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alisi Haydar Paþa
si üzerine arada6 Muharreminde
vvetleriyle Müeyasýnda savaþ teklâh kardeþleri Ahi üç ayrý ordunun
nlýlar’ýn elinde kavketti. Bu güçler,
estek alarak birýn elinde bulunan
efikleri Âlü Þemddin’in hâkimiyeîle dýþýnda bütün
süre sonra HayKevkebân Emîri
yyed - Billâh kuvzorunda kaldý (25
1627). Ýmam Müetleri sonucunda
mamýn hâkimiyeCîzân þeriflerinin
îf Hüseyin b. Nâdi ve Hasan b. Kaýyla San‘a’dan Tageleri ele geçirildi.
km. kadar güneehrinin Türk idaile olan ihtilâfýneþi Hasan’a sýðýnle geçiriliþinin arayý baþlarýndan
amýn kardeþi Haa altýna alýnmýþr Paþa, askerleri
kte San‘a’yý tery bölgelerine gitmak istediyse de
eyip San‘a’nýn kaýsrar etti. San‘a’muhasarasý tam
ydar Paþa, güven
mek þartýyla 1038
Þubat 1629) þehh’a býrakmak zoafa Sâlim, s. 380).
üren kuþatmanýn
38’de (2 Haziran
çti. Yâfi‘ kabilesi
emîri Ýmam Müetti. Ýmamýn karnda bulunan güa Cened emîri olbaðlý emîrlerden
met gördülerse de
r.

l içinde San‘a ve
emen’in büyük bir
smanlýlar’ýn hâki-

miyet alaný sadece Zebîd ve çevresindeki
Tihâme beldelerine münhasýr kaldý. Kýzýldeniz havzasýnda Osmanlý hâkimiyetinin
sona ereceðinden endiþe eden Mýsýr Valisi Bayram Paþa, Habeþistan valisine haber göndererek Yemen’e takviye kuvveti
sevketmesini istedi. 1037 yýlý sonlarýnda
(Aðustos 1628) Âbidin Paþa kumandasýnda 1000 kiþilik bir kuvvet Yemen’in Kýzýldeniz sahilindeki Muhâ (Mahâ) Limaný’na
ulaþtý. Bunun üzerine Hasan b. Kasým’ýn
kumandasýndaki kuvvetler limaný kuþattý. 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 Paþa getirildi. Büyük bir kuvvetle Yemen’e
gelen yeni vali burada hâkimiyet kurmaya
çalýþtý. Tihâme’nin kuzey bölgelerini Müeyyed - Billâh kuvvetlerinin elinden almak
için çaba sarfetti, kýsmen de baþarýlý oldu.
Ancak onun bölgeden çekilmesinin ardýndan Sabyâ ve Cîzân þerifleri tekrar imamýn tarafýna geçtiler. Zebîd ve Muhâ arasýnda sýkýþan Osmanlý kuvvetleri, Taiz’i alma teþebbüsünde bulunduklarý sýrada
Necdülmuhayreb mevkiinde daha savaþ
baþlamadan Müeyyed - Billâh’ýn adamlarý
tarafýndan yapýlan bir baskýn sonucu daðýldý (30 Ramazan 1039 / 13 Mayýs 1630).
Herhangi bir baþarý elde edemeyen Ahmed Kansu Paþa bir yýl süre ile anlaþma
yapýlmasý talebinde bulundu ve 1 Muharrem 1040’ta (10 Aðustos 1630) anlaþma
imzalandý. Üç yýl sonra savaþ yeniden baþladý. Aden’e gönderilen Osmanlý güçlerinin baþarýlý olamamasýna karþýlýk Cîzân’a
sevkedilen kuvvetler burayý ele geçirdi. Buradan kaçan ahali Müeyyed - Billâh’a sýðýndý. Muhâ ve Zebîd civarýnda birçok savaþ
cereyan etti. Bu savaþlarda Ýmam Müeyyed güçlerinin kumandanlýðýný yapan Hasan b. Kasým önemli ilerleme saðladý. Ahmed Kansu Paþa’nýn yeniden bir yýllýk süre için mütareke talebi Hasan b. Kasým’ýn
muhalefetine raðmen Müeyyed - Billâh tarafýndan kabul edildi (20 Muharrem 1045/
6 Temmuz 1635). Fakat mütarekenin ardýndan daha bir ay geçmeden Ahmed Kansu Paþa, kendi askerî kuvvetleri içinde itibarýnýn zayýflamasý ve aldýðý tepkiler sebebiyle Zebîd’den kaçarak Hasan b. Kasým’ýn
karargâhýna sýðýndý. Burada samimi bir þekilde karþýlandý ve bir gemiyle Mýsýr’a gönderildi (Âtýf Paþa, s. 103-104). Osmanlý kuvvetleri üzerinde kötü bir tesir icra eden bu
hadiseden sonra bir kýsým askerler ken-

dilerini korumak amacýyla Kethüdâ Mustafa’yý vali kabul edip ona uydular. Kethüdâ Mustafa, çok geçmeden kendisinin ve
ordusunun Yemen’den ayrýlýp Mýsýr’a gitmesi hususunda Ýmam Müeyyed’e barýþ
teklifinde bulundu. Kabul edilen teklif gereðince Osmanlý ordusu 1 Cemâziyelevvel
1045’te (13 Ekim 1635) Yemen’i terketti.
Ýmâmete geçiþinden itibaren babasý Mansûr- Billâh’ýn yolunu izleyen, özellikle de
kardeþleri Ahmed, Hasan ve Hüseyin’in
yardýmlarý sayesinde baþarýya ulaþan Müeyyed - Billâh Osmanlýlar’ý Yemen’den çýkaran Zeydî imamý olarak tanýnýr. Yemen’de
tam bir hâkimiyet saðlayan Müeyyed - Billâh 17 Receb 1054’te (19 Eylül 1644) Þehâre’de vefat etti ve burada babasýnýn mezarýnýn yanýna defnedildi.
Müeyyed - Billâh’ýn eserlerinden bazýlarý
þunlardýr: Esânîdü’l-Müßeyyed-Billâh
(imamýn kendi rivayet silsilesini ele alan
eseridir), Ta½fiyetü’n-nüfûs (ahlâkla ilgili 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 cevâbâti’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh, Va½ýyyetü’l-Ýmâm el-Müßeyyed-Billâh (bu
eserleri ve diðer çalýþmalarý için bk. Abdullah Muhammed el-Habeþî, Müßellefât,
s. 137-139; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî, s. 670671).
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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)
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Yemen’de Zeydiyye’nin önde gelen
âlim ve imamlarýndan.
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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 sonra Ýslâmî ilimleri öðrenmeye baþladý. Ýmam
Yahyâ b. Muhammed es-Sirâcî, fakih Âmir
b. Zeyd eþ-Þemmâh ve Ýbrâhim b. Muhammed et-Taberî en çok faydalandýðý hocalarýdýr. Ýmam Mütevekkil - Alellah Muhammed b. Mutahhar’ýn 689’da (1290) Cebelüllevz ve Havlân’ýn daðlýk bölgelerinde Ýsmâilîler’e karþý yürüttüðü savaþlara katýldý. Muhammed b. Mutahhar genç yaþtaki
Yahyâ’yý geniþ bilgisi, güzel yazýsý ve üstün ahlâký dolayýsýyla övgüye lâyýk görmüþtür. Yahyâ b. Hamza, 729 (1329) veya
730 (1330) yýlýnda el-Müeyyed - Billâh (elMüeyyed - Birabbilizze) lakabýyla imâmetini
ilân etti. Faaliyetlerini yoðunlaþtýrdýðý yerler Sa‘de, Zâhir Þeref ve çevresiydi. Buralarda nüfuzunu saðlamlaþtýrdýktan sonra
kendisini imam seçen kiþilerle San‘a’ya intikal etti. Ardýndan San‘a yakýnlarýndaki Vâdizzuhr mevkiinde Ýsmâilî dâîsi Ali b. Ýbrâhim el-Hemedânî liderliðindeki kuvvetlere karþý savaþa giriþti. Çok sayýda insanýn öldüðü bu uzun savaþ esnasýnda Müeyyed - Billâh, Zafâr ve Sa‘de þehirlerindeki Zeydîler’den büyük ölçüde yardým gördü. Savaþýn uzamasý yüzünden her iki taraf barýþa razý olmak zorunda kaldý. Daha
sonra Zemâr yakýnlarýndaki Hýsnühirrân’a
giden imam tedrîs ve telif faaliyetiyle meþgul oldu. Muhammed b. Süleyman el-Evzerî, Hasan b. Muhammed en-Nahvî ve
Muhammed b. Murtazâ b. Mufaddal öðrencileri arasýnda en çok tanýnan þahsiyetlerdir. Müeyyed - Billâh, imâmetle ilgili
görevlerini ve ilmî faaliyetlerini sürdürdüðü Hýsnühirrân’da vefat etti, cenazesi Zemâr’a getirilerek el-Câmiu’l-Kebîr civarýnda
defnedildi. Þevkânî’nin ifadesine göre kabri meþhur bir ziyaretgâhtýr. Ýmam Yahyâ b.
Hamza’nýn üstün kiþiliðinden ve ilmî gayretinden bahseden Þevkânî onun âdil ve
dürüst, insanlarý küfür vb. vasýflarla suçlamayan, sahâbeyi savunan zâhid imamlardan biri olarak nitelemektedir (el-Bedrü’¹-¹âli£, II, 332).
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tarafýndan soyu
sýtasýyla Hz. Ali’ye
zberledikten soneye baþladý. Ýmam
-Sirâcî, fakih Âmir
râhim b. Muhamaydalandýðý hoca- Alellah Muham9’da (1290) Cebek bölgelerinde Ýsü savaþlara katýlhhar genç yaþtaki
üzel yazýsý ve üsvgüye lâyýk gör, 729 (1329) veya
üeyyed - Billâh (elabýyla imâmetini
ðunlaþtýrdýðý yerçevresiydi. Buraaþtýrdýktan sonra
þilerle San‘a’ya inyakýnlarýndaki Vâilî dâîsi Ali b. Ýbrliðindeki kuvvetÇok sayýda insaaþ esnasýnda Müa‘de þehirlerindeçüde yardým göründen her iki taunda kaldý. Daha
aki Hýsnühirrân’a
f faaliyetiyle meþSüleyman el-Evmed en-Nahvî ve
b. Mufaddal öðk tanýnan þahsih, imâmetle ilgili
etlerini sürdürdüetti, cenazesi Zeu’l-Kebîr civarýnda
adesine göre kabýr. Ýmam Yahyâ b.
nden ve ilmî gaykânî onun âdil ve
vb. vasýflarla suçnan zâhid imammektedir (el-Bed-

Zeydî düþünce sisteminin zirvesi olarak
kabul edilen Yahyâ b. Hamza’nýn (Ahmed
Mahmûd Subhî, ez-Zeydiyye, s. 255) mezhep içinde birçok konuda kendine has görüþleri olduðu bilinmektedir. Allah’ýn birliðini ele alýrken tevhidin çeþitli mânalarýný
belirtmekte ve Selef metodu paralelinde
âyetlerden deliller getirmek suretiyle daha çok bürhân-ý temânu‘ çerçevesinde ispatlar yapmaktadýr. Allah’ýn çirkini (kabih)
iþlemekten berî olmasý ve gerekli þeyleri
(vâcip) yaratmasý þeklindeki telakkiyi adl
diye nitelendiren Ýmam Yahyâ bu telakkiyi benimseyenlerin adl ehli olduðunu ifade eder. Ýnsanlarýn ihtiyarî fiillerinin meydana geliþinde ilâhî müdahalenin bulunmadýðý yolundaki Mu‘tezile düþüncesini
benimsemiþtir. Yahyâ b. Hamza, Zeydiyye’ye muhalif olan fýrkalarýn tekfir edilip
edilmeyeceði hususunda öncekilere nisbetle oldukça müsamahalý bir yol takip
eder. Nitekim Zeydiyye ve Mu‘tezile ulemâsýnýn çoðunluðu kesb, halku’l-Kur’ân vb.
konularda Eþ‘ariyye’yi tekfir ederken Yahyâ b. Hamza bunun doðru olmadýðýný söylemiþ ve delile dayanýlarak ileri sürülen görüþlerde daima bir hakikat ihtimali bulunduðunu belirtmiþtir. Ona göre tekfir ihtimale dayanan meselelerde deðil kati olan
hususlarda geçerlidir.
Yahyâ b. Hamza, kiþinin teorik olarak
imâmet vasýflarýný taþýmasýyla imam kabul edilemeyeceðini söyler. Buna göre Hz.
Ali, Hasan ve Hüseyin’in imâmeti için gerekli olan þey nastýr. Sonrakiler ise emir bi’lma‘rûf nehiy ani’l-münker faaliyetini baþlatmalarý, zalimlere karþý çýkýp halký kendi imâmetlerine davet etmeleri ve davet
edilen kiþilerin onlarý imam seçip aralarýnda akid oluþturmalarýyla imâmeti hak
ederler. Bir imamýn imâmetini hükümsüz
kýlan sebepler onun görevini yapamayacak derecede hastalýk, cinnet gibi illetlere müptelâ olmasý, kâfir veya fâsýk derecesinde dinden uzaklaþmasý gibi hususlardýr. Yahyâ b. Hamza sahâbeyi ve özellikle Ebû Bekir ile Ömer’i Zeydiyye dýþýndaki Þiî gruplara karþý bütün gücüyle savunmuþtur. Hatta bu amaçla er-Risâletü’l-vâ²ý£a adlý bir eser kaleme almýþtýr.
Diðer taraftan Fâtýmîler devrinde Yemen’de faaliyetlerini yoðunlaþtýrmýþ olan Ýsmâiliyye’yi reddetmiþ, onlarla savaþmaktan
geri kalmadýðý gibi inanç ve düþüncelerine 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 £ilmi’l-u½ûl. 3. el-¥âvî fî u½ûli’l-fýšh. 4.
el-Kevkebü’l-veššåd fî a¼kâmi’l-ictihâd. Cebelümesver’de bulunan fakih Mu482
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hammed b. Merzûk’un ictihadla ilgili sorularý üzerine kaleme alýnmýþtýr. 5. el-Ýnti½âr el-câmi£ li-me×âhibi £ulemâßi’l-em½âr. Zeydî fýkhý konusunda yazýlmýþ hacimli bir kitaptýr. Ýbnü’l-Murtazâ’nýn, el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr adlý eserini telif ederken elÝnti½âr’dan geniþ ölçüde istifade ettiði belirtilmektedir (a.g.e., s. 256). 6. el-Me£âlimü’d-dîniyye fi’l-£ašåßidi’l-ilâhiyye
(nþr. Seyyid Muhtâr Muhammed Ahmed
Haþþâd, Beyrut 1408/1988). 7. el-Cevâbü’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-tefsîš. 9. el-Cevâbü’n-nâ¹ýš bi’½-½avâbi’lšå¹ý£. Ýnançlar konusunda þüphelerin izâlesi için yazýlmýþ bir risâledir. 10. eþ-Þâmil
li-¼ašåßiši’l-edilleti’l-£ašliyye ve u½ûli’l-mesâßili’d-dîniyye. Ýki ciltten oluþan
önemli bir kelâm çalýþmasýdýr. 11. el-Ýf¼âm li-efßideti’l-Bâ¹ýniyyeti’¹-¹a³åm
(nþr. Ali Sâmî e-Neþþâr – Faysal Avn, Ýskenderiye 1971). 12. Miþkâtü’l-envâr elhâdime li-šavâ£idi’l-Bâ¹ýniyyeti’l-eþrâr
(nþr. Muhammed Seyyid el-Celyend, Kahire 1973; Cidde 1403/1983). 13. £Ýšdü’lleßâlî fi’r-red £alâ Ebî ¥âmid el-øazzâlî. Gazzâlî’nin, Mu‘tezile’nin Allah’ýn kullar için en uygun olan þeyi (aslah) yaratmasýnýn gerekli olduðu konusundaki düþüncelerine yönelttiði eleþtirilere cevaptýr
(eserden alýnan bir bölüm için bk. a.g.e.,
s. 338-339). 14. er-Risâletü’l-vâzi£a li’lmu£teddîn £an sebbi ½a¼âbeti seyyidi’lmürselîn (Kahire 1409/1989). 15. Ta½fiyetü’l-šulûb min edrâni’l-evzâr ve’×-×ünûb (nþr. Ýsmâil b. Ahmed el-Gurâfî, San‘a
1408/1988; nþr. Hasan Muhammed Makbûlî el-Ehdel, Beyrut 1412/1991). 16. e¹ªýrâzü’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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Ebû Nasr el-Müeyyed - Fi’d-dîn
Hibetullåh b. Mûsâ b. Dâvûd
eþ-Þîrâzî
(ö. 470/1078)

˜

Fâtýmî - Ýsmâilî baþdâîsi;
filozof, þair ve siyasetçi.

™

390’da (1000) Þîraz’da doðdu. Deylem
asýllý bir aileden gelen babasý, Büveyhîler’den Bahâüddevle’nin veziri Muhammed b.
Ali el-Vâsýtî nezdinde itibar sahibi olan bir
Ýsmâilî dâîsi idi. Müeyyed - Fiddîn 429’da
(1038) Büveyhî Emîri Ebû Kâlîcâr’ýn hizmetinde görev aldý. Bu sýrada Ebû Kâlîcâr’ýn ve ileri gelen birçok kiþinin Fâtýmî Ýsmâiliyye’ye girmesini saðladý; emîr ve
Fars halký üzerinde büyük nüfuz kazanmasý sarayda bazý rahatsýzlýklara ve Sünnî halkýn tepkisine yol açtý. Özellikle Abbâsîler’in onun Þîraz’dan sürülmesi hususunda Büveyhî emîrine baský yapmasý sonucu Kahire’ye gitti (439/1047). Burada
muhtemelen baþdâî Kasým b. Abdülazîz
b. Muhammed b. Nu‘mân vasýtasýyla 29
Þâban 439 (18 Þubat 1048) tarihinde Fâtýmî Halifesi Müstansýr- Billâh’ýn huzuruna
kabul edildi. 444’te (1052) Vezir Muhammed el-Yâzûrî tarafýndan dârülinþânýn baþýna getirildi. Bu dönemde halife ile yakýn
iliþkiler kuran Müeyyed’in devletin siyasî ve
askerî icraatýnda etki sahibi olduðu görülmektedir. 446 (1054) yýlýnda Tuðrul Bey’in
önünden Rahbe’ye kaçan Büveyhîler’in
Baðdat askerî valisi Arslan el-Besâsîrî’nin
Fâtýmîler’den yardým istemesi üzerine halife tarafýndan görevlendirilen Müeyyed
çok miktarda para ve kýymetli hediyelerle birlikte Besâsîrî’nin yanýna gitti; kendisine halifenin yolladýðý Rahbe valiliði beratýný verdi. Buna karþýlýk Besâsîrî, Fâtýmîler adýna Baðdat’ý zaptedecek ve Selçuklular’ýn Suriye ve Mýsýr’a ilerleyiþini durduracaktý. Bu faaliyetler dört yýl içinde gerçekleþtirildi ve önce Musul’u, ardýndan
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Baðdat’ý ele geçir
Ocak 1059) bural
na hutbe okuttu.
sinde önemli rol o
týndan sonra Kah
Fiddîn baþdâî (dâi
te (1061) kýsa bir
Müdebbir tarafýn
ye sürgün edilme
kalýncaya kadar b
müddet içinde Dâ
baþkanlýðýný da ü
dan verdiði ders
ve dâîlerin yetiþm
dan da Fâtýmî da
gilendi. Yetiþtirdið
îsi Kadý Lemek b.
yýl kalarak öðren
yed, Yemen Ýsmâ
basý sayýlmýþtýr. H
mete ve Ýsmâilî d
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