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Þerefüddîn Yahyâ b. Þemsiddîn b. el-Ýmâm
Mehdî Ahmed b. Yahyâ ez-Zeydî

(ö. 965/1558)

Yemen Zeydî imamý ve fakihi.
˜ ™

27 Ramazan 877 (25 Þubat 1473) tarihin-
de Yemen’in kuzeybatý kesiminde Kevke-
bân’a baðlý Hýsnýhadûrüþþeyh’te doðdu.
Hz. Hasan’ýn soyundan olup el-Ba¼rü’z-
zeÅÅâr müellifi Mehdî -Lidînillâh Ýbnü’l-
Murtazâ’nýn torunudur. Hýsnüzzafîr’de Ab-
dullah b. Ahmed eþ-Þatbî, Abdullah b.
Yahyâ en-Nâzýrî ve Abdullah b. Mes‘ûd el-
Havâlî; San‘a’da Ali b. Sâlih el-Ullefî, Mu-
hammed b. Ýbrâhim ez-Zafârî, Seyyid el-
Hâdî b. Muhammed ve Muhammed b. Ali
el-Veþelî gibi âlimlerden Arap dili ve ede-
biyatý, kelâm, fýkýh, hadis ve tefsir okudu.
Aklî ve naklî ilimlerde kendini yetiþtirdi.

10 Cemâziyelevvel 912 (28 Eylül 1506)
tarihinde Hýsnüzzafîr’de imamlýðýný ilân
etti; ulemâ ve þehrin önde gelenleri ken-
disine biat etti, çevreye mektuplar gön-
derdi, Cibâlülyemen gibi bazý bölgelerde
imamlýðý tanýndý. Tihâme ve Aþaðý Yemen
bölgeleri ise Tâhirîler’den Sultan Âmir b.
Abdülvehhâb’a tâbi idi. Mütevekkil, müs-
lüman gemilerine saldýran Portekizliler’le
savaþmak için 921’de (1515) Kýzýldeniz’de-
ki Yemen sahiline yakýn Kemerân adasýna
yerleþen Memlük donanmasýnýn kumanda-
ný Emîr Hüseyin’e elçi göndererek Âmir’e
karþý ondan yardým istedi. Bu sýrada ken-
dilerine yiyecek yardýmý yapýlmasý talebi-
nin Âmir tarafýndan reddedilmesi üzerine
Emîr Hüseyin ona savaþ açtý, Zebîd ele ge-
çirildikten sonra Âmir San‘a önlerinde öl-
dürülüp Tâhirîler hânedanýna son verildi
(923/1517). Ardýndan Memlükler, Selâ’da
bulunan Mütevekkil -Alellah’a karþý yürü-
yüp þehri kuþattýlarsa da sultanlarý Kan-
su Gavri’nin Osmanlýlar’la yaptýðý savaþta
öldürüldüðü haberi ulaþýnca antlaþma
yapýp savaþtan vazgeçtiler.

Memlük ordusunun Yemen’i terketme-
siyle San‘a, Sa‘de ve çevreleri, Ta’kür ve
Taiz Mütevekkil’in eline geçti. Mütevekkil
922’de (1516) San‘a’yý zaptedince burada-
ki Ýsmâilîler’i þehirden sürdü (Nehrevâlî,
s.168). Yavuz Sultan Selim, bu sýrada Ye-
men’de kalan Memlük Çerkezleri’nin ba-
þýna geçen ve San‘a’da Osmanlýlar’a bað-
lýlýk arzeden kumandanlardan Ýskender’i
Yemen’e hâkim ve serdar olarak tayin et-
tiyse de sonradan bazý Çerkezler ve Mü-
tevekkil onu tanýmadý. Yemen’in Osmanlý
Devleti’ne baðlanmasý ancak 945 (1538)
yýlýnda Mýsýr Valisi Hadým Süleyman Paþa
eliyle oldu. Bu sýrada Aden Tâhirîler’den bir
ailenin, Zebîd ve çevresi de Osmanlýlar’a
tâbi Memlükler’in nüfuzundaydý. Osmanlý
kuvvetleri ilk olarak kuzeyden güneye doð-
ru Cîzân (Ceyzân), Aden ve Þahr gibi sahil
þehirleri ve çevresinde hâkimiyet kurarken
Yemen’in büyük bir kýsmý Mütevekkil’in
elinde bulunuyordu. Bir taraftan Tâhirîler
ve Cevf bölgesi þerifleriyle savaþmakta olan
Mütevekkil ile oðlu Mutahhar, Osmanlýlar’a
karþý verdikleri mücadelede baþarýlý ola-
madýlar. Mütevekkil’in 948’de (1541) ülke-
yi oðullarý arasýnda paylaþtýrmasý ve Mu-
tahhar’a karþý diðer oðlu Þemseddin’i des-
teklemesi sebebiyle Mutahhar’la arasý açýl-
dý. Mutahhar babasýna karþý Osmanlýlar’la
iþ birliði yaptý. Cevf þerifleriyle Ýsmâilîler’in
de Zeydîler’e karþý Osmanlýlar’ý destekle-
mesi üzerine Osmanlý nüfuzu Güney Ye-
men’den baþlayarak gittikçe geniþledi. 952’-

resini uzattý ve yeni bir antlaþmayla da
Ýtalyan doktor ve mühendislerine Yemen’e
yerleþme izni verdi (1936). Böylece 1930’-
lu yýllarýn ortalarýnda dýþ güçlerle uzlaþma
saðlayan Ýmam Yahyâ, bir taraftan da 1918
yýlýndan beri baðýmsýzlýk isteðiyle kendisini
meþgul eden Hâþid, Kaharî, Dâli‘, Ubeyde
ve Murâd kabileleriyle ve Necran’daki mu-
halif gruplarla olan mücadelesini sonuç-
landýrdý ve izlediði sert politikayla hasým-
larýný ortadan kaldýrdý.

II. Dünya Savaþý yaklaþýrken nisbî bir is-
tikrar ve sükûnet dönemine giren Yemen’-
de 1939-1941 yýllarý arasýnda kýtlýk ve veba
salgýný yaþandý. Ayrýca dýþa kapalý siyaseti
yüzünden ortaya çýkan maddî sýkýntýlara
çözüm bulamayan Ýmam Yahyâ’nýn halka
karþý tutumunu da gittikçe sertleþtirme-
si, hürriyet taraftarlarýnca Aden’de kuru-
lan Hizbü’l-ahrâr’ýn yönlendirdiði ve hemen
her kesimden halkýn katýldýðý bir muhale-
fet hareketinin ortaya çýkmasýna zemin
hazýrladý. Diðer Ýslâm ülkelerindeki tecdid
ve ýslahat hareketlerinden etkilenen bazý
din âlimleri de bu muhalefeti destekledi.
Aralarýnda oðlu Seyfülhak Ýbrâhim’in de
bulunduðu muhalefet liderlerinin, ulemâ-
nýn ve yüksek dereceli devlet görevlileri-
nin uyarýcý mektuplar gönderdikleri Ýmam
Yahyâ’nýn tutumunu deðiþtirmemesi aley-
hindeki hoþnutsuzluðun düþmanlýða dö-
nüþmesine ve sonuçta düzenlenen bir sui-
kastle öldürülmesine yol açtý (17 Þubat
1948).

Mütevekkil -Alellah’ýn içte mutlak otori-
te ve katýlýðý, dýþta diðer ülkelerle iliþki kur-
maktan çekinme ve siyasî yalnýzlýk esasýna
dayanan bir siyaset uygulamayý ilke edin-
mesinin, ayrýca yönetimle ilgili hemen her
meseleyi þahsen çözmeye çalýþmasýnýn Ye-
men’i çaðdaþ uygarlýða ayak uydurmak-
tan alýkoyduðu söylenebilir. Yemen’in is-
tiklâline sahip fakir bir ülke halinde kalma-
sýný, yabancý hâkimiyetinde kalkýnmýþ bir
ülke olmasýna tercih ettiðini söyleyen Ýmam
Yahyâ (Ziriklî, VIII, 171), Osmanlýlar’ýn çe-
kildiði tarihten ölümüne kadar geçen otuz
yýl içerisinde memleketini kendi hâkimiye-
ti altýnda birleþtirme dýþýnda önemli bir ba-
þarý gösterememiþ, onun imamlýðý döne-
minde Yemen, medeniyet ve geliþme itiba-
riyle Osmanlý zamanýndakinden çok daha
gerilere gitmiþtir (Seyyid Mustafa Sâlim,
s. 37-39; Ahmed Kayid es-Sâidî, s. 40-43).
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Vakfýn iþlerini yürütmek üzere
tayin edilen kimse.

˜ ™

Sözlükte “baþkasýnýn iþini gören, dost-
luk gösteren, bakýmýný üstlenen” gibi an-
lamlar taþýyan mütevellî kelimesi terim
olarak vakfiye þartlarý, þer‘î hükümler ve
mer‘î mevzuat çerçevesinde vakfýn iþlerini
idare etmek üzere görevlendirilen kimse-
yi ifade eder. Bu görev ve yetkiye velâyet
(vilâyet), görevlendirmeye tevliyet denil-
mektedir. Osmanlý uygulamasýnda müte-
vellinin yaptýðý iþ için çoðunlukla tevliyet
kullanýlýr.

Mütevelli tayininde vakfedenin (vâkýf)
iradesi esas alýnýr, iradesinin belirlenemedi-
ði durumlarda yetki hâkime geçer. Vâkýfýn
isteðiyle tayin edilene “meþrut mütevelli”,
hâkim tarafýndan tayin edilene “mansub
mütevelli” denir. Osmanlýlar’da önceleri,
boþalan mütevellilik görevleri hâkimin yap-
týðý tevcihle doldurulurken Tanzimat son-
rasýnda padiþahlarýn beratlarýyla “sadaka”
nevinden tevcihler yapýlmaya baþlanmýþ-
týr ve bu tür mütevelli tayinlerine “sadaka
tevliyetler” adý verilmiþtir.

Mütevelli tayini ve azli, mütevellide ara-
nacak þartlar, mütevellinin hak ve vazife-
leri gibi konularda fýkýh mezhepleri arasýn-
da bazý görüþ ayrýlýklarý bulunmakla birlik-
te (Mv.F, XXXVI, 99-104) bütün Ýslâm hu-
kukçularý vâkýfýn mütevelli tayini konusun-
da mutlak yetkiye sahip olduðunu kabul
etmiþtir. Diðer hususlarda ise daha çok

Hanefî mezhebinin yaklaþýmlarý özetlene-
cektir. Kuruluþ sýrasýnda vâkýf mütevelli be-
lirlememiþse ya kendisi mütevelli olur ve-
ya bir baþkasýný tayin eder; hayatta deðil-
se, vasiyet tenfîzi için tayin ettiði bir vasî
varsa vasiyette aksi yönde bir kayýt bulun-
madýkça o kiþi ayný zamanda mütevelli ta-
yin edilmiþ sayýlýr. Vâkýfýn veya yetkili kýldý-
ðý þahýslarýn tayin ettiði bir mütevelli mev-
cut deðilse tayin yetkisi hâkime geçer. Ha-
nefî mezhebindeki hâkim görüþe göre vâ-
kýfýn evlât ve hýsýmlarý arasýnda bu iþe ehil
olan biri varsa onu yabancýlara tercih et-
mesi gerekir. “Evlâdýmýn erþedi” (en iyi yö-
netebilecek olaný) ifadesinde olduðu gibi
vâkýfýn mütevelli tayinine iliþkin beyanlarý
hususunda hâkimin yorum ve takdirine ih-
tiyaç duyuluyorsa mütevelli tayini hâkimin
kararýyla kesinleþir. Hatta vâkýfýn ifadele-
rinden adaylarý teke indirmek mümkün de-
ðilse birden fazla kiþi birlikte mütevelli ta-
yin edilebilir. 1936 tarihli Vakýflar Nizam-
nâmesi bu kuralý deðiþtirmiþ, tevliyetin
müþterek veya hisseli olarak yapýlamaya-
caðýný hükme baðlamýþtýr (md. 39). Tevli-
yet tevcihinde vâkýfça belirlenen þartlar ve
ehliyet dýþýnda kýz ve erkek çocuklar ara-
sýnda hiçbir ayýrým gözetilmez (Ömer Hil-
mi Efendi, md. 298; Ali Haydar, md. 1139-
1149). Vakfý yönetmek için tayin edilen
mütevelli dýþýnda sadece vakfýn tescil iþ-
lemlerini yürütmek üzere vâkýf tarafýndan
belirlenen tescil mütevellisi bulunmakta-
dýr ki yetkisi tescil iþlemlerinin tamamlan-
masýyla sona erer. Bu tayinin amacý, vak-
fýn kuruluþuna iliþkin farazî davada vakfýn
tescilini mürâfaalý bir duruþma ile gerçek-
leþtirmektir.

Bazý Ýslâm ülkelerinde mütevelliye “kay-
yým”, “mütekellim ale’l-vakf” ve “nâzýr” da
denilmektedir. Mütekellim ale’l-vakf tabiri
mütevellinin eþ anlamlýsýdýr. Kayyým keli-
mesi bazan mütevelli ile ayný mânada ba-
zan da “mütevelli gözetiminde vakfýn iþle-
rinde çalýþan görevli” mânasýnda kullanýl-
maktadýr (bk. KAYYIM). Arap âleminde ve
bazý fýkýh kitaplarýnda nâzýr “vakýf müte-
vellisi”, Osmanlý uygulamasýnda ise “mü-
tevellinin vakýf hakkýndaki tasarruflarýný
kontrol eden ve iþlerin usulüne uygun ya-
pýlýp yapýlmadýðýný denetleyen kimse” de-
mektir.

Fýkýh ve fetva kitaplarýnda veya arþiv-
lerde daðýnýk halde bulunan mütevelli ta-
yiniyle ilgili hükümler hukukî düzenleme-
lere konu olmuþ, önceleri tevliyet cihetleri
boþalýnca þartlarý çerçevesinde tevcih edi-
lirken Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti kurul-
duktan sonra mazbut veya mazbut hük-

de (1545) veya ertesi yýlýn baþýnda (Yahyâ
b. Hüseyin es-San‘ânî, s. 695-696; krþ. EI 2

[Ýng.], VII, 779) Mütevekkil oðlu Þemsed-
din’le birlikte Mutahhar lehine imamlýktan
vazgeçip Kevkebân’a çekildi; Mutahhar
San‘a’da yönetimi eline geçirerek kendi adý-
na para bastýrdý. Mütevekkil daha sonra
Hýsnüzzafîr’e gitti ve 7 Cemâziyelâhir 965
(27 Mart 1558) tarihinde burada vefat et-
ti.

Mütevekkil -Alellah, Ehl-i sünnet’in dört
imamýna saygý gösterir, bu mezheplerin
mensuplarýna ve ulemâsýna karþý çok iyi
davranýr, Zeydiyye’yi beþinci mezhep ka-
bul ederdi. Nehrevâlî’nin, kendisinin icti-
had ehli olduðunu ileri sürmesine raðmen
bu ehliyete sahip bulunmadýðýný belirtme-
si (el-Beršu’l-Yemânî, s. 59-60) mezhep ay-
rýlýðýndan kaynaklanmýþ olmalýdýr. San‘a’-
daki Mescidü’l-Ezher’i (926/1520), Sa‘de
surlarýný ve çeþitli þehirlerdeki bazý yapýla-
rý o inþa ettirmiþtir.

Eserleri. 1. el-E¦mâr fî fýšhi’l-eßimme-
ti’l-a¹hâr. Mehdî -Lidînillâh’ýn Zeydî fýkhý-
na dair el-Ezhâr adlý eserinin muhtasarý-
dýr. Yemen’de meþhur eserlerden biri olup
Muhammed b. Yahyâ Behrân, Ali b. Ab-
dullah Revvâ’, Sâlih b. Sýddîk en-Nemâzî,
Yahyâ b. Hamîd el-Mukrânî, Hasan b. Mu-
hammed ez-Züreyký gibi âlimler tarafýndan
þerhedilmiþtir. 2. Æa½a½ü’l-¼aš fî med¼i
ve ×ikri mu£cizâti seyyidi’l-Åalš. 150 be-
yitlik bu manzumeyi müellifin oðlu Abdul-
lah, Behrân ve Osman b. Ali el-Vezîr þer-
hetmiþtir. 3. er-Risâletü’l-mâni£a min is-
ti£mâli’l-mu¼arremâti’l-câmi£a. Afyon
(haþîþ), kât vb. sarhoþ edici þeylerin haram-
lýðýyla ilgilidir. 4. er-Risâletü’½-½âdi£a bi-
esne’l-me¹âlibi’þ-þâmile li’l-fe²âßil ¼av-
le ¼adî¦i “süddü’l-ebvâb illâ bâbe £Alî”.
5. Risâle fi’l-iddiÅâr. 6. Va½ýyyetü’l-
Ýmâm Þerefiddîn. 7. Ba¼¦ fî mesßeleti’l-
imâme ve’l-¼isbe. 8. Haš¢šatü’s-sükr.
9. Risâle ¼avle’l-mašåmâti’l-erba£ati’l-
mev²û£a fi’l-¥aremi’l-Mekkî. Mütevek-
kil’in ayrýca çeþitli sorulara verdiði cevap-
lar ve bazý tanýnmýþ kimselere gönderdiði
mektuplarý günümüze ulaþmýþtýr (eserle-
rinin bir listesi ve yazma nüshalarý için bk.
Abdullah b. Muhammed el-Habeþî, Müßel-
lefâtü ¼ükkâmi’l-Yemen, s. 120-123; Me½â-
dirü’l-fikri’l-Ýslâmî, s. 656-659; Abdüs-
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