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sýhhatinden þüphe edilen bazý övgü sözleri (meselâ bk. Ýbn Sa‘d, VI, 123; Hatîb,
VIII, 440; Ýbn Hacer, I, 582-583) kendisine
atfedilen tasavvufî þahsiyetine güç kazandýran rivayetlerdir. Az rivayeti bulunan ve
güvenilir bir râvi diye tanýtýlan Zeyd’in (Ýbn
Sa‘d, VI, 126) Hz. Ömer, Hz. Ali, Übey b. Kâ‘b
ve Selmân-ý Fârisî’den rivayetleri vardýr. Ondan da Ebû Vâil Þakýk b. Seleme, Ayzâr b.
Hureys ve Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d gibi þahýslar
hadis rivayet etmiþtir. Zeyd gibi kardeþleri Sa‘saa ve Seyhân da Abdülkaysoðullarý’nýn önde gelen hatiplerinden olup Sa‘saa
ayný zamanda Muâviye döneminin meþhur
muhaliflerindendir. Zeyd’in Ümmü’l-Esved
adýnda bir kýzýndan da bahsedilmektedir
(Ýbn Asâkir, XIX, 435).
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Muhadramûndan.
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Medine’nin batýsýndaki Yenbu‘ bölgesine yerleþmiþ bulunan kabilesi Cüheyne’nin diðer mensuplarýyla birlikte hicretin
hemen ardýndan müslüman oldu, fakat
Hz. Peygamber’i göremedi. Kabilesinden
bir heyetle birlikte son günlerinde Resûl-i
Ekrem’i ziyaret etmek üzere yola çýktýysa da heyet Medine’ye varmadan Resûl-i
Ekrem vefat etti. Ýbn Hacer, Zeyd’in Ýbn
Hazm tarafýndan sahâbî sayýlmasýný eleþtirir (el-Ý½âbe, I, 583-584). Hz. Ömer devrinde Azerbaycan’ýn fethine katýldý. Bu dönemde bir süre Medine’de ikamet edip
daha sonra Kûfe’ye yerleþti. Cemel, Sýffîn
ve Nehrevan savaþlarýnda Hz. Ali’nin safýnda yer aldý. Hz. Ali’nin önde gelen adamlarý arasýnda gösterilen Zeyd’in Deyrülcemâcim savaþýnýn ardýndan 83 (702) yýlýnýn
sonlarýnda vefat ettiði bilgisi (Ýbn Sa‘d, VI,
103) daha çok kabul görmekle birlikte, bazý rivayetler onun vefatýný 97 (716) yýlýna
kadar götürmektedir.
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Sika ve kesîrü’l-hadîs gibi sýfatlarla tanýtýlan Zeyd’den gelen rivayetler Kütüb-i
Sitte’de yer almaktadýr. Zeyd, Hz. Ömer,
Osman, Ali, Berâ b. Âzib, Ebû Zer el-Gýfârî,
Huzeyfe b. Yemân ve Abdullah b. Mes‘ûd
gibi sahâbîlerden rivayette bulunmuþ, kýraat ilmini Ýbn Mes‘ûd’dan tahsil etmiþtir. Kendisinden A‘meþ, Ýsmâil b. Ebû Hâlid, Hammâd b. Ebû Süleyman, Hakem
b. Uteybe, Ebû Ýshak es-Sebîî gibi tâbiîn
âlimleri hadis rivayet etmiþtir. Hz. Ali’yi
desteklemekle beraber halife Osman’ýn
aleyhinde faaliyette bulunmadýðýndan ricâl âlimleri kendisine Þiîlik isnat etmemiþtir. Fesevî’nin Zeyd’in hadislerinde birtakým kusurlarýn görüldüðü yolundaki sözü
kabul görmemiþ, Zehebî ve Ýbn Hacer, Fesevî’nin tenkitlerinin isabetsiz olduðunu
söylemiþtir (Fesevî, II, 768-771; Zehebî,
II, 107; Ýbn Hacer, Hedyü’s-sârî, s. 569).
Zeyd’in, vaktini ibadet ve taatle geçirdiði,
þehir dýþýna da ancak cihad, hac veya umre amacýyla çýktýðý zikredilmektedir (Ebû
Nuaym, IV, 171). Hz. Ali’nin hutbelerinden
oluþan bir derleme Zeyd b. Vehb’e nisbet
edilmekte (Ebû Ca‘fer et-Tûsî, s. 131), bu
derlemenin, aralarýnda Ýsmâil b. Mihrân esSekûnî’nin Kitâbü ƒu¹abi emîri’l-müßminîn’i, Nasr b. Müzâhim’in Kitâbü Vaš£ati
Øýffîn’i ve Þerîf er-Radî’nin Nehcü’l-belâ³a’sý gibi kitaplarýn bulunduðu bazý eserlere kaynaklýk ettiði belirtilmektedir (Modarressi, s. 81-82; DÝA, XXXII, 539).
Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VI, 102-103; Fesevî, elMa£rife ve’t-târîÅ, II, 768-771; Ebû Nuaym, ¥ilye,
IV, 171-174; Ebû Ca‘fer et-Tûsî, el-Fihrist (nþr.
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II, 107; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 583-584; a.mlf., Hedyü’s-sârî (nþr. Abdülazîz b. Bâz), Beyrut 1416/
1996, s. 569; Abdüssettâr eþ-Þeyh, A£lâmü’l-¼uffâ¾ ve’l-mu¼addi¦în, Dýmaþk-Beyrut 1417/1997,
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ÿHalit Özkan

–

—
ZEYDÝYYE
(   ) א

˜

Taberistan, Deylem ve Gîlân’da
hüküm süren bir devlet
(864-1526).
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Sarp daðlarla çevrili Taberistan ve Deylem, Abbâsî halifelerinin takibatýna mâruz kalan muhalifler için korunaklý bir sýðýnak durumundaydý. Buraya sýðýnanlar ara-

sýnda Hz. Ali evlâdýndan bazý kimseler de
vardý. Abbâsîler’e itaat etmemekte direnen Taberistan-Deylem halkýnýn Ehl-i beyt
mensuplarýna kucak açmasý gelenlerin sayýsýný arttýrdý ve takibata uðrayan Ali evlâdýnýn Taberistan-Deylem daðlarýna sýðýnmasý neredeyse bir âdet haline geldi. Taberistan-Deylem arasýndaki Rûyân bölgesine yerleþen Zeydîler bölgede mezheplerini yaymaya baþladýlar. Ali evlâdýnýn ileri
gelenlerinden olan Yahyâ b. Ömer et-Tâlibî el-Hüseynî’nin 250 (864) yýlýnda Kûfe’de çýkardýðý isyanýn bastýrýlmasý ve Yahyâ
b. Ömer’in öldürülmesinin ardýndan Abbâsî Halifesi Müstaîn-Billâh, Tâhirîler’in Irak
ve Haremeyn Valisi Muhammed b. Abdullah b. Tâhir’e Taberistan ve Deylem’deki
bazý arazileri de içine alan iktâlar vermiþti. Bu durum bölge halkýnýn Tâhirî yönetimine karþý duyduðu nefreti isyana dönüþtürdü. Deylemliler, güçlerini arttýrmak
için Taberistan’daki Alevîler’in ileri gelenlerinden Muhammed b. Ýbrâhim’e haber
gönderip ona biat edeceklerini bildirdiler.
Kendisinin buna lâyýk olmadýðýný söyleyen
Muhammed onlara Hz. Hasan’ýn soyundan
gelen kayýnbiraderi Hasan b. Zeyd el-Alevî’yi tavsiye etti.
Yahyâ b. Ömer’in isyanýna katýldýktan
sonra Kûfe’den kaçýp bölgeye sýðýnan Hasan b. Zeyd el-Alevî bu sýrada Rey’de bulunuyordu. Deylemliler’in teklifini kabul etti ve Taberistan’ýn Abbâsîler’le sýnýr bölgesi olan Rûyân’a geldi. Bölgedeki Ehl-i beyt
mensuplarýnýn yaný sýra Deylem, Kelâr, Þâlûs ve Rûyân halkýnýn biatýný alýp Taberistan ve Deylem Zeydîleri (Aleviyye) adýyla bir
devlet kurdu (250/864). Çevrede hâkimiyeti saðladýktan sonra Âmül’ü ve Taberistan âmilinin oturduðu Sâriye’yi (Sârî) ele
geçirdi. Bölgeyi geri almaya çalýþan Tâhirî
kuvvetleriyle mücadelesini sürdürdü. Rey’i
de Tâhirîler’den aldý ve buraya Tâlibîler’den Muhammed b. Ca‘fer’i vali tayin etti.
Tâhirî kuvvetleri karþýsýnda yenilen Muhammed, Taberistan’ý onlara terketmek
zorunda kaldýysa da Hasan b. Zeyd’in gönderdiði kuvvetler kýsa süre sonra Rey’i geri almayý baþardý (251/865). 255 (869) yýlýnda Zeydîler, Abbâsî ordusu karþýsýnda
yenilgiye uðrayýp tekrar Deylem’e çekildiler, fakat iki yýl sonra Cürcân’ý ele geçirip
Tâhirîler’in Horasan’daki itibarýný büyük
ölçüde sarstýlar. Hasan b. Zeyd, bu arada
Ya‘kub b. Leys es-Saffâr ile de savaþmak
zorunda kaldý; Sâriye’ye ve Âmül’e giren
Ya‘kub’un þiddetli yaðmurlar yüzünden
çekilmesinin ardýndan tekrar Taberistan’a
hâkim oldu (260/874). “Dâî-i Kebîr” ve “Dâî-
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Ýlelhak” lakaplarýyla anýlan Hasan b. Zeyd
270’te (884) Âmül’de vefat etti, yerine kardeþi Dâî-i Sagýr Muhammed b. Zeyd geçti.
Ýdare merkezini Âmül’den Cürcân’a nakleden Muhammed b. Zeyd on yedi yýl süren hükümdarlýðý döneminde Horasan Valisi Râfi‘ b. Herseme, Saffârîler ve Sâmânîler’le mücadele etti. Muhammed b. Hârûn es-Serahsî kumandasýndaki Sâmânî
ordusuyla Cürcân’da yaptýðý savaþta yenildi ve hayatýný kaybetti. Kesik baþý Buhara’ya götürülürken cesedi Cürcân kapýsý önünde defnedildi. Onun ölümüyle Taberistan Zeydîleri’nin birinci dönemi kapanmýþ oldu (287/900). Zeydîler, Hz. Hüseyin’in neslinden gelen Hasan b. Ali elUtrûþ liderliðinde daha kuzeye Deylem’e
çekilmek zorunda kaldýlar. Abbâsîler’e boyun eðmeyen ve henüz Ýslâm’a girmeyen
bölge halký Utrûþ’a destek verdi. Hasan elUtrûþ, güçlü bir taraftar zümresi teþkil
etmek için Hazar denizinin güney kýyýsýnda müslüman olmayan Deylem halký arasýnda Ýslâmlaþtýrma faaliyetine giriþti ve
200.000’e yakýn Deylemli’nin Müslümanlýðý kabul etmesini saðladý. Ardýndan Gîlân’a geçip faaliyetlerini burada sürdürdü.
Çok sayýda mescid inþa ettirdi, Ýslâmiyet’e
yeni giren Deylemli ve Gîlânlýlar’ý teþkilâtlandýrdý. Daha sonra Âmül’e girdi ve Sâmânîler’in içinde bulunduðu karýþýklýklardan faydalanarak hükümdarlýðýný ilân etti. Sâmânîler’i bozguna uðratýp bütün Taberistan’ý ve Cürcân’ý ele geçirdi, Taberistan Zeydî Devleti’ni yeniden kurdu (301/
914). Ýslâm dünyasýnýn yetiþen en âdil ve
en müttaki hükümdarlarýndan biri sayýlan
ve “en-Nâsýr-Lilhak” lakabýyla anýlan Hasan
el-Utrûþ 304’te (917) vefat etti. Ayný zamanda Taberistan Zeydiyyesi’nin bir kolu
olan Nâsýriyye’nin kurucusuydu. Tefsir, hadis, akaid, fýkýh, Arap dili ve edebiyatýyla
ilgili birçok eser kaleme almýþtýr (bk. HASAN el-UTRÛÞ). Onun yerine Gîlânlýlar’ýn
baskýsýyla veliaht olarak tanýdýðý Hz. Hasan evlâdýndan damadý Hasan b. Kasým
ed-Dâî geçti. Fakat Utrûþ’un ardýndan Taberistan ve Deylem’de siyasî birlik daðýldý. Hasan b. Kasým bir taraftan Utrûþ’un
oðullarýyla, diðer taraftan yerli unsurlarla
mücadele etmek zorunda kaldý. Abbâsîler’e baðlý komþu hânedanlar da Taberistan üzerindeki baskýlarýný sürdürdü. Buna
raðmen Rey, Zencan, Kazvin, Kum ve Ebher gibi þehirleri ele geçirdi. Leylâ b. Nu‘mân kumandasýnda gönderdiði ordu Sâmânîler’in elindeki Nîþâbur’u aldýysa da
(308/920-21) ayný yýl þehir elden çýktý. Yaptýrdýðý medrese ve hankahlarla eðitim ve

öðretime katkýda bulunan, iyi bir devlet
adamý ve kumandan olarak temayüz eden
Hasan b. Kasým, Taberistan’ý iþgal eden Ziyârîler’le giriþtiði savaþý kaybetti ve öldürüldü (316/928). Böylece Zeydîler’in Taberistan’daki hâkimiyeti de sona erdi.
Onun ölümünden sonra Zeydîler Deylem’e çekildiler. Zor günlerinde sýðýndýklarý Deylem artýk onlarýn vataný haline geldi. Ancak Zeydî liderleri arasýndaki iktidar mücadelesi burada da devam etti ve
siyasî birlik bir türlü saðlanamadý. Deylem’de imamlýðýný ilân eden ilk Zeydî lideri
Ebü’l-Fazl Ca‘fer b. Muhammed oldu. “esSâir-Fillâh” unvanýný alan Ebü’l-Fazl, Taberistan yerli liderlerinin de teþvikiyle Taberistan’ý Ziyârîler’den geri almak istedi. Ancak uðradýðý aðýr maðlûbiyet yüzünden
uzun süre Taberistan’a yönelik herhangi
bir faaliyete giriþemedi. Bu arada Taberistan Büveyhîler’in eline geçti. Büveyhîler’e karþý Taberistan’a yeni bir sefer düzenleyen Ebü’l-Fazl, Büveyhîler’le barýþ antlaþmasý imzalayarak Taberistan’a yerleþti. Fakat bölgeden vazgeçmek niyetinde
olmayan Ziyârîler’in devam eden saldýrýlarý karþýsýnda tekrar Deylem’e dönmek zorunda kaldý.
Ebü’l-Fazl’ýn ardýndan imamlýk makamýna Taberistan Zeydîleri’nin son hükümdarý Hasan b. Kasým’ýn Ýbnü’d-Dâî olarak tanýnan oðlu Ebû Abdullah Muhammed b.
Hasan b. Kasým getirildi. Ýlmiyle temayüz
eden Ebû Abdullah siyasetten uzak durmaya çalýþýyordu. Ýlim tahsili için önemli
merkezleri dolaþmaya devam ederken taraftarlarýnýn kendisine biat etmeleri yüzünden Büveyhîler tarafýndan tutuklandý. Önemli þahsiyetlerin araya girmesiyle
serbest býrakýldýktan sonra Baðdat’a yerleþti. Büveyhî Hükümdarý Muizzüddevle
onu çok takdir ediyor, büyük saygý gösteriyordu. Ebû Abdullah sultanýn ýsrarlý teklifleri karþýsýnda Tâlibîler’in nakipliðini kabul etti (349/960). Taberistan’dan Deylem’e, oradan daha kuzeye Gîlân’a geçen
Zeydîler, Hevsem’i merkez edinmiþlerdi.
Ebû Abdullah’ýn Baðdat’ta bulunduðu yýllarda Hevsem, Zeydî / Sâirîler’in hâkimiyetindeydi. Hasan el-Utrûþ’un düþüncelerini
sürdüren Zeydî / Nâsýrîler (Nâsýriyye) burayý onlardan almaya çalýþýyorlardý. Nâsýrîler,
Ebû Abdullah’ý baþlarýna geçirmek üzere
Hevsem’e davet ettiler. Bütün servetini ve
ailesini Baðdat’ta býrakan Ebû Abdullah’ýn
Gîlân’a gelmesiyle Nâsýrî-Sâirî mücadelesi
þiddetlendi. Uzun süren mücadelelerin ardýndan Deylem hâkimi Menâzir’in desteðiyle Hevsem’i ele geçiren Ebû Abdullah

“Mehdî-Lidînillâh” lakabýyla imam ilân edildi (353/964). Yönetiminin temellerini saðlamlaþtýrdýktan sonra Taberistan üzerine
seferler düzenledi, ancak baþarý saðlayamadý.
Ebû Abdullah Gîlân’a geldiði sýrada Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî ez-Zeydî’ye nisbet
edilen Deylem-Kasýmîleri ile Gîlân Nâsýrîleri arasýnda tam bir kutuplaþma yaþanýyor, bunlar birbirlerini sapýklýk, hatta küfürle itham ediyorlardý. Ebû Abdullah bütün gücünü mezhep taassubunu hafifletme yönünde kullandý. Onun ölümünün
(360/971) ardýndan Zeydîler bazan çatýþarak, bazan barýþ içinde bölgedeki varlýklarýný sürdürdüler. Giderek güçlenen Sâirîler’in Hevsem’e hâkim olmasý Nâsýrîler’i
harekete geçirdi. Kuvvetlerini arttýrmak
için meþhur Zeydî âlimi Ebü’l-Hüseyin Ahmed’e (Ahmed b. Hüseyin) biat ettiler.
Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Büveyhîler tarafýndan destekleniyor, ünlü vezir Sâhib b. Abbâd ona çok saygý gösteriyordu. “el-Müeyyed-Billâh” unvanýný alan Ebü’l-Hüseyin Ahmed bir süre Deylem, Taberistan ve Rey
üçgeninde dolaþýp taraftar toplamaya çalýþtý. Ayrýca bölgedeki Zeydî / Kasýmîler’in
desteðini saðladý ve güçlü bir ordu ile Hevsem üzerine yürüdü, Ebû Zeyd es-Sâirî’yi
maðlûp ederek þehri ele geçirdi. Ýki yýl sonra Hevsem’den çýkarýlan Müeyyed-Billâh
bu defa Sâirîler tarafýndan Deylem’e çaðýrýldý. Ýki yýl içinde Deylem yerli liderlerinin de desteklediði müttefik bir ordu kurup 400 (1010) yýlýnda sahil yolundan asýl
hedefi olan Taberistan’a yürüdü. Ancak Ziyârî Emîri Kabûs karþýsýnda baþarý saðlayamadý ve onunla bir anlaþma yaptýktan
sonra geri çekildi. Bu sýrada gerek Deylem’de gerekse Taberistan’da mezhep mücadeleleri devam ediyor, Deylem’de Zeydî
gruplarý arasýnda yaþanan mücadele Taberistan’da Þiî-Sünnî kavgasý þeklinde kendini gösteriyordu. Bir ara Rey’den gelen Þiî
âlimi Ebü’l-Kasým el-Büstî’nin çocuk yaþta müslüman olan Hz. Ali’nin hiç þirke bulaþmadýðýný, buna karþýlýk Ebû Bekir’in kýrk
yýl müþrik olarak yaþadýðýný söylemesi üzerine Sünnîler ayaklandý. Þiîler’e ait birkaç
ev, birkaç mescid ve Zeydî imamlarýnýn
mezarlarý tahrip edildi. Askerî bakýmdan
zayýf durumda olan Müeyyed-Billâh, Taberistan’da cereyan eden bu olaylara müdahale edemedi. Onun 411 (1020) yýlýnda vefatýnýn ardýndan kardeþi Nâtýk-Bilhakk’a
biat edildi.
Deylem-Gîlân Zeydîleri, Müeyyed-Billâh’tan sonra aralarýndaki iç çekiþmeden ziyade Bâtýnî tehdidine karþý mücadele et325
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mek zorunda kaldýlar. Bâtýnî saldýrýlarýnýn
þiddetle týrmanmasý sebebiyle imamlar
dikkatlerini bu yöne çevirdiler. Yemen Zeydî
Ýmamý el-Mansûr-Billâh Abdullah b. Hamza, er-Risâletü’l-£âlime bi’l-edilleti’l-¼âkime adlý eserinde, Zeydî âlimlerinden
Hâdî el-Hukaynî ve Ebü’r-Rýzâ el-Kisumî’nin Bâtýnîler’le iliþki kurulmasýna cevaz vermediklerini ve bu yüzden Bâtýnî suikastçýlarýn hedefi durumuna geldiklerini dile
getirmektedir. Nitekim Bâtýnîler, Deylem
Zeydî imamlarýndan bazýlarýný öldürdüler.
Bazý imamlar da onlarýn tehdidi yüzünden
uzun yýllar saklanmak zorunda kaldýlar.
Nâtýk-Bilhak çoðunluðun kabulüne göre
on üç yýl süren imamlýðý süresince siyasî
faaliyetlere ilgi duymamýþ, devrin idarecilerine karþý ýlýmlý bir politika izlemiþ, Deylem’de veya daha kuvvetli rivayetlere göre Âmül’de vefat etmiþtir (424/1033).
Aralarýndaki iç mücadelenin yaný sýra
güçlü Bâtýnî tehdidi Deylem ve Gîlân Zeydîleri’ni iyice zayýflatmýþtý. Buna raðmen
bölgedeki mevcudiyetlerini X. (XVI.) yüzyýlýn ilk çeyreðine kadar sürdürmeyi baþardýlar. Nitekim Gîlân’daki son Zeydî yönetimi olan Âl-i Kârkiyâ emîrlerinden Ali b.
Emîr Kiyâ, Lâhîcân’ý zaptettiðinde (769/
1368) oradaki Zeydî âlimleri onu þer‘î
imam olarak tanýdýklarýný ve kendisine resmî baðlýlýklarýný ilân etmiþlerdi (Zahîrüddîn-i Mar‘aþî, s. 41). Ali Kiyâ’nýn öldürülmesinin (791/1389) ardýndan iç mücadeleler baþladý. Rýzâ Kiyâ (1395-1425), Karakoyunlular’a tâbi olan Nâsýr Kiyâ (14291447) ve oðlu Muhammed b. Nâsýr (14471478) döneminde bölgede istikrar hâkimdi. Zaman zaman komþularýnýn iþgaline uðrayan bölge XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Safevîler’in eline geçti. Çok zayýflamýþ olan Zeydîlik, Safevî baskýlarýna karþý kimliðini koruyamadý ve zamanla Safevîler’in mezhebi
Ýmâmiyye Þiîliði’ne (Ýsnâaþeriyye) dönüþerek ortadan kalktý. Nûrullah Þüþterî, Sultan Emîr Kiyâ Ahmed Han ve tebaasýnýn
çoðunun 933 (1526-27) yýlýnda Zeydîliði
terketmiþ olduklarýný söyler (Mecâlisü’lmüßminîn, II, 378).
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Zeydîliðin
Yemen’de kurulan kolu.
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Zeydîler’in, kendine özgü bir sosyokültürel yapýsý olan Yemen bölgesine intikal
edip devlet kurmalarýndan itibaren günümüze kadar devam eden varlýðý, siyasî bakýmdan dönem dönem muðlak ve istikrarsýz bir seyir izleyerek kesintilere uðramýþtýr. Bu seyir I. Zeydî Ýmamlar Devleti,
II. Zeydî Ýmamlar Devleti ve sonrasý, Osmanlý hâkimiyeti ve son dönem olmak üzere baþlýca dört dönem halinde ele alýnabilir. Yemen’de Zeydî imâmeti ayrýca Ressîler ve Kasýmîler þeklinde iki döneme ayrýlabilir. Zeydîliðin Yemen’deki kurucusu Yahyâ b. Hüseyin’in doðum yeri olan Medine
yakýnýndaki Ress daðýna nisbetle Ressîler,
1006’dan (1597) sonraki dönem ise Kasým
b. Muhammed’e nisbetle Kasýmîler diye
adlandýrýlýr.

I. Zeydî Ýmamlar Devleti (897-1052).

Zeydîler’in Yemen’deki ilk siyasî faaliyetleri Hz. Hasan’ýn soyundan Yahyâ b. Hüseyin’in 280 (893) yýlýnda Yemen’e gelmesiyle baþladý. Yahyâ bazý kabile önderlerinin,
aralarýndaki ihtilâflarý çözmesi için kendisini davet etmesi üzerine Yemen’e gitti.
Ýlk vardýðý Sa‘de’de bir süre kalýp karýþýklýklara son verdi. Bir müddet San‘a yakýnlarýndaki Þerefe’de kaldýktan sonra kendisine tâbi olanlar arasýnda itaatsizlik çýkýnca Hicaz’a döndü. Ancak Yemenliler kendisine elçi gönderip Karmatîler’le mücadele etmesi için onu tekrar davet edince 6
Safer 284’te (15 Mart 897) Sa‘de’ye ulaþarak “emîrü’l-mü’minîn” unvaný ve Hâdî-Ýlelhak lakabýyla halktan biat aldý. Böylece yaklaþýk on bir asýr sürecek olan Yemen Zeydî imâmeti kurulmuþ oldu. Sa‘de’de hâkimiyetini saðlamlaþtýrarak Yemen’de siyasî birlik oluþturmaya çalýþan Hâdî-Ýlelhak,
Necran, Hayvân ve Esâfit gibi þehirleri egemenliði altýna aldý. 288’de (901) Abbâsîler’in San‘a valisinin þehri kendisine terketmesinin ardýndan Zemâr ve Ceyþân’ý
da ele geçirdi. 293’te (906) San‘a’nýn Karmatîler tarafýndan zaptedilmesi üzerine
onlarla mücadeleye giriþip birkaç defa þehri ele geçirdi, fakat 298’de (911) vefat etti.
Hâdî-Ýlelhak, sadece siyasî bakýmdan deðil kaleme aldýðý eserlerle ve fetvalarýyla
fikrî bakýmdan da Zeydîliðin halk arasýnda yayýlmasýnda önemli rol oynadý. Zeydîler’in baþþehri ve davetlerinin merkezi olan
Sa‘de bu tarihten itibaren hem ilmî hem
iktisadî açýdan büyük geliþme gösterdi.
Hâdî-Ýlelhak’tan sonra imâmetini ilân eden
oðlu Ebü’l-Kasým Muhammed el-Murtazâ
hâkimiyetini Havlân’a kadar geniþletti, ancak 301 (913) yýlýnda idareyi kardeþi Ebü’lHasan Ahmed b. Yahyâ en-Nâsýr’a býraktý. Nâsýr Ahmed, Karmatîler’e karþý üstünlük kazanmasýna raðmen Ya‘furîler tarafýndan yenilgiye uðratýldý (322/934). Ardýndan oðullarý arasýnda baþ gösteren anlaþmazlýklar her ikisinin de sonunu getirdi ve
devlette ciddi siyasî zaaflar ortaya çýktý
(366/976).
Devletin yeniden canlýlýk kazanmasý,
Mansûr-Billâh Kasým b. Ali el-Ýyânî’nin 389
(999) yýlýnda imâmetini ilân etmesiyle baþladý. Çevredeki yerleþim merkezlerinde
egemenliðini pekiþtiren Mansûr-Billâh’ýn
vefatýndan (393/1003) sonra Mehdî-Lidînillâh lakabýný alan genç yaþtaki oðlu Hüseyin b. Kasým imâmete geçti. Birçok eser
telif eden ve Zeydî düþüncenin geliþmesine katký saðlayan Hüseyin b. Kasým kendisinin beklenen mehdî olduðu yönündeki

