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ZEYD b. SÛHÂN

Sika ve kesîrü’l-hadîs gibi sýfatlarla ta-
nýtýlan 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, ký-
raat ilmini Ýbn Mes‘ûd’dan tahsil etmiþ-
tir. Kendisinden A‘meþ, Ýsmâil b. Ebû Hâ-
lid, 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 ri-
câl âlimleri kendisine Þiîlik isnat etmemiþ-
tir. Fesevî’nin Zeyd’in hadislerinde birta-
kým kusurlarýn görüldüðü yolundaki sözü
kabul görmemiþ, Zehebî ve Ýbn Hacer, Fe-
sevî’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 um-
re 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 es-
Sekûnî’nin Kitâbü ƒu¹abi emîri’l-müßmi-
nîn’i, Nasr b. Müzâhim’in Kitâbü Vaš£ati
Øýffîn’i ve Þerîf er-Radî’nin Nehcü’l-belâ-
³a’sý gibi kitaplarýn bulunduðu bazý eser-
lere kaynaklýk ettiði belirtilmektedir (Mo-
darressi, s. 81-82; DÝA, XXXII, 539).
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Taberistan, Deylem ve Gîlân’da
hüküm süren bir devlet

(864-1526).
˜ ™

Sarp daðlarla çevrili Taberistan ve Dey-
lem, Abbâsî halifelerinin takibatýna mâ-
ruz kalan muhalifler için korunaklý bir sýðý-
nak durumundaydý. Buraya sýðýnanlar ara-

sýnda Hz. Ali evlâdýndan bazý kimseler de
vardý. Abbâsîler’e itaat etmemekte dire-
nen Taberistan-Deylem halkýnýn Ehl-i beyt
mensuplarýna kucak açmasý gelenlerin sa-
yýsýný arttýrdý ve takibata uðrayan Ali evlâ-
dýnýn Taberistan-Deylem daðlarýna sýðýn-
masý neredeyse bir âdet haline geldi. Ta-
beristan-Deylem arasýndaki Rûyân bölge-
sine yerleþen Zeydîler bölgede mezheple-
rini yaymaya baþladýlar. Ali evlâdýnýn ileri
gelenlerinden olan Yahyâ b. Ömer et-Tâ-
libî el-Hüseynî’nin 250 (864) yýlýnda Kûfe’-
de çýkardýðý isyanýn bastýrýlmasý ve Yahyâ
b. Ömer’in öldürülmesinin ardýndan Abbâ-
sî Halifesi Müstaîn-Billâh, Tâhirîler’in Irak
ve Haremeyn Valisi Muhammed b. Abdul-
lah b. Tâhir’e Taberistan ve Deylem’deki
bazý arazileri de içine alan iktâlar vermiþ-
ti. Bu durum bölge halkýnýn Tâhirî yöne-
timine karþý duyduðu nefreti isyana dö-
nüþtürdü. Deylemliler, güçlerini arttýrmak
için Taberistan’daki Alevîler’in ileri gelen-
lerinden 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-Ale-
vî’yi tavsiye etti.

Yahyâ b. Ömer’in isyanýna katýldýktan
sonra Kûfe’den kaçýp bölgeye sýðýnan Ha-
san b. Zeyd el-Alevî bu sýrada Rey’de bu-
lunuyordu. Deylemliler’in teklifini kabul et-
ti ve Taberistan’ýn Abbâsîler’le sýnýr bölge-
si olan Rûyân’a geldi. Bölgedeki Ehl-i beyt
mensuplarýnýn yaný sýra Deylem, Kelâr, Þâ-
lûs ve Rûyân halkýnýn biatýný alýp Taberis-
tan ve Deylem Zeydîleri (Aleviyye) adýyla bir
devlet kurdu (250/864). Çevrede hâkimi-
yeti saðladýktan sonra Âmül’ü ve Taberis-
tan 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 Mu-
hammed, Taberistan’ý onlara terketmek
zorunda kaldýysa da Hasan b. Zeyd’in gön-
derdiði kuvvetler kýsa süre sonra Rey’i ge-
ri almayý baþardý (251/865). 255 (869) yý-
lýnda Zeydîler, Abbâsî ordusu karþýsýnda
yenilgiye uðrayýp tekrar Deylem’e çekildi-
ler, 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-

sýhhatinden þüphe edilen bazý övgü söz-
leri (meselâ bk. Ýbn Sa‘d, VI, 123; Hatîb,
VIII, 440; Ýbn Hacer, I, 582-583) kendisine
atfedilen tasavvufî þahsiyetine güç kazan-
dýran 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. On-
dan da Ebû Vâil Þakýk b. Seleme, Ayzâr b.
Hureys ve Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d gibi þahýslar
hadis rivayet etmiþtir. Zeyd gibi kardeþle-
ri 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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Ebû Süleymân Zeyd
b. Vehb el-Cühenî el-Kûfî

(ö. 83/702)

Muhadramûndan.˜ ™

Medine’nin batýsýndaki Yenbu‘ bölgesi-
ne 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 çýktýy-
sa da heyet Medine’ye varmadan Resûl-i
Ekrem vefat etti. Ýbn Hacer, Zeyd’in Ýbn
Hazm tarafýndan sahâbî sayýlmasýný eleþ-
tirir (el-Ý½âbe, I, 583-584). Hz. Ömer devrin-
de Azerbaycan’ýn fethine katýldý. Bu dö-
nemde bir süre Medine’de ikamet edip
daha sonra Kûfe’ye yerleþti. Cemel, Sýffîn
ve Nehrevan savaþlarýnda Hz. Ali’nin safýn-
da yer aldý. Hz. Ali’nin önde gelen adam-
larý arasýnda gösterilen Zeyd’in Deyrülce-
mâcim savaþýnýn ardýndan 83 (702) yýlýnýn
sonlarýnda vefat ettiði bilgisi (Ýbn Sa‘d, VI,
103) daha çok kabul görmekle birlikte, ba-
zý rivayetler onun vefatýný 97 (716) yýlýna
kadar götürmektedir.
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öðretime katkýda bulunan, iyi bir devlet
adamý ve kumandan olarak temayüz eden
Hasan b. Kasým, Taberistan’ý iþgal eden Zi-
yârîler’le giriþtiði savaþý kaybetti ve öldü-
rüldü (316/928). Böylece Zeydîler’in Tabe-
ristan’daki hâkimiyeti de sona erdi.

Onun ölümünden sonra Zeydîler Dey-
lem’e çekildiler. Zor günlerinde sýðýndýkla-
rý Deylem artýk onlarýn vataný haline gel-
di. Ancak Zeydî liderleri arasýndaki ikti-
dar mücadelesi burada da devam etti ve
siyasî birlik bir türlü saðlanamadý. Dey-
lem’de imamlýðýný ilân eden ilk Zeydî lideri
Ebü’l-Fazl Ca‘fer b. Muhammed oldu. “es-
Sâir-Fillâh” unvanýný alan Ebü’l-Fazl, Tabe-
ristan yerli liderlerinin de teþvikiyle Tabe-
ristan’ý Ziyârîler’den geri almak istedi. An-
cak uðradýðý aðýr maðlûbiyet yüzünden
uzun süre Taberistan’a yönelik herhangi
bir faaliyete giriþemedi. Bu arada Tabe-
ristan Büveyhîler’in eline geçti. Büveyhî-
ler’e karþý Taberistan’a yeni bir sefer dü-
zenleyen Ebü’l-Fazl, Büveyhîler’le barýþ ant-
laþmasý imzalayarak Taberistan’a yerleþ-
ti. Fakat bölgeden vazgeçmek niyetinde
olmayan Ziyârîler’in devam eden saldýrý-
larý karþýsýnda tekrar Deylem’e dönmek zo-
runda kaldý.

Ebü’l-Fazl’ýn ardýndan imamlýk makamý-
na Taberistan Zeydîleri’nin son hükümda-
rý Hasan b. Kasým’ýn Ýbnü’d-Dâî olarak ta-
nýnan oðlu Ebû Abdullah Muhammed b.
Hasan b. Kasým getirildi. Ýlmiyle temayüz
eden Ebû Abdullah siyasetten uzak dur-
maya çalýþýyordu. Ýlim tahsili için önemli
merkezleri dolaþmaya devam ederken ta-
raftarlarýnýn kendisine biat etmeleri yü-
zünden Büveyhîler tarafýndan tutuklan-
dý. Önemli þahsiyetlerin araya girmesiyle
serbest býrakýldýktan sonra Baðdat’a yer-
leþti. Büveyhî Hükümdarý Muizzüddevle
onu çok takdir ediyor, büyük saygý göste-
riyordu. Ebû Abdullah sultanýn ýsrarlý tek-
lifleri karþýsýnda Tâlibîler’in nakipliðini ka-
bul etti (349/960). Taberistan’dan Dey-
lem’e, oradan daha kuzeye Gîlân’a geçen
Zeydîler, Hevsem’i merkez edinmiþlerdi.
Ebû Abdullah’ýn Baðdat’ta bulunduðu yýl-
larda Hevsem, Zeydî / Sâirîler’in hâkimiye-
tindeydi. Hasan el-Utrûþ’un düþüncelerini
sürdüren Zeydî / Nâsýrîler (Nâsýriyye) bura-
yý 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 ar-
dýndan Deylem hâkimi Menâzir’in deste-
ðiyle Hevsem’i ele geçiren Ebû Abdullah

“Mehdî-Lidînillâh” lakabýyla imam ilân edil-
di (353/964). Yönetiminin temellerini sað-
lamlaþtýrdýktan sonra Taberistan üzerine
seferler düzenledi, ancak baþarý saðlaya-
madý.

Ebû Abdullah Gîlân’a geldiði sýrada Ka-
sým b. Ýbrâhim er-Ressî ez-Zeydî’ye nisbet
edilen Deylem-Kasýmîleri ile Gîlân Nâsýrî-
leri arasýnda tam bir kutuplaþma yaþaný-
yor, bunlar birbirlerini sapýklýk, hatta kü-
fürle itham ediyorlardý. Ebû Abdullah bü-
tün gücünü mezhep taassubunu hafiflet-
me yönünde kullandý. Onun ölümünün
(360/971) ardýndan Zeydîler bazan çatýþa-
rak, bazan barýþ içinde bölgedeki varlýkla-
rýný sürdürdüler. Giderek güçlenen Sâirî-
ler’in Hevsem’e hâkim olmasý Nâsýrîler’i
harekete geçirdi. Kuvvetlerini arttýrmak
için meþhur Zeydî âlimi Ebü’l-Hüseyin Ah-
med’e (Ahmed b. Hüseyin) biat ettiler.
Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Büveyhîler tarafýn-
dan destekleniyor, ünlü vezir Sâhib b. Ab-
bâd ona çok saygý gösteriyordu. “el-Müey-
yed-Billâh” unvanýný alan Ebü’l-Hüseyin Ah-
med bir süre Deylem, Taberistan ve Rey
üçgeninde dolaþýp taraftar toplamaya ça-
lýþtý. Ayrýca bölgedeki Zeydî / Kasýmîler’in
desteðini saðladý ve güçlü bir ordu ile Hev-
sem üzerine yürüdü, Ebû Zeyd es-Sâirî’yi
maðlûp ederek þehri ele geçirdi. Ýki yýl son-
ra Hevsem’den çýkarýlan Müeyyed-Billâh
bu defa Sâirîler tarafýndan Deylem’e ça-
ðýrýldý. Ýki yýl içinde Deylem yerli liderleri-
nin de desteklediði müttefik bir ordu ku-
rup 400 (1010) yýlýnda sahil yolundan asýl
hedefi olan Taberistan’a yürüdü. Ancak Zi-
yârî Emîri Kabûs karþýsýnda baþarý saðla-
yamadý ve onunla bir anlaþma yaptýktan
sonra geri çekildi. Bu sýrada gerek Dey-
lem’de gerekse Taberistan’da mezhep mü-
cadeleleri devam ediyor, Deylem’de Zeydî
gruplarý arasýnda yaþanan mücadele Tabe-
ristan’da Þiî-Sünnî kavgasý þeklinde kendi-
ni gösteriyordu. Bir ara Rey’den gelen Þiî
âlimi Ebü’l-Kasým el-Büstî’nin çocuk yaþ-
ta müslüman olan Hz. Ali’nin hiç þirke bu-
laþmadýðýný, buna karþýlýk Ebû Bekir’in kýrk
yýl müþrik olarak yaþadýðýný söylemesi üze-
rine Sünnîler ayaklandý. Þiîler’e ait birkaç
ev, birkaç mescid ve Zeydî imamlarýnýn
mezarlarý tahrip edildi. Askerî bakýmdan
zayýf durumda olan Müeyyed-Billâh, Tabe-
ristan’da cereyan eden bu olaylara müda-
hale edemedi. Onun 411 (1020) yýlýnda ve-
fatýnýn ardýndan kardeþi Nâtýk-Bilhakk’a
biat edildi.

Deylem-Gîlân Zeydîleri, Müeyyed-Billâh’-
tan sonra aralarýndaki iç çekiþmeden zi-
yade Bâtýnî tehdidine karþý mücadele et-

Ýlelhak” lakaplarýyla anýlan Hasan b. Zeyd
270’te (884) Âmül’de vefat etti, yerine kar-
deþi Dâî-i Sagýr Muhammed b. Zeyd geçti.

Ýdare merkezini Âmül’den Cürcân’a nak-
leden Muhammed b. Zeyd on yedi yýl sü-
ren hükümdarlýðý döneminde Horasan Va-
lisi Râfi‘ b. Herseme, Saffârîler ve Sâmâ-
nîler’le mücadele etti. Muhammed b. Hâ-
rûn es-Serahsî kumandasýndaki Sâmânî
ordusuyla Cürcân’da yaptýðý savaþta ye-
nildi ve hayatýný kaybetti. Kesik baþý Bu-
hara’ya götürülürken cesedi Cürcân kapý-
sý önünde defnedildi. Onun ölümüyle Ta-
beristan Zeydîleri’nin birinci dönemi ka-
panmýþ oldu (287/900). Zeydîler, Hz. Hü-
seyin’in neslinden gelen Hasan b. Ali el-
Utrûþ liderliðinde daha kuzeye Deylem’e
çekilmek zorunda kaldýlar. Abbâsîler’e bo-
yun eðmeyen ve henüz Ýslâm’a girmeyen
bölge halký Utrûþ’a destek verdi. Hasan el-
Utrûþ, güçlü bir taraftar zümresi teþkil
etmek için Hazar denizinin güney kýyýsýn-
da müslüman olmayan Deylem halký ara-
sýnda Ýslâmlaþtýrma faaliyetine giriþti ve
200.000’e yakýn Deylemli’nin Müslüman-
lýðý kabul etmesini saðladý. Ardýndan Gî-
lân’a geçip faaliyetlerini burada sürdürdü.
Çok sayýda mescid inþa ettirdi, Ýslâmiyet’e
yeni giren Deylemli ve Gîlânlýlar’ý teþkilât-
landýrdý. Daha sonra Âmül’e girdi ve Sâ-
mânîler’in içinde bulunduðu karýþýklýklar-
dan faydalanarak hükümdarlýðýný ilân et-
ti. Sâmânîler’i bozguna uðratýp bütün Ta-
beristan’ý ve Cürcân’ý ele geçirdi, Taberis-
tan 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 za-
manda Taberistan Zeydiyyesi’nin bir kolu
olan Nâsýriyye’nin kurucusuydu. Tefsir, ha-
dis, akaid, fýkýh, Arap dili ve edebiyatýyla
ilgili birçok eser kaleme almýþtýr (bk. HA-
SAN el-UTRÛÞ). Onun yerine Gîlânlýlar’ýn
baskýsýyla veliaht olarak tanýdýðý Hz. Ha-
san evlâdýndan damadý Hasan b. Kasým
ed-Dâî geçti. Fakat Utrûþ’un ardýndan Ta-
beristan ve Deylem’de siyasî birlik daðýl-
dý. Hasan b. Kasým bir taraftan Utrûþ’un
oðullarýyla, diðer taraftan yerli unsurlarla
mücadele etmek zorunda kaldý. Abbâsî-
ler’e baðlý komþu hânedanlar da Taberis-
tan üzerindeki baskýlarýný sürdürdü. Buna
raðmen Rey, Zencan, Kazvin, Kum ve Eb-
her gibi þehirleri ele geçirdi. Leylâ b. Nu‘-
mân kumandasýnda gönderdiði ordu Sâ-
mânîler’in elindeki Nîþâbur’u aldýysa da
(308/920-21) ayný yýl þehir elden çýktý. Yap-
týrdýðý medrese ve hankahlarla eðitim ve
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Zeydîliðin
Yemen’de kurulan kolu.˜ ™

Zeydîler’in, kendine özgü bir sosyokül-
türel yapýsý olan Yemen bölgesine intikal
edip devlet kurmalarýndan itibaren günü-
müze kadar devam eden varlýðý, siyasî ba-
kýmdan dönem dönem muðlak ve istik-
rarsýz bir seyir izleyerek kesintilere uðra-
mýþtýr. Bu seyir I. Zeydî Ýmamlar Devleti,
II. Zeydî Ýmamlar Devleti ve sonrasý, Os-
manlý hâkimiyeti ve son dönem olmak üze-
re baþlýca dört dönem halinde ele alýnabi-
lir. Yemen’de Zeydî imâmeti ayrýca Ressî-
ler ve Kasýmîler þeklinde iki döneme ayrý-
labilir. Zeydîliðin Yemen’deki kurucusu Yah-
yâ 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 faaliyet-
leri Hz. Hasan’ýn soyundan Yahyâ b. Hüse-
yin’in 280 (893) yýlýnda Yemen’e gelmesiy-
le baþladý. Yahyâ bazý kabile önderlerinin,
aralarýndaki ihtilâflarý çözmesi için kendi-
sini davet etmesi üzerine Yemen’e gitti.
Ýlk vardýðý Sa‘de’de bir süre kalýp karýþýk-
lýklara son verdi. Bir müddet San‘a yakýn-
larýndaki Þerefe’de kaldýktan sonra kendi-
sine tâbi olanlar arasýnda itaatsizlik çýkýn-
ca Hicaz’a döndü. Ancak Yemenliler ken-
disine elçi gönderip Karmatîler’le mücade-
le etmesi için onu tekrar davet edince 6
Safer 284’te (15 Mart 897) Sa‘de’ye ulaþa-
rak “emîrü’l-mü’minîn” unvaný ve Hâdî-Ýlel-
hak lakabýyla halktan biat aldý. Böylece yak-
laþýk on bir asýr sürecek olan Yemen Zey-
dî imâmeti kurulmuþ oldu. Sa‘de’de hâki-
miyetini saðlamlaþtýrarak Yemen’de siya-
sî birlik oluþturmaya çalýþan Hâdî-Ýlelhak,
Necran, Hayvân ve Esâfit gibi þehirleri ege-
menliði altýna aldý. 288’de (901) Abbâsî-
ler’in San‘a valisinin þehri kendisine ter-
ketmesinin ardýndan Zemâr ve Ceyþân’ý
da ele geçirdi. 293’te (906) San‘a’nýn Kar-
matîler tarafýndan zaptedilmesi üzerine
onlarla mücadeleye giriþip birkaç defa þeh-
ri ele geçirdi, fakat 298’de (911) vefat etti.
Hâdî-Ýlelhak, sadece siyasî bakýmdan de-
ðil kaleme aldýðý eserlerle ve fetvalarýyla
fikrî bakýmdan da Zeydîliðin halk arasýn-
da yayýlmasýnda önemli rol oynadý. Zeydî-
ler’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, an-
cak 301 (913) yýlýnda idareyi kardeþi Ebü’l-
Hasan Ahmed b. Yahyâ en-Nâsýr’a býrak-
tý. Nâsýr Ahmed, Karmatîler’e karþý üstün-
lük kazanmasýna raðmen Ya‘furîler tara-
fýndan yenilgiye uðratýldý (322/934). Ardýn-
dan oðullarý arasýnda baþ gösteren anlaþ-
mazlýklar 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 baþ-
ladý. Çevredeki yerleþim merkezlerinde
egemenliðini pekiþtiren Mansûr-Billâh’ýn
vefatýndan (393/1003) sonra Mehdî-Lidînil-
lâh lakabýný alan genç yaþtaki oðlu Hüse-
yin b. Kasým imâmete geçti. Birçok eser
telif eden ve Zeydî düþüncenin geliþmesi-
ne katký saðlayan Hüseyin b. Kasým kendi-
sinin beklenen mehdî olduðu yönündeki

mek zorunda kaldýlar. Bâtýnî saldýrýlarýnýn
þiddetle týrmanmasý sebebiyle imamlar
dikkatlerini bu yöne çevirdiler. Yemen Zeydî
Ýmamý el-Mansûr-Billâh Abdullah b. Ham-
za, er-Risâletü’l-£âlime bi’l-edilleti’l-¼â-
kime adlý eserinde, Zeydî âlimlerinden
Hâdî el-Hukaynî ve Ebü’r-Rýzâ el-Kisumî’-
nin Bâtýnîler’le iliþki kurulmasýna cevaz ver-
mediklerini ve bu yüzden Bâtýnî suikast-
çýlarýn 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 idareci-
lerine karþý ýlýmlý bir politika izlemiþ, Dey-
lem’de veya daha kuvvetli rivayetlere gö-
re Âmül’de vefat etmiþtir (424/1033).

Aralarýndaki iç mücadelenin yaný sýra
güçlü Bâtýnî tehdidi Deylem ve Gîlân Zey-
dîleri’ni iyice zayýflatmýþtý. Buna raðmen
bölgedeki mevcudiyetlerini X. (XVI.) yüz-
yýlýn ilk çeyreðine kadar sürdürmeyi baþar-
dýlar. Nitekim Gîlân’daki son Zeydî yöne-
timi 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 res-
mî baðlýlýklarýný ilân etmiþlerdi (Zahîrüd-
dîn-i Mar‘aþî, s. 41). Ali Kiyâ’nýn öldürül-
mesinin (791/1389) ardýndan iç mücade-
leler baþladý. Rýzâ Kiyâ (1395-1425), Kara-
koyunlular’a tâbi olan Nâsýr Kiyâ (1429-
1447) ve oðlu Muhammed b. Nâsýr (1447-
1478) döneminde bölgede istikrar hâkim-
di. Zaman zaman komþularýnýn iþgaline uð-
rayan bölge XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Safe-
vîler’in eline geçti. Çok zayýflamýþ olan Zey-
dîlik, Safevî baskýlarýna karþý kimliðini ko-
ruyamadý ve zamanla Safevîler’in mezhebi
Ýmâmiyye Þiîliði’ne (Ýsnâaþeriyye) dönüþe-
rek ortadan kalktý. Nûrullah Þüþterî, Sul-
tan Emîr Kiyâ Ahmed Han ve tebaasýnýn
çoðunun 933 (1526-27) yýlýnda Zeydîliði
terketmiþ olduklarýný söyler (Mecâlisü’l-
müßminîn, II, 378).
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