorulara verdiði cevaplarý
ihtiva etmektedir), Risâle fî ib¹âli’l-vašf
£ale’l-vere¦e, Menâhicü’l-Åalef (Harem-i
þerifi koruyanlarýn nasýl hareket etmesi
gerektiðini anlatan bir risâledir), Min ce-
vâbâti’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh, Va-
½ýyyetü’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh (bu
eserleri ve diðer çalýþmalarý için bk. Ab-
dullah Muhammed el-Habeþî, Müßellefât,
s. 137-139; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî, s. 670-
671).
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gerekçesiyle Osmanlý Valisi Haydar Paþa
tarafýndan idam edilmesi üzerine arada-
ki anlaþma bozuldu. 1036 Muharreminde
(Ekim 1626) Osmanlý kuvvetleriyle Müey-
yed-Billâh mensuplarý arasýnda savaþ tek-
rar baþladý. Müeyyed-Billâh kardeþleri Ah-
med, Hasan ve Hüseyin’i üç ayrý ordunun
baþýnda Yemen’in Osmanlýlar’ýn elinde ka-
lan kuzey bölgelerine sevketti. Bu güçler,
civardaki kabilelerden destek alarak bir-
kaç ay içinde Osmanlýlar’ýn elinde bulunan
Amrân ve Sülâ ile müttefikleri Âlü Þem-
seddin b. Ýmâm Þerefeddin’in hâkimiye-
tindeki Kevkebân ve Tavîle dýþýnda bütün
bölgeleri zaptettiler. Bir süre sonra Hay-
dar Paþa’yý destekleyen Kevkebân Emîri
Abdürrab b. Ali de Müeyyed-Billâh kuv-
vetlerine teslim olmak zorunda kaldý (25
Receb 1036 / 11 Nisan 1627). Ýmam Mü-
eyyed ordularýnýn galibiyetleri sonucunda
Yemenliler’in pek çoðu imamýn hâkimiye-
tini benimsedi. Sabyâ ve Cîzân þeriflerinin
yaný sýra Cevf Emîri Þerîf Hüseyin b. Nâ-
sýr da ona baðlýlýk bildirdi ve Hasan b. Ka-
sým kuvvetlerinin katýlýmýyla San‘a’dan Ta-
iz’e kadar olan güney bölgeleri ele geçirildi.
Bu esnada San‘a’nýn 100 km. kadar güne-
yinde bulunan Zemâr þehrinin Türk ida-
recisi, Vali Haydar Paþa ile olan ihtilâfýn-
dan dolayý imamýn kardeþi Hasan’a sýðýn-
dý. San‘a, Kevkebân’ýn ele geçiriliþinin ar-
dýndan 1036 yýlý Þâban ayý baþlarýndan
(Nisan 1626) itibaren imamýn kardeþi Ha-
san tarafýndan kuþatma altýna alýnmýþ-
tý. Osmanlý Valisi Haydar Paþa, askerleri
ve malzemeleriyle birlikte San‘a’yý ter-
kederek Yemen’in güney bölgelerine git-
mek üzere barýþ yapmak istediyse de
imam bunu kabul etmeyip San‘a’nýn ka-
yýtsýz 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) þeh-
ri Ýmam Müeyyed-Billâh’a býrakmak zo-
runda 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 Mü-
eyyed-Billâh’a itaat arzetti. Ýmamýn kar-
deþi Hasan kumandasýnda bulunan gü-
neydeki kuvvetler, baþta Cened emîri ol-
mak üzere Osmanlýlar’a baðlý emîrlerden
önemli ölçüde mukavemet gördülerse de
sonunda direniþi kýrdýlar.

Müeyyed-Billâh, iki yýl içinde San‘a ve
Taiz dahil olmak üzere Yemen’in büyük bir
bölümünü ele geçirdi. Osmanlýlar’ýn hâki-
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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)

Gîlân ve Deylem’de
siyasî mücadelelerde bulunan

Zeydî imamý.
˜ ™

333 (944) yýlýnda Âmül’de doðdu. Baba-
sý Zeyd b. Zeynelâbidîn’in neslinden Hüse-
yin b. Hârûn’dur. Âmül’deki öðreniminden
sonra Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ýbrâhim’den
Zeydî fýkhýný ve Baðdat Mu‘tezilesi kelâ-
mýný öðrendi. Ebü’l-Hüseyin Ali b. Ýsmâil
b. Ýdrîs’ten de Hanefî fýkhýný tahsil etti.
Ayný hocadan Nâsýr-Lilhak diye anýlan Ha-
san el-Utrûþ’un naklettiði hadislerin riva-
yet icâzetini aldý. Ayrýca Ebû Abdullah el-
Basrî’den aklî ilimleri öðrendi ve dönemi-
nin ileri gelen diðer âlimlerinden de fay-
dalandý (Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, s.
262-265). Büveyhî Veziri Sâhib b. Abbâd’ýn
meclislerindeki ilmî münazaralarda rakip-
lerine galip gelince vezirin takdirine maz-
har oldu. Ýlmî çalýþmalarý ve tedrîs faaliyet-
leri yanýnda zühd ve takvâsýyla da çevre-
sindekilerin saygýsýný kazandý.

Ahmed b. Hüseyin, Zeydiyye’nin, “Ýmam
olacak kimsenin imâmetini ortaya koyma-
sý ve zalimlerle mücadele etmesi þarttýr”
þeklinde ifade edilen prensibi çerçevesin-
de mensuplarýndan biat aldý. Ýlk defa Sâ-
hib 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 Þe-
vezil’i maðlûp ederek Hevsem’i ele geçirdi
ve bir yýl süreyle buraya hâkim oldu. Erte-
si yýl yapýlan savaþta Þevezil kuvvetlerine
esir düþtü, hasmýnýn askerî harcamalarý-
ný karþýlamak þartýyla esaretten kurtuldu.
Rey’de bir süre kaldýktan sonra Âmül’e gi-
dip yerleþmeyi düþündü, ancak Gîlânlý ve
Deylemli mensuplarýnýn daveti üzerine Dey-
lem’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 neticesin-
de güçlenip rakibini maðlûp etti ve Müey-
yed tekrar Rey’e gitmek mecburiyetinde
kaldý. Bu sýrada Ebû Zeyd ile Ebü’l-Fazl en-
Nâsýrî arasýndaki mücadele sonunda Hev-

sem’in Ebü’l-Fazl’ýn hâkimiyetine geçmesi-
ne karþý çýkan Sâirîler, intikam almak mak-
sadýyla Müeyyed’i desteklemeye karar ve-
rip kendisini Deylem’e davet ettiler. Dey-
lem’e gitmek üzere yola çýkan Müeyyed,
Rûyân’a ulaþýnca buranýn hâkimi Ebû Ca‘-
fer ile Taberistan’da bulunan Ziyârîler’e
karþý mücadele etmek konusunda anlaþ-
tý. Rûyân’daki Varfûye Kalesi, Ziyârî Kabûs
b. Veþmgîr’e karþý hazýrlýk merkezi olmak
üzere Müeyyed’e teslim edildi. Ýki yýl sü-
ren hazýrlýk devresinden sonra Hevsem
emîriyle birlikte çevredeki bütün emîrler
Müeyyed’in kumandasýnda Kabûs’a karþý
sefere çýktý. 400 (1010) yýlýnda müttefik-
leriyle sahilden Taberistan’a yürüyen Mü-
eyyed-Billâh, Ehlem’de Ebû Ca‘fer Muham-
med kumandasýndaki Ziyârî kuvvetlerini
yenip ilerlemeye devam etti. Ancak Âmül’e
yaklaþtýðýnda Ziyârî ordusuyla yaptýðý sa-
vaþta kesin bir yenilgiye uðradý, ordusu
daðýldý, kendisi de Deylem’e dönmek zo-
runda kaldý.

403 (1012) yýlýnda Kabûs’un ölümü üze-
rine Þiîliðe ilgi duyan oðlu Menûçihr, Mü-
eyyed ile barýþ anlaþmasý yaptý. Bir müd-
det sonra Rûyân halkýnýn kendilerine zul-
medildiðine dair ýsrarlý þikâyetleri karþýsýn-
da anlaþmayý bozan Müeyyed, Rûyân’a yü-
rüdüyse de Menûçihr kuvvetlerine maðlûp
oldu. Bu sýrada Âmül’e gelen Ebü’l-Kasým
el-Büstî, Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ali’yi muka-
yese 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. Mü-
eyyed’e baþvuran Þiîler bu duruma müda-
hale etmesini istedilerse de güçsüzlüðü
sebebiyle kendisi böyle bir teþebbüste bu-
lunamadýðý gibi Rey’deki Þiîler’i mücade-
leye teþvik etmesi de sonuç vermedi. Öm-
rünün son dönemini Lencâ’da geçiren Mü-
eyyed 9 Zilhicce 411 (26 Mart 1021) tari-
hinde (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’l-
Kasým Hüseyin b. Ali el-Hevsemî tarafýn-
dan derlenmiþtir. Esere Ýmâdüddin Ebû
Mudâr Þüreyh b. Müeyyed bir þerh yaz-
mýþ, bu þerh Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed tarafýndan el-Cevâhir ve’d-
dürer adýyla ihtisar edilmiþtir (þerh ve
muhtasarýyla birlikte eserin yazma nüsha-
larý için bk. Sezgin, I, 570-571). 3. et-Tec-
rîd. Hâdî- Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in fýkhî

görüþlerini ihtiva etmektedir. 4. Þer¼u’t-
Tecrîd. Kendi eseri üzerine yaptýðý geniþ
bir þerhtir. 5. el-Emâlî. Muhtelif kelâm
ve fýkýh konularýyla ilgili olarak deðiþik za-
manlarda yazdýrdýðý açýklamalardan mey-
dana gelmiþtir. 6. Siyâsetü’l-mürîdîn. 7.
Kitâbü’d-Da£ve (günümüze ulaþan eser-
lerinin yazma nüshalarý için bk. Brockel-
mann, GAL Suppl., I, 317-318; Sezgin, I,
570-571).
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el-Müeyyed-Billâh Muhammed b. el-Kåsým
b. Muhammed b. Alî b. er-Reþîd

(ö. 1054/1644)

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 kuþat-
ma altýnda kaldýktan sonra gizlice ayrýlýp
Berat daðlarýna kaçan babasý onu vekil
olarak kalede býraktý. Durumun kötüye git-
tiðini görünce kendisinin ve silâhlý men-
suplarýnýn kaleden çýkmalarý ve saldýrýya
uðramamalarý kaydýyla Osmanlý güçleriyle
anlaþma imzaladý (Muharrem 1011 / Tem-
muz 1602). Babasýnýn 12 Rebîülevvel 1029’-
da (16 Þubat 1620) vefatý üzerine topla-
nan Zeydiyye mezhebi ileri gelenlerince
imâmete uygun bulundu. Böylece Müey-
yed-Billâh unvanýyla Zeydî imamý oldu.

Onun imâmetinin ilk devresi, daha ön-
ce babasýyla Osmanlý Valisi Mehmed Paþa
arasýnda Cemâziyelevvel 1028 (Nisan-Ma-
yýs 1619) tarihinde imzalanan antlaþma-
ya uygun olarak nisbî bir sükûn ve istik-
rar içinde geçti. 1035 Ramazanýnda (Ha-
ziran 1626) imamýn önde gelen adamla-
rýndan birinin San‘a’da halký tahrik ettiði
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miyet alaný sadece Zebîd ve çevresindeki
Tihâme beldelerine münhasýr kaldý. Kýzýl-
deniz havzasýnda Osmanlý hâkimiyetinin
sona ereceðinden endiþe eden Mýsýr Vali-
si Bayram Paþa, Habeþistan valisine ha-
ber göndererek Yemen’e takviye kuvveti
sevketmesini istedi. 1037 yýlý sonlarýnda
(Aðustos 1628) Âbidin Paþa kumandasýn-
da 1000 kiþilik bir kuvvet Yemen’in Kýzýl-
deniz sahilindeki Muhâ (Mahâ) Limaný’na
ulaþtý. Bunun üzerine Hasan b. Kasým’ýn
kumandasýndaki kuvvetler limaný kuþat-
tý. Daha sonra muhasarayý kaldýrmak için
Cened’den gönderilen Osmanlý birliklerini
maðlûp etti (Muharrem 1038 / Eylül 1628).
Yemen’de Osmanlý hâkimiyetinin yeniden
tesisi için son bir teþebbüs olarak Haydar
Paþa azledildi ve yerine Ahmed Kansu Pa-
þa getirildi. Büyük bir kuvvetle Yemen’e
gelen yeni vali burada hâkimiyet kurmaya
çalýþtý. Tihâme’nin kuzey bölgelerini Mü-
eyyed-Billâh kuvvetlerinin elinden almak
için çaba sarfetti, kýsmen de baþarýlý oldu.
Ancak onun bölgeden çekilmesinin ardýn-
dan Sabyâ ve Cîzân þerifleri tekrar ima-
mýn tarafýna geçtiler. Zebîd ve Muhâ ara-
sýnda sýkýþan Osmanlý kuvvetleri, Taiz’i al-
ma teþebbüsünde bulunduklarý sýrada
Necdülmuhayreb mevkiinde daha savaþ
baþlamadan Müeyyed-Billâh’ýn adamlarý
tarafýndan yapýlan bir baskýn sonucu da-
ðýldý (30 Ramazan 1039 / 13 Mayýs 1630).
Herhangi bir baþarý elde edemeyen Ah-
med Kansu Paþa bir yýl süre ile anlaþma
yapýlmasý talebinde bulundu ve 1 Muhar-
rem 1040’ta (10 Aðustos 1630) anlaþma
imzalandý. Üç yýl sonra savaþ yeniden baþ-
ladý. Aden’e gönderilen Osmanlý güçleri-
nin baþarýlý olamamasýna karþýlýk Cîzân’a
sevkedilen kuvvetler burayý ele geçirdi. Bu-
radan kaçan ahali Müeyyed-Billâh’a sýðýn-
dý. Muhâ ve Zebîd civarýnda birçok savaþ
cereyan etti. Bu savaþlarda Ýmam Müey-
yed güçlerinin kumandanlýðýný yapan Ha-
san b. Kasým önemli ilerleme saðladý. Ah-
med Kansu Paþa’nýn yeniden bir yýllýk sü-
re için mütareke talebi Hasan b. Kasým’ýn
muhalefetine raðmen Müeyyed-Billâh ta-
rafýndan kabul edildi (20 Muharrem 1045/
6 Temmuz 1635). Fakat mütarekenin ar-
dýndan daha bir ay geçmeden Ahmed Kan-
su Paþa, kendi askerî kuvvetleri içinde iti-
barýnýn zayýflamasý ve aldýðý tepkiler sebe-
biyle Zebîd’den kaçarak Hasan b. Kasým’ýn
karargâhýna sýðýndý. Burada samimi bir þe-
kilde karþýlandý ve bir gemiyle Mýsýr’a gön-
derildi (Âtýf Paþa, s. 103-104). Osmanlý kuv-
vetleri üzerinde kötü bir tesir icra eden bu
hadiseden sonra bir kýsým askerler ken-

dilerini korumak amacýyla Kethüdâ Mus-
tafa’yý vali kabul edip ona uydular. Kethü-
dâ Mustafa, çok geçmeden kendisinin ve
ordusunun Yemen’den ayrýlýp Mýsýr’a git-
mesi hususunda Ýmam Müeyyed’e barýþ
teklifinde bulundu. Kabul edilen teklif ge-
reðince Osmanlý ordusu 1 Cemâziyelevvel
1045’te (13 Ekim 1635) Yemen’i terketti.
Ýmâmete geçiþinden itibaren babasý Man-
sûr-Billâh’ýn yolunu izleyen, özellikle de
kardeþleri Ahmed, Hasan ve Hüseyin’in
yardýmlarý sayesinde baþarýya ulaþan Mü-
eyyed-Billâh Osmanlýlar’ý Yemen’den çýka-
ran Zeydî imamý olarak tanýnýr. Yemen’de
tam bir hâkimiyet saðlayan Müeyyed-Bil-
lâh 17 Receb 1054’te (19 Eylül 1644) Þehâ-
re’de vefat etti ve burada babasýnýn me-
zarýnýn yanýna defnedildi.

Müeyyed-Billâh’ýn eserlerinden bazýlarý
þunlardýr: Esânîdü’l-Müßeyyed-Billâh
(imamýn kendi rivayet silsilesini ele alan
eseridir), Ta½fiyetü’n-nüfûs (ahlâkla il-
gili bir çalýþmadýr), el-Fetâva’l-fýšhiyye
(imamýn çeþitli sorulara verdiði cevaplarý
ihtiva etmektedir), Risâle fî ib¹âli’l-vašf
£ale’l-vere¦e, Menâhicü’l-Åalef (Harem-i
þerifi koruyanlarýn nasýl hareket etmesi
gerektiðini anlatan bir risâledir), Min ce-
vâbâti’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh, Va-
½ýyyetü’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh (bu
eserleri ve diðer çalýþmalarý için bk. Ab-
dullah Muhammed el-Habeþî, Müßellefât,
s. 137-139; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî, s. 670-
671).
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ÿMustafa Öz

gerekçesiyle Osmanlý Valisi Haydar Paþa
tarafýndan idam edilmesi üzerine arada-
ki anlaþma bozuldu. 1036 Muharreminde
(Ekim 1626) Osmanlý kuvvetleriyle Müey-
yed-Billâh mensuplarý arasýnda savaþ tek-
rar baþladý. Müeyyed-Billâh kardeþleri Ah-
med, Hasan ve Hüseyin’i üç ayrý ordunun
baþýnda Yemen’in Osmanlýlar’ýn elinde ka-
lan kuzey bölgelerine sevketti. Bu güçler,
civardaki kabilelerden destek alarak bir-
kaç ay içinde Osmanlýlar’ýn elinde bulunan
Amrân ve Sülâ ile müttefikleri Âlü Þem-
seddin b. Ýmâm Þerefeddin’in hâkimiye-
tindeki Kevkebân ve Tavîle dýþýnda bütün
bölgeleri zaptettiler. Bir süre sonra Hay-
dar Paþa’yý destekleyen Kevkebân Emîri
Abdürrab b. Ali de Müeyyed-Billâh kuv-
vetlerine teslim olmak zorunda kaldý (25
Receb 1036 / 11 Nisan 1627). Ýmam Mü-
eyyed ordularýnýn galibiyetleri sonucunda
Yemenliler’in pek çoðu imamýn hâkimiye-
tini benimsedi. Sabyâ ve Cîzân þeriflerinin
yaný sýra Cevf Emîri Þerîf Hüseyin b. Nâ-
sýr da ona baðlýlýk bildirdi ve Hasan b. Ka-
sým kuvvetlerinin katýlýmýyla San‘a’dan Ta-
iz’e kadar olan güney bölgeleri ele geçirildi.
Bu esnada San‘a’nýn 100 km. kadar güne-
yinde bulunan Zemâr þehrinin Türk ida-
recisi, Vali Haydar Paþa ile olan ihtilâfýn-
dan dolayý imamýn kardeþi Hasan’a sýðýn-
dý. San‘a, Kevkebân’ýn ele geçiriliþinin ar-
dýndan 1036 yýlý Þâban ayý baþlarýndan
(Nisan 1626) itibaren imamýn kardeþi Ha-
san tarafýndan kuþatma altýna alýnmýþ-
tý. Osmanlý Valisi Haydar Paþa, askerleri
ve malzemeleriyle birlikte San‘a’yý ter-
kederek Yemen’in güney bölgelerine git-
mek üzere barýþ yapmak istediyse de
imam bunu kabul etmeyip San‘a’nýn ka-
yýtsýz 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) þeh-
ri Ýmam Müeyyed-Billâh’a býrakmak zo-
runda 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 Mü-
eyyed-Billâh’a itaat arzetti. Ýmamýn kar-
deþi Hasan kumandasýnda bulunan gü-
neydeki kuvvetler, baþta Cened emîri ol-
mak üzere Osmanlýlar’a baðlý emîrlerden
önemli ölçüde mukavemet gördülerse de
sonunda direniþi kýrdýlar.

Müeyyed-Billâh, iki yýl içinde San‘a ve
Taiz dahil olmak üzere Yemen’in büyük bir
bölümünü ele geçirdi. Osmanlýlar’ýn hâki-
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Ebû Ýdrîs el-Ýmâm el-Müeyyed-Billâh
Yahyâ b. Hamza b. Alî b. Ýbrâhîm 

el-Hüseynî el-Alevî et-Tâlibî
(ö. 749/1348)

Yemen’de Zeydiyye’nin önde gelen
âlim ve imamlarýndan.

˜ ™

27 Safer 669 (15 Ekim 1270) tarihinde
San‘a’da doðdu. Babasý tarafýndan soyu
Muhammed el-Cevâd vasýtasýyla Hz. Ali’ye
ulaþýr. Kur’ân-ý Kerîm’i ezberledikten son-
ra Ýslâmî ilimleri öðrenmeye baþladý. Ýmam
Yahyâ b. Muhammed es-Sirâcî, fakih Âmir
b. Zeyd eþ-Þemmâh ve Ýbrâhim b. Muham-
med et-Taberî en çok faydalandýðý hoca-
larýdýr. Ýmam Mütevekkil -Alellah Muham-
med b. Mutahhar’ýn 689’da (1290) Cebe-
lüllevz ve Havlân’ýn daðlýk bölgelerinde Ýs-
mâilîler’e karþý yürüttüðü savaþlara katýl-
dý. Muhammed b. Mutahhar genç yaþtaki
Yahyâ’yý geniþ bilgisi, güzel yazýsý ve üs-
tün ahlâký dolayýsýyla övgüye lâyýk gör-
müþtür. Yahyâ b. Hamza, 729 (1329) veya
730 (1330) yýlýnda el-Müeyyed-Billâh (el-
Müeyyed -Birabbilizze) lakabýyla imâmetini
ilân etti. Faaliyetlerini yoðunlaþtýrdýðý yer-
ler Sa‘de, Zâhir Þeref ve çevresiydi. Bura-
larda nüfuzunu saðlamlaþtýrdýktan sonra
kendisini imam seçen kiþilerle San‘a’ya in-
tikal etti. Ardýndan San‘a yakýnlarýndaki Vâ-
dizzuhr mevkiinde Ýsmâilî dâîsi Ali b. Ýb-
râhim el-Hemedânî liderliðindeki kuvvet-
lere karþý savaþa giriþti. Çok sayýda insa-
nýn öldüðü bu uzun savaþ esnasýnda Mü-
eyyed-Billâh, Zafâr ve Sa‘de þehirlerinde-
ki Zeydîler’den büyük ölçüde yardým gör-
dü. Savaþýn uzamasý yüzünden her iki ta-
raf barýþa razý olmak zorunda kaldý. Daha
sonra Zemâr yakýnlarýndaki Hýsnühirrân’a
giden imam tedrîs ve telif faaliyetiyle meþ-
gul oldu. Muhammed b. Süleyman el-Ev-
zerî, Hasan b. Muhammed en-Nahvî ve
Muhammed b. Murtazâ b. Mufaddal öð-
rencileri arasýnda en çok tanýnan þahsi-
yetlerdir. Müeyyed-Billâh, imâmetle ilgili
görevlerini ve ilmî faaliyetlerini sürdürdü-
ðü Hýsnühirrân’da vefat etti, cenazesi Ze-
mâr’a getirilerek el-Câmiu’l-Kebîr civarýnda
defnedildi. Þevkânî’nin ifadesine göre kab-
ri meþhur bir ziyaretgâhtýr. Ýmam Yahyâ b.
Hamza’nýn üstün kiþiliðinden ve ilmî gay-
retinden bahseden Þevkânî onun âdil ve
dürüst, insanlarý küfür vb. vasýflarla suç-
lamayan, sahâbeyi savunan zâhid imam-
lardan biri olarak nitelemektedir (el-Bed-
rü’¹-¹âli£, II, 332).

Zeydî düþünce sisteminin zirvesi olarak
kabul edilen Yahyâ b. Hamza’nýn (Ahmed
Mahmûd Subhî, ez-Zeydiyye, s. 255) mez-
hep içinde birçok konuda kendine has gö-
rüþleri olduðu bilinmektedir. Allah’ýn bir-
liðini ele alýrken tevhidin çeþitli mânalarýný
belirtmekte ve Selef metodu paralelinde
âyetlerden deliller getirmek suretiyle da-
ha çok bürhân-ý temânu‘ çerçevesinde is-
patlar yapmaktadýr. Allah’ýn çirkini (kabih)
iþlemekten berî olmasý ve gerekli þeyleri
(vâcip) yaratmasý þeklindeki telakkiyi adl
diye nitelendiren Ýmam Yahyâ bu telakki-
yi benimseyenlerin adl ehli olduðunu ifa-
de eder. Ýnsanlarýn ihtiyarî fiillerinin mey-
dana geliþinde ilâhî müdahalenin bulun-
madýðý yolundaki Mu‘tezile düþüncesini
benimsemiþtir. Yahyâ b. Hamza, Zeydiy-
ye’ye muhalif olan fýrkalarýn tekfir edilip
edilmeyeceði hususunda öncekilere nis-
betle oldukça müsamahalý bir yol takip
eder. Nitekim Zeydiyye ve Mu‘tezile ule-
mâsýnýn çoðunluðu kesb, halku’l-Kur’ân vb.
konularda Eþ‘ariyye’yi tekfir ederken Yah-
yâ b. Hamza bunun doðru olmadýðýný söy-
lemiþ ve delile dayanýlarak ileri sürülen gö-
rüþlerde daima bir hakikat ihtimali bulun-
duðunu belirtmiþtir. Ona göre tekfir ihti-
male dayanan meselelerde deðil kati olan
hususlarda geçerlidir.

Yahyâ b. Hamza, kiþinin teorik olarak
imâmet vasýflarýný taþýmasýyla imam ka-
bul edilemeyeceðini söyler. Buna göre Hz.
Ali, Hasan ve Hüseyin’in imâmeti için ge-
rekli olan þey nastýr. Sonrakiler ise emir bi’l-
ma‘rûf nehiy ani’l-münker faaliyetini baþ-
latmalarý, zalimlere karþý çýkýp halký ken-
di imâmetlerine davet etmeleri ve davet
edilen kiþilerin onlarý imam seçip arala-
rýnda akid oluþturmalarýyla imâmeti hak
ederler. Bir imamýn imâmetini hükümsüz
kýlan sebepler onun görevini yapamaya-
cak derecede hastalýk, cinnet gibi illetle-
re müptelâ olmasý, kâfir veya fâsýk dere-
cesinde dinden uzaklaþmasý gibi husus-
lardýr. Yahyâ b. Hamza sahâbeyi ve özel-
likle Ebû Bekir ile Ömer’i Zeydiyye dýþýn-
daki Þiî gruplara karþý bütün gücüyle sa-
vunmuþtur. Hatta bu amaçla er-Risâle-
tü’l-vâ²ý£a adlý bir eser kaleme almýþtýr.
Diðer taraftan Fâtýmîler devrinde Yemen’-
de faaliyetlerini yoðunlaþtýrmýþ olan Ýsmâ-
iliyye’yi reddetmiþ, onlarla savaþmaktan
geri kalmadýðý gibi inanç ve düþünceleri-
ne de karþý çýkmýþtýr (geniþ bilgi için bk.
a.g.e., s. 258-337).

Eserleri. 1. el-Envârü’l-muŠîße. Kýrk
hadis þerhidir. 2. Nihâyetü’l-vü½ûl ilâ £il-
mi’l-u½ûl. 3. el-¥âvî fî u½ûli’l-fýšh. 4.
el-Kevkebü’l-veššåd fî a¼kâmi’l-icti-
hâd. Cebelümesver’de bulunan fakih Mu-

hammed b. Merzûk’un ictihadla ilgili so-
rularý üzerine kaleme alýnmýþtýr. 5. el-Ýn-
ti½âr el-câmi£ li-me×âhibi £ulemâßi’l-em-
½âr. Zeydî fýkhý konusunda yazýlmýþ hacim-
li bir kitaptýr. Ýbnü’l-Murtazâ’nýn, el-Ba¼-
rü’z-zeÅÅâr adlý eserini telif ederken el-
Ýnti½âr’dan geniþ ölçüde istifade ettiði be-
lirtilmektedir (a.g.e., s. 256). 6. el-Me£â-
limü’d-dîniyye fi’l-£ašåßidi’l-ilâhiyye
(nþr. Seyyid Muhtâr Muhammed Ahmed
Haþþâd, Beyrut 1408/1988). 7. el-Cevâ-
bü’r-râßiš (er-Râßiš) fî tenzîhi’l-Åâliš (nþr.
Ýmam Hanefî Abdullah, Kahire 1420/2000).
8. et-Ta¼š¢š fî edilleti’l-ikfâr ve’t-tef-
sîš. 9. el-Cevâbü’n-nâ¹ýš bi’½-½avâbi’l-
šå¹ý£. Ýnançlar konusunda þüphelerin izâ-
lesi için yazýlmýþ bir risâledir. 10. eþ-Þâmil
li-¼ašåßiši’l-edilleti’l-£ašliyye ve u½û-
li’l-mesâßili’d-dîniyye. Ýki ciltten oluþan
önemli bir kelâm çalýþmasýdýr. 11. el-Ýf-
¼âm li-efßideti’l-Bâ¹ýniyyeti’¹-¹a³åm
(nþr. Ali Sâmî e-Neþþâr – Faysal Avn, Ýs-
kenderiye 1971). 12. Miþkâtü’l-envâr el-
hâdime li-šavâ£idi’l-Bâ¹ýniyyeti’l-eþrâr
(nþr. Muhammed Seyyid el-Celyend, Ka-
hire 1973; Cidde 1403/1983). 13. £Ýšdü’l-
leßâlî fi’r-red £alâ Ebî ¥âmid el-øaz-
zâlî. Gazzâlî’nin, Mu‘tezile’nin Allah’ýn kul-
lar için en uygun olan þeyi (aslah) yarat-
masýnýn gerekli olduðu konusundaki dü-
þüncelerine yönelttiði eleþtirilere cevaptýr
(eserden alýnan bir bölüm için bk. a.g.e.,
s. 338-339). 14. er-Risâletü’l-vâzi£a li’l-
mu£teddîn £an sebbi ½a¼âbeti seyyidi’l-
mürselîn (Kahire 1409/1989). 15. Ta½fiye-
tü’l-šulûb min edrâni’l-evzâr ve’×-×ü-
nûb (nþr. Ýsmâil b. Ahmed el-Gurâfî, San‘a
1408/1988; nþr. Hasan Muhammed Mak-
bûlî el-Ehdel, Beyrut 1412/1991). 16. e¹-
ªýrâzü’l-müte²ammin li-esrâri’l-belâ³a
(Kahire 1332/1914; Beyrut 1402/1982). 17.
el-Minhâc fî þer¼i Cümeli’z-Zeccâcî
(San‘a el-Câmiu’l-Kebîr Ktp., Nahiv, nr.
66; Yahyâ b. Hamza’nýn eserleri hakkýnda
geniþ bilgi için bk. Abdullah Muhammed
el-Habeþî, Müßellefâtü ¼ükkâmi’l-Yemen,
s. 70-78; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî fi’l-Yemen,
s. 617-623).
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