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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

ZEYDÎLER

görüþleri yüzünden tepki çekti. Onun savaþta öldürülmesinin (404/1013) ardýndan
imâmette yirmi yýldan fazla sürecek bir
fetret devresi baþladý. Bu esnada Hüseyin b. Kasým’ýn ölmediðini iddia eden ailesi ve taraftarlarý ona nisbetle anýlan Hüseyniyye adlý bir grup oluþturdular. Hüseyin’in aðabeyi Ca‘fer ve onun iki oðlu tarafýndan yayýlan Hüseyniyye fýrkasý, merkezden uzak bölgelerde sýnýrlý bir taraftar
bulduysa da siyasî bir güç haline gelemedi ve sonraki dönemlerde ortadan kalktý.
Ebû Hâþim Hasan b. Abdurrahman’dan
sonra 1039’da Ebü’l-Feth ed-Deylemî, enNâsýr-Lidînillâh unvanýyla imâmetini ilân
ederek devletin baþýna geçti. Deylemî’nin
1052’de vefatý üzerine Ýsmâilî-Fâtýmî bir
çizgiye sahip Suleyhîler bölgeye hâkim oldu. Zeydîlik ise siyasî gücünü kaybetti (bu
dönemin imamlar listesi için bk. el-Mevsû£atü’l-Yemeniyye, II, 1520). Diðer taraftan, kaynaklarda farklý rivayetler bulunmakla birlikte aðýrlýklý görüþe göre Mansûr el-Ýyânî zamanýnda Ali b. Mahfûz ile
Ali b. Þuhr arasýnda arazlarýn mahiyeti
üzerine çýkan tartýþma giderek zümreleþmeye yol açmýþ, ilkinin görüþlerini kabul
edenler Mutarrif eþ-Þihâbî’ye nisbetle Mutarrifiyye, ikincisinin görüþlerini benimseyenler Muhtâriyye adýyla anýlmýþtýr. Ancak her ikisi de güçlü bir varlýk gösterememiþtir.
II. Zeydî Ýmamlar Devleti (1138-1538)
ve Sonrasý. Suleyhîler karþýsýnda iktidarý

kaybetmiþ olmalarýna raðmen dinî düþüncelerini canlý tutmaya devam eden Zeydîler imâmet anlayýþlarýnýn verdiði dinamizmin de etkisiyle yeniden güç kazandýlar ve 532’de (1138) Yahyâ b. Hüseyin’in
torunlarýndan Ahmed b. Süleyman’ýn Mütevekkil-Alellah lakabýyla imâmetini ilân etmesi üzerine II. Zeydî Ýmamlar Devleti’ni
kurdular. Ýlmî ve edebî kiþiliðiyle de tanýnan Mütevekkil-Alellah Süleyman 540’ta
(1145) mücadelesini hýzlandýrdý ve Sa‘de
ile Necran’dan sonra San‘a’yý da zaptederek egemenliðini 566 (1170) yýlýna kadar
sürdürdü. Ardýndan Mansûr-Billâh Abdullah b. Hamza 583’te (1187) imâmetini ilân
ettiyse de imâmeti Zeydî ulemâsý tarafýndan ancak daha sonraki yýllarda kabul edildi. Zemâr’ý da ele geçiren Mansûr-Billâh
614 (1217) yýlýna kadar hâkimiyetini devam ettirdi. Fakat Yemen’de öteden beri
bazý hânedanlarýn egemenlik mücadelesi
dolayýsýyla siyasî istikrar saðlanamýyordu,
Zeydîler de bundan etkilendi. Fâtýmîler’e
tâbi olan Suleyhîler saltanatlarýný 1098’lere kadar sürdürdü; ardýndan San‘a ve çev-

resinde çoðunluðu Zeydî halktan oluþan
Hemdânîler kuruldu ve Zeydîler bunlara
baðlý olarak yaþadý. Zebîd ve çevresinde
1229-1454 yýllarý arasýnda Sünnî Resûlîler
hüküm sürdü, bunlar önce Eyyûbîler’e, ardýndan Memlükler’e baðlandýlar. Zeydîler,
siyasî gücü kaybettikleri zamanlarda imâmet sistemini iþletmek suretiyle bir taraftan toplumun dinî inanç ve yaþayýþýnda diðer taraftan siyasî hayatýnda etkili olmaya çalýþtýlar. Resûlîler ve Tâhirîler devrinde
kaynaklarda imâmet dönemleri kaydedilen yirmi dört imam bu görevde bulundu
(a.g.e., II, 1527-1528). Ýmamlar çýkardýklarý isyanlarla zaman zaman Resûlîler ve Tâhirîler gibi hânedanlara büyük sýkýntýlar
yaþattýlar. 1538’de Osmanlýlar Yemen’e girdi. Ayrýca San‘a Zeydîleri’nden ayrýlan Yahyâ Þerefeddin’in 912’de (1506) Kevkebân’da kurduðu hânedan 1569’da Osmanlýlar’a
tâbi oldu.
Osmanlý Hâkimiyeti (1538-1918). Osmanlýlar’ýn 1538’de Yemen’e girmesiyle Zeydîlik varlýðýný bu süreçte farklý bir mecrada
devam ettirdi. Bölgede ilk Osmanlý hâkimiyeti 1538-1636 yýllarý arasýndadýr. Zebîd’in baþþehir olduðu bu dönemde Osmanlý paþalarýnýn bir kýsmý fazilet ve adaletleriyle halkýn gönlünü kazanýrken bazýlarýnýn idarî bakýmdan beceriksizliði Zeydî
halkýnda isyan düþüncesi uyandýrdý. Ýlk isyan giriþimi 1545’lerde baþladý. Rýdvan Paþa 1565 tarihli bir hükümle Yemen’i idarî
bakýmdan San‘a ve Yemen vilâyetleri olarak iki bölgeye ayýrdý. Bu dönemde kiþisel
anlaþmazlýklar ve birtakým adaletsizlikler
yüzünden geniþ çaplý bir ayaklanma ortaya çýktý. Zeydî imamý Muhammed b. Yahyâ el-Mutahhar (1556-1572) büyük baþarýlar kazanarak Zebîd ve Tihâme bölgesi dýþýnda Osmanlý hâkimiyetine son verdi (975/
1567). Ayný yýl göreve getirilen Özdemiroðlu Osman Paþa saðlýklý politikalar geliþtirip halkýn desteðini kazandý ve kaybedilen bazý yerleri geri aldý. Koca Sinan Paþa
1570’te büyük baþarý göstererek Yemen’i
tekrar fethetti. Bundan sonra Zeydîler Osmanlýlar’a baðlandý, ancak isyanlar ve iç
karýþýklýklar sürdü. Osmanlý Valisi Haydar
Paþa’nýn Ýmam Muhammed b. Kasým elMüeyyed-Billâh’a 1629’da yenilmesiyle Osmanlý hâkimiyeti kesintiye uðradý. Diðer
taraftan 1597’de Hadîdülkare’de imamlýðýný ilân eden Kasým b. Muhammed, Yemen’in kuzeyindeki kabilelerden aldýðý destekle büyük bir isyan baþlattý. Önce Osmanlý kuvvetlerine yenilen Kasým 1016’da
(1608) tekrar harekete geçti. Hâkimiyeti
Ehnum, Azr, Vâdia ve Hayme gibi bölge-

lerde Osmanlýlar tarafýndan tanýndý. Ýlerlemeye devam eden Ýmam Kasým Sa‘de, Hamîr ve Kevkebân gibi þehirleri de ele geçirdi. Bu karýþýklýklar 1635’te Osmanlýlar’ýn
bölgeden tamamen çekilmesine yol açtý.
Ardýndan Zeydî imamlarý tekrar etkili oldu, ancak kabileler arasýndaki problemlerin yol açtýðý daðýnýklýk son bulmadý. Ýmamlardan Ýsmâil b. Kasým Mütevekkil-Alellah,
Muhammed b. Ahmed el-Mehdî ve Abbas
b. Hüseyin el-Mehdî’nin imâmetleri nisbeten daha güçlü ve daha etkili oldu.
Gazi Ahmed Muhtar Paþa askerî güçle
bölgeyi tekrar Osmanlý hâkimiyetine baðlamayý baþardý (1872). Ancak Þerefeddin
Muhammed b. Abdullah el-Hâdî 1878’de
imamlýðýný ilân edip Osmanlýlar’a karþý mücadeleye girdi. Onun 1890’da vefatýnýn ardýndan imâmet yeniden Hamîdüddin ailesine geçti. Muhammed b. Yahyâ Hamîdüddin, el-Mansûr-Billâh lakabýyla imam
olunca Osmanlýlar’a karþý mücadelesini vefat ettiði 1904 yýlýna kadar devam ettirdi.
Bu arada, daha önce Hindistan yolunun
kontrolünü saðlamak amacýyla Aden’i iþgal eden Ýngilizler 1905’te Osmanlýlar’la
anlaþýp Yemen’i ikiye böldüler. Güney Yemen Ýngilizler’de kalýrken Kuzey Yemen Osmanlýlar’a býrakýldý. Mansûr-Billâh’ýn ardýndan oðlu Mütevekkil-Alellah Yahyâ Hamîdüddin imâmete geçti. Ýç karýþýklýklarýn
ve isyanlarýn sürdüðü bu dönem I. Dünya
Savaþý’nýn sonunda Osmanlýlar’ýn Yemen’i
tamamen terketmesiyle neticelendi.
Son Dönem (1918-1962). Osmanlý kuvvetleri Yemen’den çekildikten sonra Kuzey Yemen resmen baðýmsýzlýðýný ilân etti, Güney Yemen ise Ýngiliz iþgalinde kaldý. Türkiye Lozan Antlaþmasý’yla Yemen’deki fiilî durumu kabul etti. Ýmam Yahyâ
Hamîdüddin, Osmanlýlar’ýn I. Dünya Savaþý’nda pek çok cephede savaþmasý ve yýpranmasýndan faydalanýp 1918’de San‘a’yý
ele geçirdi; böylece uluslar arasý siyasette önemli bir baþarý saðladý. Ýmam Yahyâ
1920’de kendini Yemen kralý ilân etti.
Onun hâkimiyeti 17 Þubat 1948 tarihinde
öldürülmesine kadar sürdü. Ardýndan oðlu Ahmed imâmete geçti. Ýmam Ahmed
bir taraftan sýnýrlarý koruma altýna almaya çalýþýrken bir taraftan da Batý’dan istediði iktisadî ve askerî desteði göremeyince Doðu bloku ülkeleriyle anlaþmalar yaptý. Ancak artan iç karýþýklýklar onu 18 Eylül 1962’de tahttan çekilmeye mecbur býraktý. Ardýndan oðlu Seyfülislâm tahta geçtiyse de sadece dokuz gün tahtta kalabildi ve 27 Eylül 1962 tarihinde gerçekleþen
bir darbe ile tahttan indirildi ve cumhu-
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riyet ilân edildi. Böylece Yemen’de Zeydî
imâmeti sona ermiþ oldu.
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II. (VIII.) yüzyýlýn ilk çeyreðinde
Kûfe’de ortaya çýkan, Irak, Taberistan
ve özellikle Yemen’de
varlýðýný sürdüren ýlýmlý bir Þiî fýrkasý.
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Ýsmini Hz. Hüseyin’in Ali Zeynelâbidîn’den torunu olan Zeyd’den alýr. Kaynaklarda Zeyd b. Ali’nin 122 (740) yýlýnda Emevîler’e karþý ayaklanmasýyla ilgili bazý olaylardan bahsedilir. Bunlardan ilki, Zeyd ile
Emevî Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik arasýnda Hz. Ali’nin vakýflarýnýn idaresiyle il328

gili sorunlarýn çözümü tartýþmasý, diðeri
de Kûfeliler’in Zeyd’i isyana teþvik etmesi konusunda eski Irak Valisi Hâlid b. Abdullah’la yüzleþtirilmek için Kûfe’ye celbedilmesi hadisesidir (Taberî, VII, 164-166;
Ya‘kubî, II, 256). Hiþâm’ýn, huzuruna getirttiði Zeyd’e hakarette bulunarak onu yanýndan uzaklaþtýrmasýna iktidardan memnun olmayan Kûfeliler’in teþviki de eklenince Zeyd, Emevîler’e karþý düþündüðü
ayaklanmayý baþlattý. Aslýnda Zeyd’in isyaný Hiþâm ile arasýndaki siyasî çekiþmeden kaynaklanmaktadýr. Zeyd, hilâfetin Ali
oðullarýna ait bulunduðuna, bunun için
mücadeleye girip Allah’ýn kitabýna ve Peygamber’in sünnetine davet eden kimsenin
imam olmasý gerektiðine inanýyordu (Neþvân el-Himyerî, s. 188). Bu arada EmevîHâþimî çekiþmesi, Emevîler’in kötü yönetimi, özellikle Ali oðullarýna karþý uyguladýklarý haksýz politikalar ve onlarý toplum
içinde rencide etmeleri halkýn Emevî iktidarýna duyduðu tepkiyle birleþince isyan
kaçýnýlmaz bir duruma geldi.
Vâsýl b. Atâ ile Ebû Hanîfe gibi dönemin
önde gelen isimleriyle yakýn iliþkisi bulunan
Zeyd, 121 (739) yýlýnda Kûfe’ye yerleþerek
halký Allah’ýn kitabý ve Peygamber’in sünneti çerçevesinde zalimlerle cihada, mazlumlarýn hakkýný korumaya, Ehl-i beyt’in
imâmetini benimsemeye davet etmeye
baþladý ve halktan biat istedi. Vali Yûsuf b.
Ömer es-Sekafî durumu öðrenince Zeyd’i
arattý fakat Zeyd bulunamadý. Bunun üzerine Zeyd’in mensuplarýnýn mescidde toplanmalarýný emretti. 1 Safer 122 (6 Ocak
740) gecesi ayaklanan Zeyd, bazý taraftarlarýnýn hapsedilmesi yüzünden belirlenen
tarihi bir hafta öne alarak 23 Muharrem
122 (29 Aralýk 739) gecesi 218 mensubu
ile Emevî ordusuna karþý çýktý. Ancak yapýlan savaþta öldürüldü (Ýbn Sa‘d, IV, 12).
Onun isyan giriþiminin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýna raðmen görüþleri ve özellikle imam olacak kiþinin bizzat silâhla ortaya çýkýp mücadele etmesi yolundaki tavrý Zeydiyye’nin imâmet görüþünün þekillenmesinde belirleyici oldu. Ýsyan esnasýnda Hz. Ebû Bekir ile Ömer hakkýndaki görüþlerini soran bazý mensuplarýna her ikisi
için iyilikten baþka bir þey söyleyemeyeceðini, atalarýndan da onlar hakkýnda iyilikten baþka bir þey duymadýðýný belirtti
(Eþ‘arî, s. 65; Baðdâdî, s. 56). Bunun ardýndan kendisini terkedenlere Râfýza denildiði gibi onun bu yaklaþýmý en faziletli
(efdal) varken daha az faziletli (mefdûl)
olanýn imâmetinin câiz olduðu görüþünü
gündeme getirdi. Buna göre hilâfette ve-

raset deðil fazilet önemlidir ve Ali b. Ebû
Tâlib’den daha az faziletli olan Ebû Bekir
ile Ömer’in hilâfeti de meþrûdur.
Zeyd’in isyanýyla ortaya çýkan bu siyasî
hareketin Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî (ö.
246/860) döneminde itikadî bir mezhep
halinde teþekkülüne kadar Zeydîler kendi
haklarý olduðuna inandýklarý iktidarý ele geçirmek için önce Emevîler’e, ardýndan Abbâsîler’e karþý bir dizi isyan hareketine
giriþtiler. Zeyd’in ölümünden sonra Horasan’a kaçan oðlu Yahyâ yakalanýp 125 (743)
yýlýnda Cûzcân’da öldürüldü. Emevîler’in
yýkýlmasý ve Abbâsîler’in iktidara gelmesi
Zeyd taraftarlarý açýsýndan farklý bir durum meydana getirmedi. Emevîler’e karþý
birlikte hareket ettikleri Abbâsîler’in kendilerini aldattýðýný düþünen Zeydiyye mensuplarýndan Abbâsî iktidarýna yönelik ilk
isyaný Muhammed en-Nefsüzzekiyye gerçekleþtirdi, fakat Muhammed 145’te (762)
Abbâsî Halifesi Mansûr tarafýndan öldürüldü (Ya‘kubî, III, 111). Muhammed’in kardeþi Ýbrâhim b. Abdullah Basra’da ayaklandý ve o da ayný yýl Kûfe yakýnlarýnda katledildi. Hasan b. Ali soyundan gelen Hüseyin b. Ali Sâhibü Fah, Medine Valisi Abdülazîz b. Abdullah’ýn Ali oðullarýna yönelik kötü muameleleri yüzünden Halife HâdîÝlelhak zamanýnda isyan baþlattýysa da Fah
vadisinde feci þekilde öldürüldü (169/786).
Bu savaþtan kurtulan Ýdrîs b. Abdullah Mýsýr’a kaçtý, onun soyundan gelenler Kuzey Afrika’da Ýdrîsîler Devleti’ni kurdular.
Yahyâ b. Abdullah ise Taberistan bölgesine gidip faaliyetlerine devam etti. 199
(815) yýlýnda Ýbn Tabâtabâ diye bilinen Ebû
Abdullah Muhammed b. Ýbrâhim Kûfe’de (Ya‘kubî, II, 397), 219 (834) yýlýnda Muhammed b. Kasým b. Ali es-Sûfî Horasan’da ayaklandý, her ikisi de baþarýlý olamadý
(Taberî, VII, 224). Bu süreçte Kasým b. Ýbrâhim’den önce Ebü’l-Cârûd Ziyâd b. Münzir, Hârûn b. Saîd el-Ýclî, Ýbn Hay olarak da
bilinen Hasan b. Sâlih el-Kûfî ve Ebter lakaplý Kesîrünnevâ gibi isimlerin özellikle
imâmet konusundaki görüþleriyle Zeydî
düþüncesinin þekillenmesine katký saðladýklarý görülür (Eþ‘arî, s. 66-69; Baðdâdî,
s. 51-55). Zeydiyye’nin görüþlerini ilk defa
düzenleyen kiþi ise Kasým b. Ýbrâhim erRessî’dir. 169’da (785) Medine’de doðan
Kasým b. Ýbrâhim’in 202 (817) yýlýndan
itibaren kendi adýna davette bulunduðu,
Mekke, Medine, Kûfe, Rey ve Taberistan’dan çok sayýda kiþinin kendisine biat ettiði, taraftarlarýnýn teþvikine raðmen isyan
etmeyerek ilmî faaliyetlere aðýrlýk verdiði bilinmektedir (Nâtýk-Bilhak, el-Ýfâde, s.

