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el-Mütevekkil -Alellåh Ahmed b. Süleymân
b. Muhammed el-Hasenî ez-Zeydî

(ö. 566/1170)

Yemen’de
ikinci Zeydîler Devleti’nin kurucusu

ve Zeydiyye mezhebinin
önde gelen imamlarýndan.

˜ ™

500 (1106) yýlýnda Hûs’ta doðdu. Yemen’-
de birinci Zeydîler Devleti’ni kuran Hâdî -
Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in soyundandýr.
Zeyd b. Hasan b. Ali el-Beyhaký’den fýkýh,
Seyyid Hasan b. Muhammed el-Hâdevî,
Abdullah b. Ali el-Ansî ve Ýshak b. Ahmed
b. Abdülbâis’ten dinî ilimleri okudu. 532’-
de (1137-38) imamlýðýný ilân edip Sa‘de ve
civarýnda halký kendisine biat etmeye ça-
ðýrdý. Daha sonra Emlah ve Necran’da da-
vet faaliyetini sürdürdü. Kýsa sürede þöh-
reti Yemen’in her tarafýna yayýldý. Necran,
Zebîd ve Cevf’te büyük ilgi gördü. Berat
þehrindeki Dühme kabilesi de ona itaat ar-
zetti. Sultan Hâtim b. Ahmed b. Ýmrân’ýn
etrafýnda toplanýp Mütevekkil -Alellah’a
karþý mücadele bayraðýný açan Hemdânî-
ler 533’te (1138-39) 700 süvariyle San‘a’ya
girdiler. Mütevekkil -Alellah 535’te (1140-
41) Sa‘de’deki kabilelerin desteðini saðla-
yýp Cevf’e geçince onlar da baðlýlýk arzet-
ti. Mütevekkil, kendisine muhalefet eden
Benî Rebîa kabilesini bozguna uðratýp yurt-
larýný tahrip ettikten sonra büyük bir kala-
balýkla Sa‘de’ye döndü. Buradan Zamâr’a
baðlý Cebceb’e geçti. Ertesi yýl birçok kabi-
le elçilik heyetleri gönderip kendisini imam
olarak tanýdýklarýný ve biat ettiklerini bil-
dirdiler. 545’te (1150) Yemen’in muhtelif
þehirlerine giderek Ýslâm’a aykýrý davra-
nýþlarda bulunanlarý cezalandýran Müte-
vekkil ayný yýl San‘a halkýnýn daveti üzeri-
ne yola çýktý. Beytibevs denilen yerde ko-
nakladýðý sýrada Hadûr halkýyla Benî Þihâb
kabilesi gelip biat etti. Burada iken San‘a’-
ya gönderdiði bir adamýnýn Sultan Hâtim
tarafýndan yakalanýp sorguya çekilmesi
üzerine taraflar arasýnda savaþ rüzgârla-
rý esmeye baþladý. Mütevekkil, Mezhic ve
Havlân kabilelerinin desteðini saðladýktan
sonra San‘a üzerine yürüdü. Hemdânî Sul-
taný Hâtim b. Ahmed ona karþý koyama-
yacaðýný anlayýp itaat arzettiyse de kabul
edilmedi. Mütevekkil’in taraftarlarý muha-
sarayý sürdürünce San‘alýlar eman diledi-
ler. Sultan Hâtim, yakýn adamlarý ve eþra-
fýyla birlikte Beytibevs’e gidip Ýmam Müte-
vekkil’in huzuruna çýktý, Kâ‘b b. Züheyr’in

ünlü þiirini okuyup af diledi. Ýmam da onu
ve adamlarýný affettiðini bildirdi. Mütevek-
kil ertesi gün San‘a’da muhteþem bir tö-
renle karþýlandý (545/1150). Meþhur Kadý
Ca‘fer b. Ahmed’i San‘a kadýlýðýna tayin et-
ti. Bir süre sonra Ýmam Mütevekkil ile Sul-
tan Hâtim arasýnda ihtilâf çýktý. Ýmam Mü-
tevekkil’in San‘a dýþýnda bulunmasýný fýrsat
bilen Sultan Hâtim 547’de (1152) San‘a’ya
girmeyi baþardý ve 556 (1161) yýlýnda ve-
fat edinceye kadar San‘a’nýn hâkimiyetini
elinde tuttu.

Yemen’in çeþitli þehirlerinden gelen ha-
berleri deðerlendiren ve Ýslâm’a aykýrý ha-
reket edenleri þiddetle cezalandýran Mü-
tevekkil bu amaçla 549’da (1154) Sa‘de’-
ye yürüyüp yedi ay boyunca þehri kuþattý,
halkýn af dilemesi üzerine kuþatmaya son
verdi. Ertesi yýl Mezhic ve diðer bazý kabi-
lelerden oluþturduðu 3000 süvariyle Bâtý-
nîler ve Hemdânî Sultaný Hâtim’in kuvvet-
leriyle savaþtý. Savaþýn ilk safhalarýnda mað-
lûp olduysa da ardýndan toparlanýp onlarý
bozguna uðrattý. Daha sonra San‘a üzeri-
ne yürüyüp Hemdânîler’in Gumdân’da yap-
týrdýðý müstahkem geçitleri yýktýrdý. 553
(1158) yýlýnda halkýn davetiyle Zebîd’e yü-
rüdü. Sultan Hâtim Ramazan 556’da (Aðus-
tos 1161) San‘a’da ölünce Ýmam Mütevek-
kil güçlü bir düþmanýndan kurtulmuþ ol-
du. 565’te (1169-70) Kasýmîler’den Kasým
b. Ali el-Ýyânî ile yaptýðý bir savaþta bek-
lenmedik bir saldýrýya mâruz kalýp esir dü-
þen Ýmam Mütevekkil, Hemdânî Sultaný Ali
b. Hâtim’in aracýlýðýyla serbest býrakýldý.

Mütevekkil -Alellah, Rebîülâhir 566’da
(Aralýk 1170) Havlân b. Âmir’e ait toprak-
lardaki Hîdân þehrinde vefat etti. Ýyi bir
þair ve edip, fýkýh, tefsir, hadis ve münaza-
ra ilimlerinde büyük bir âlim olan Müte-
vekkil -Alellah, Zeydîliði parçalamaya ça-
lýþmakla itham ettiði Mutarrifiyye ile Hü-
seyniyye’yi þiddetle eleþtirmiþ, Mutarrifiy-
ye aleyhinde çeþitli kitaplar yazmýþtýr. Ta-
beristan Zeydîleri ile Yemen Zeydîleri ara-
sýnda bir fark görmeyip her ikisinin de ayný
kökten doðduðunu savunarak Zeydiyye’-
nin birliðini saðlamaya çalýþmýþtýr. Onun
zamanýnda Þiî -Mu‘tezilî düþünce Yemen’-
de yayýlma imkâný bulmuþtur.
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Sayýlarýnýn çokluðu 
veya yalan üzerinde birleþmelerini
aklýn imkânsýz gördüðü kimselerce

tasdik edilen, ayrýca akla da 
aykýrý düþmeyen önermeler için 

kullanýlan mantýk terimi
(bk. ZARÛRÝYYÂT).
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fa devlet erkâný yeni halifeyi seçmek için
toplandý. Kadýlkudât Ýbn Ebû Duâd, Vezir
Ýbnü’z-Zeyyât, Muhammed b. Abdülmelik,
aralarýnda Ýnâk et-Türkî ve Vasîf’in de bu-
lunduðu Türk kumandanlarý ile diðer dev-
let görevlilerinin katýldýðý toplantýda Vâ-
sik’ýn oðlu Muhammed’in hilâfet makamý-
na getirilmesi kararlaþtýrýldý. Fakat küçük
yaþta olmasý itirazlara yol açtý. Vasîf ve di-
ðer Türk kumandanlarýnýn destekleri so-
nucu Vâsik -Billâh’ýn kardeþi Ca‘fer, Müte-
vekkil -Alellah lakabýyla halife ilân edildi (24
Zilhicce 232 / 11 Aðustos 847).

Mütevekkil, ilk iþ olarak Vâsik -Billâh za-
manýnda halifeyi kendisine karþý kýþkýrtan
Vezir Ýbnü’z-Zeyyât’ý azletti. Ardýndan yol-
suzlukla suçlanan bazý divan baþkanlarýy-
la çeþitli devlet görevlilerinin iþlerine son
verdi. Büyük miktarlara ulaþan mal varlýk-
larýnýn müsadere edilmesini emretti. Ýlk
zamanlarýnda devlet iþlerini bizzat takip
eden Mütevekkil 233 (848) yýlý sonlarýnda
vezirliðe Muhammed b. Fazl el-Cercerâî’yi
getirdi. Bir süre sonra onun yerine Türk
asýllý Ebü’l-Hasan Ýbn Hâkan’ý tayin etti
(236/850). Mütevekkil, daha sonra Halife
Me’mûn’un baþlatýp Mu‘tasým ve Vâsik -
Billâh’ýn devam ettirdiði siyasî, dinî ve fikrî
politikalarda deðiþikliklere yöneldi. Otori-
tesini güçlendirmek için devlet içindeki nü-
fuzlu unsurlarla mücadeleye giriþti, halký
memnun eden bir politika takip etti. Bu da
yeni bir siyasî-dinî eðilimle kendini göster-
di. Bu doðrultuda önce Mu‘tezilî siyasete
karþý çýkarak devletin ve toplumun gün-
demindeki halku’l-Kur’ân’la ilgili dinî tar-
týþmalarý ve Mu‘tezile’nin görüþünü benim-
semeyenler üzerinde uygulanan baskýyý so-
na erdirdi (bk. MÝHNE). Kur’an’ýn mahlûk
olduðu konusundaki tartýþmalar yasaklan-
dý. Mihnenin tam anlamýyla ortadan kalk-
masý Baþkadý Ebü’l-Velîd Muhammed’in
görevinden azledilmesiyle gerçekleþti (237/
851-52). Mütevekkil bu tarihten sonra mu-
hafazakâr Sünnî âlimlerinin hâmisi oldu.
Mihne sebebiyle tutuklu bulunanlarý ser-
best býraktý. Mu‘tezile’nin ileri gelenlerin-
den Kadýlkudât Ýbn Ebû Duâd’ý uzaklaþtý-
rýp yerine Yahyâ b. Eksem’i getirdi. Sün-
nîliðin yaygýnlaþtýrýlmasýna çalýþtý. Mihne
döneminde muhalefetin âdeta öncülüðü-
nü yapmýþ olan Ahmed b. Hanbel’e yakýn-
lýk gösterdi, Hanefî âlimlerini önemli gö-
revlere getirdi.

Türk kumandanlarýnýn nüfuzundan ra-
hatsýzlýk duyan halifenin bu husustaki ilk
icraatý Ýnâk et-Türkî’yi bertaraf etmek ol-
du. Ýnak hac dönüþü Baðdat’ta düzenle-
nen bir suikast sonucu öldürüldü (235/
849). Mütevekkil ayný yýl üç oðlu Müntasýr,

Mu‘tez ve Müeyyed’i sýrayla veliaht tayin
etti. Bu tayindeki maksadýný etraflýca açýk-
ladýðý uzun bir ahidnâme çýkarttý (Taberî,
IX, 176-180). Siyasî ve sosyal faaliyetleri ve
müslümanlara karþý davranýþlarý sebebiy-
le halktan gelen yoðun þikâyetler üzerine
zimmîlerle ilgili sýnýrlayýcý birtakým karar-
lar aldý (235/850, 239/853).

Öte yandan diðer Abbâsî halifeleri gibi
Mütevekkil de Hz. Ali evlâdýna karþý þiddet
ve baský politikasý uyguladý. Bu hususta
aþýrý tavýrlarýyla dikkat çeken halife Ali b.
Cehm, þair Þâmî, Ýbn Lüey, Ömer er-Ruh-
hacî, Vezir Ubeydullah b. Yahyâ gibi Hz. Ali
ve evlâdýna karþý nefret hisleriyle dolu ki-
þileri önemli görevlere getirdi. Ali evlâdý
aleyhinde þiir söyleyen þairlere ihsanlarda
bulundu. Hz. Ali ile sürekli alay etti ve Ali
evlâdýnýn her hareketinden þüphe duydu.
Fedek arazisini Ali evlâdýndan geri alarak
yakýnlarýndan birine iktâ etti. Hz. Ali ve ev-
lâdýna sevgisiyle tanýnan edip Ýbnü’s-Sik-
kît’i iþkenceyle öldürttü (244/858). Müte-
vekkil döneminde Ali evlâdýna karþý gerçek-
leþtirilen baskýcý uygulamalardan ilki ve en
önemlilerinden biri onuncu imam Ali el-
Hâdî’nin Sâmerrâ’ya sürülerek göz hapsin-
de tutulmasýdýr. Ali evlâdýndan Muham-
med b. Muhammed’i Rey’deki faaliyetle-
rinden dolayý Horasan Valisi Abdullah b.
Tâhir yakalatarak hapse attýrdý ve Muham-
med hapiste öldü; ayný þekilde Yahya b.
Ömer el-Hüseynî tutuklanýp Baðdat’ta hap-
sedildi (235/849-50). 236 (850-51) yýlýnda
Hz. Hüseyin’in türbesinin ve etrafýndaki ya-
pýlarýn yýkýlmasýný, kabrin bulunduðu ara-
zinin bahçe haline getirilmesini ve halkýn
burayý ziyaret etmesine engel olunmasýný
isteyen halife, ayný yýl Mýsýr Valisi Ýshak b.
Yahyâ’ya emir verip Mýsýr’da bulunan Ali
evlâdýnýn Medine’ye sürülmesini emretti.
Daha sonra Mýsýr’daki Ali evlâdý ikinci bir
sürgüne tâbi tutuldu (242/856). Ali evlâ-
dýndan sevilen bir isim olan Kasým b. Ab-
dullah b. Hüseyin de Medine’den Sâmer-
râ’ya götürülüp zehirletilerek öldürüldü.
Zeydî liderlerinden Ahmed b. Îsâ el-Hü-
seynî takibata uðrayýnca halifenin ölümü-
ne kadar gizlenmek zorunda kaldý (247/
861). Halifenin bu politikasýndan Ahmed b.
Hanbel de nasibini aldý ve Ali evlâdýndan
birini sakladýðý ithamýyla evi arandý. Ali ev-
lâdýndan Muhammed b. Sâlih’in Medine
yakýnlarýnda Süveyka’daki isyaný Ebü’s-Sâc
kumandasýndaki birlikler tarafýndan bastý-
rýldý. Rey, Taberistan ve diðer bölgelerdeki
küçük çaplý hareketler de önlendi.

Mütevekkil’in hilâfet dönemi barýþ için-
de geçmekle beraber zaman zaman sýnýr
eyaletlerinde bazý isyanlar meydana gel-
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¥imyerî, er-Risâletü’l-Mütevekkiliyye
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“Mutarrifiyya”, a.e., VII, 772-773; a.mlf., “Zay-
diyya”, a.e., XI, 480.
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Ca‘fer b. Muhammed
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Ebü’l-Fazl el-Mütevekkil -Alellåh Ca‘fer
b. Muhammed el-Mu‘tasým

el-Hâþimî el-Abbâsî
(ö. 247/861)

Abbâsî halifesi
(847-861).

˜ ™

Þevval 206’da (Mart 822) Baðdat yakýn-
larýndaki Femüssýlh’ta doðdu. Babasý Ha-
life Mu‘tasým-Billâh, annesi Türk asýllý bir
haným olan Þücâ‘dýr. Halifeliðinden önce-
ki hayatýna dair yeterli bilgi bulunmayan
Mütevekkil’in 227 (842) yýlýnda hac emîri
olarak Mekke’ye yaptýðý yolculuk dýþýnda
baþþehir Sâmerrâ’dan ayrýlmadýðý anlaþýl-
maktadýr.

Halife Vâsik -Billâh veliaht tayin etme-
den vefat edince Abbâsî tarihinde ilk de-


