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liJ N EBi BozKURT 

MEzATE 
( ;uı_;..) 

Berberiler'in e n eski 
ve en büyük kollarından birL 

_j 

Serberi asıllı bir kabile olan Mezate, İbn 
Haldün'a göre Levate'nin, İbn Havkal'e 
göre Zenate'nin bir koludur. Öte yandan 
İdrisi, bu kabilenin Hz. Davüd'un Calut'u 
öldürmesinden sonra diğer Berberiler'le 
beraber Filistin'den Kuzey Afrika'ya gelip 
yerleştiğini söylerken İbn Hazm, yaygın 
kanaatin aksine Levate ve Mezate'nin as
lında Kıpti olduğunu ileri sürer. Tadeusz 
Lewicki de adları eski Mısır belgelerinde 
geçen Meşaveşeler'i Mezateliler'in ataları 
saymaktadır (EF [İng.J, VI, 943) . Mezate
liler. Ukbe b. Nati'in fetihleri sırasında 
Mısır - Tunus arasında uzanan dağlık böl
gede oturuyorlardı ve U kbe onların yaşa
dıkları yerlerin hemen tamamını ele ge
çirmişti. İbn Havkal ayrıca, Libya'nın Ze
vlle şehrinde hüküm süren ve nüfuzunu 
Fizan'da yayan Beni Hattab'ın da (91 8-
ı ı 90) Mezate'nin bir kolu olduğunu kay
detmekte ve diğer kaynakların bu kabileyi 
Hevvare'ye mensup göstermesine karşı
lık ilmi çevreler de onun düşüncesini da
ha çok benimsemektedir. Mezate'nin di
ğer önemli kolları ise şunlardır: Matküd, 
V'islu, Medüne, Zemrete, Zimmerln. Er
can, Decme (Deceme), Mesare, İleyen, Fet-
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nase. Kezlne, Karne, Mec'ice, Hamza ve 
Evmaşt (Omaşt) . 

ll. (VIII.) yüzyılda Harici fırkalarından 
İbazıyye'nin görüşlerini benimseyen Me
zate. siyasi ve ekonomik sebeplerden 
dolayı Mısır'daki Buhayre ve Akdeniz kı
yılarındaki Berka bölgelerinden başlaya

rak Mağrib'in her tarafına yayıldı. IV. (X.) 
yüzyıldan itibaren Afrika'nın birçokyerin
de ve bu arada Zenate ve Mezateliler'in 
oturdukları Kast'iliye (Kasti lya) , Kafsa, 
Nukta. Hamme ve Sumate gibi bölgeler
de Mu'tezile mezhebi yaygınlaştı. Ancak 
M ezateliler arasında asıl yaygın olan İba
zıyye'dir; onlar bu mezhebin yayılmasına 
eski yoksulluk günlerinde canlarıyla. ti
caret yolları üstünde ve medeniyet mer
kezlerine yakın yerlerde yaşayarak ulaş
tıkları zenginlik günlerinde ise canları ka
dar mallarıyla da yardımcı olmuşlardır. 

Abdurrahman b. Rüstem'e atfedilen. "Bu 
din (İbazıyye) Nefı1seliler'in kılıcı ve Me
zateliler'in mallarıyla ayakta durmakta
dır" sözü meşhurdur. 

V. (Xl.) yüzyılda Beni Hilal Trablusgarp'ı 
ele geçirmeden önce şehrin etrafına Le
vate ve Heware kabileleriyle birlikte önem
li sayıda Mezateli de yerleşmişti. Bunlar 
İbazıyye imamlarından Ebü'l-Hattab el
Meatir'i'nin ordusuna katılarak savaşlar
da önemli rol oynadılar. Mezateliler'in bir 
kısmı Trablusgrap'ın batı tarafındaki Ce
belinefı1se ve çevresini, bir kısmı da Tu
nus -Cezayir sınırına yakın sahilleri ve Tal
mise ile Taberka arasındaki bölgeyi yurt 
edindi. Tunus'un güneydoğusundaki dağ

lık bölgelerin yanı sıra Kabis, Kafsa ve 
Kayrevan ile Cebelüveselat yöresinde de 
yaşadıkları bilinmektedir. Batı Mağrib'de 

ulaştıkları en son nokta ise Cezayir'in Kas
tantine civarında yer alan Evras bölgesi
dir. İbn Havkal'e göre bu bölge zenginli
ğinden dolayı yüksek oranlarda vergi ve 
haraca tabi tutulmuştur. 

İbazıyye'ye mensubiyetleri sebebiyle 
birçok defa siyasi ve askeri takibe maruz 
kalan ve geniş bir coğrafyaya yayıldıkları 
gibi bazan da diğer kabileler arasında eri
yip onların bir parçası haline gelen Meza
teliler, tarihte en kötü siyasi süreci Fatı

mller'le onların müttefiki olan Zir'iler za
manına rastlayarı IV. (X.) yüzyılda yaşadı
lar. 31S'te (927) müttefikleri Zenate ve 
Kiyane kabileleriyle birlikte Fatımller' in 

sultasına baş kaldırdılar ve kendi iktidar
larını yeniden kurmak amacıyla bugün 
Set'if ile Mes'ile arasında bulunan ve Ce
belülmaadld denilen dağlık bölgedeki bir 
kaleye kapandılar; ancak kaleyi ele geçi
ren Fatımiler hepsini öldürdüler. Fatımi 

Halifesi Kaim-Biemrillah'ın daha önce de 
Mezate ve Zenate kabilelerinin reisierini 
Mehdiye'ye sürdüğü bilinmektedir. Me
zateliler, 332 (944) yılında da Fatım'iler'e 
karşı isyan başlatan Harici reisi Ebu Yezld 
en-Nükkar'i'yi desteklediler. Fatımi Hali
fesi Mu'iz- Lidlnillah , Bulukkin b. Zlr'i'yi 
İfrlkiye'ye emir tayin ederken ondan ken
disini Mecusl çocukları olarak tavsif ettiği 
Mezate, Zenate ve Hevvare kabilelerin
den gelecek tehlikelere karşı korumasını 
istemiştir. Bulukkin de bu isteği tam ma
nasıyla yerine getirerek bu kabHelere sal
dırmış, ayrıca Begaye. Tubne, Biskre ve 
Mesile'de oturan diğer kabileleri de kılıç
tan geçirmiş, böylece Mesile valisinin öl
dürttüğü babası Zir'i'nin de intikamını al
mıştır ( 360/97 ı ı . 

Mezateliler'in bir bölümü Nükkariyye 
mezhebini benimseyerek zalim i marnın 

arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı 
düşüncesiyle Abdülvehhab b. Abdurrah
man b. Rüstem'i (787-823) reddetmiş ve 
katı bir görüşle İslam dininin bazı hüküm
lerine, mesela ölünün yıkanmasına ve kız 
çocuklarının annelerinin mirasından pay 
almasına karşı çıkmıştır. Mezateliler'in si
yasi tarih ve kültür alanındaki en büyük 
siması . IV. (X.) yüzyılın ikinci yarısında 
yaşayan ve Fatımi Halifesi Muizz'in mec
lisinde katıldığı münazaralarla tanınan , 

bir ara Fatımiler'in aleyhine Emeviler'le 
iş birliği yaptığından dolayı tutuklanarak 
Muizz'in meclisinde yargılanan ve deha
sıyla hem kendisinin hem İbaziler'in ba
ğışlanmasını sağlayan Ebü Nüh Said b. 
Zengil el-Mezat'i'dir. Ebu Nuh'un en ünlü 
talebesi Ebü' I-Hattab Abdüsselam b. 
Mansur. akli ve nakli ilimler alanında ye
tişen alimlerden Veslan b. Ya'küb ile (IV./ 

X. yüzyı l ) talebesi Ebü'r-Rebl Süleyman 
b. Yahlef (V./XI. yüzyıl) ve Musa b. Zeke
riyya da (VI.IXII. yüzyıl) Mezate kabilesine 
mensuptur. 
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~ İBRAHiM H AREKAT 

MEZDEKİYYE 
( 4.;J,:)y.JI) 

Milattan sonra 
V. yüzyılda İran'da ortaya çıkan düalist 

ve gnostik karakterli refonnist 

L 
dini hareket. 

_j 

Arapça kaynaklarda Mezdekiyye ve Me
zadika, Farsça'da Mezdekan. Batı dillerin
de Mazdakisme (Fr.), Mazdakism (ing. ). 
Mazdakiten (Alm.). Türkçe'de Mazdekiy
ye ve Mazdek dini olarak adlandırılan bu 
hareket, ismini Sasanller dönemi İran'ın
da Kubad'ın (Kavad) saltanatı s ı rasında 

( 488-496. 498-5 31) yaşayan ve bir çeş it 

komün toplum yapısını savunan İranlı re
formist Mezdek b. Bamdad'dan almıştır. 
Ancak asıl kurucusunun Mezdek'ten iki 
asır önce yaşayan. Fars ülkesindeki Fasa 
başrahibi (mobaz) Hurragan'ın oğlu Zera
düşt (Zerdüşt) olduğu ve ona tabi olanla
ra Zeradüştekan denildiği belirtilmekte
dir. Fakat Zeradüşt'ün kimliği kesin biçim
de bilinmemekte, onun gerçekte Sundos 
adlı bir Maniheist olup İmparator Diocle
tien döneminde (245-313) Roma'da or
taya çıktığı , daha sonra İran 'a giderek 
Maniheistler'in çoğunluğuna karşıt gö
rüşlerini orada yaydığı ve bu hareket 
mensupianna "derist-denan" (doğru din 
mensupları) denildiği (E/2 1Fr.J, VI. 941 ), di
ğer taraftan Zeradüşt ile Sundos'un farklı 
kişiler olduğu, hatta Zeradüşt'ün miladi 
V. yüzyılda yaşad ı ğı , böylece Zeradüşte
kan hareketinin başlangıcının Zerdüştlli
ğin kurucusu Zerdüşt'ün 1000. yılına rast
l adığ ı da nakledilmektedir. 

Mezdek b. Bamdad'ın kimliği de tar
tışmalıdır. Onun İstahr veya Tebriz, Fasa 
(Nasa). Taberi'ye göre ise KCıtül'amare ya
kınındaki Mazeraya ile aynı yer olarak ka
bul edilen Mederiyye'de doğduğu rivayet 
edilmekte. Mezdek kelimesinin şahıs adı 
değil bu hareketin liderinin unvanı olup 
asıl adının İndarazar olduğu ileri sürüi
mektedir (a.g.e., VI , 941-942) . İbnü'n-Ne
dim ise Mezdekü'l-kadim ve Mezdekü'l
ahir diye iki Mezdek'ten bahsetmekte. 
ikincisinin Kubad döneminde ortaya çık
tığını ve EnCışirvan tarafından öldürüldü
ğünü söylemekte (el-Fihrist, s. 406) , Mes-

'Cıdi de onu zındık diye zikretmektedir 
(Mürucü'?-?eheb, 1, 263). 

Mezdekiliğin menşei de ihtilatlıd ı r. Şeh

ristani'nin Ebu Isa el-Verrak'tan aktardı
ğına göre Mezdek'in fikirleri çoğunlukla 
Mani'nin görüşlerine benzemektedir (el

Milel, 1, 249). Otakar Klima. Mezdekiyye'yi 
Sasanl İ ranı'nda sosyal ve ekonomik şart
ların beraberinde getirdiği dini kisve için
de bir içtimal hareket şeklinde değerlen
dirmekte. Arthur Christensen ise Mezde
kiliğin her şeyden önce dini bir akım olup 
kaynağını Maniheizm'den aldığını , Grek
çe kaynaklarda da böyle nitelendirildiğini 
söylemekte, Puech de aynı kanaati pay
laşmaktadı r. 

Hareketin doktrini Maniheist olmaktan 
çok düalist ve genelde gnostiktir. Mezde
kiliğin taşıdığı çizgiler sebebiyle Manihe
izm'e yakınlığı söz konusu edilse de baş
langıçta Maniheizm'den çok Zerdüştl bir 
karakter göstermektedir. Bu hareket ilk 
defa muhtemelen Zerdüştlliği. sınıf en
gellerini aşıp seçkinci olmayan bir şekilde 
bütün halka hitap edecek tarzda takdim 
etme teşebbüsü olarak ortaya çıkmıştı. 
Çünkü Mezdeklliğin temel görüşlerini 
teşkil eden mülk ve kadında ortaklık fikri 
Avesta'da mevcuttu (Ef21 Fr.J, VI, 941) 
İbnü'n-Nedlm de ilk Hürremller'i (Mezde
kller). taraftariarına bu fikirleri aşılayan 

ve Mezdekü'l-kadim denilen biri tarafın
dan kurulmuş bir Zerdüştl mezhep şek
linde göstermektedir (el-Fihrist, s. 406). 

Kaynakların Mezdek'e nisbet ettiği gö
rüşlerin en önemlisi insanlar arasında
ki kıskançlık ve anlaşmazlık sebepleri
ni ortadan kaldırmak, mülkte ve kadın
larda ortaklaşa kullanım hakkı getirmek
tir. Mezdek, i nsanların mutsuzluğunun 

en önemli sebebinin kin ve nifak olduğu
nu ve bunların kendi eşitsizlikleri sebebiy
le meydana getirildiğini savunmuştur. 
Ona göre insanlar yaratılışta eşittir. dola
yısıyla mevcut eşits izliğe bir son vermek 
gereklidir. Bu sebeple bir kimsenin diğe
rinden fazla mal m ülke veya kadına sahip 
olması doğru değildir. Mezdek'e göre 
maddi şeylerden barışçı bir sosyal ve eko
nomik düzen içinde itidalle ve eşitlikçi bir 
tarzda faydalanmalıdır. Mezdek, Tanrı'
nın yiyecekleri eşit biçimde tüketilrnek 
üzere verd i ğini, fakat insanların böyle 
davranmadığını, dolayısıyla zenginden 
alıp fakire vermek gerektiğini belirtmek
te; arzu. öfke. intikam. ihtiyaç ve aç göz
lülük şeytanlarını yenebilmek için malla
rın ve kadınların paylaşılmasını öğütle
mektedir. Pseudo-Josuele Stylite'e göre 
Zer ad üştekan her erkeğin istediği kadın-

MEZDEKİYYE 

la il i şki kurabileceğini söylüyordu, Kubad 
da asillerin eşlerinin zina yapmasına izin 
vermişti. Otakar Klima ve İhsan Yarşatir'e 
göre ise Mezdekiyye t ek eşliliğe ve asiller
le asil olmayanların evliliğini engelleyen 
kuralların yıkılmasına taraftardır. Açlık 

ve savaşlar sebebiyle nüfus krizi yaşayan 
İran'da Kubad asil kadınların diğerleriyle 
evlenmesine imkan tanımıştır (Ef2 IFr.J, 
VI, 943) . 

Mezdekiyye'nin kozmogoni anlayışına 
göre başlangıçta ateş . su ve toprak şek

linde üç unsur vardı ; bunlar iyiyi ve kötü
yü yöneten iki kozmik gücü oluşturmuş
tu. Bunlardan ışık tanrısı dünyayı temyiz, 
anlayış. hatıza ve zevk adlı dört güç tara
fından yönetmektedir ki bu güçlerin de 
kendilerinden daha aşağı seviyede olan 
yedi yardımcısı vardır. 

Kadi Abdülcebbar'a göre düalist mahi
yetli bir inanç taşıyan Mezdekiyye, kadim 
asıllardan nurun kendi iradesiyle hareket 
edip bilgi ve duyu sahibi olduğuna, karan- . 
lığın ise diğeriyle uyum halinde hareket 
ettiğine , cahil ve duyusuz bulunduğu
na inanmaktad ı r (DİA, XXIV, lll) . İbn 
Hazm'a göre Mezdekiyye alemin ezellliği 
fikrini taşıması sebebiyle dehridir. Ce
maleddin-i Efgani de Mezdekiler'in ney
eiri (natüralist) o lduğunu söylemektedir 
(a.g.e., IX, 108-109) 

Mezdek'in yaydığı bu dini akım . özellik
le Kubad zamanında ülkenin içinde bu
lunduğu şartlar dolayısıyla siyasi hayatta 
büyük etki yapmıştır. V. yüzyılın sonunda 
İran hem siyasi hem sosyal yönden olduk
ça kötü haldeydi. Flruz döneminde ülke 
yedi yıl süren bir kıtlık ve açlık felaketine 
uğramış. 484'te Eftalitler'e (Heyatıle
Akhunlar) karşı doğuda alınan ağır yeni!-. 
ginin ardından Sasaniler vergi ödemek 
durumunda kalmış. siyasi istikrarsızlığın 
yanında ekonomik bozukluk durumdan 
memnun kalmayanların sayısını arttırmış , 

bu da Mezdek'in sosyal doktrinleri için 
uygun bir ortam hazırlamış ve neticede 
Kubad, Mezdekiliği kabul etmiştir. 

Theadar Nöldeke, Ku bad'ın güçlü ve ye
tenekli bir kral olduğunu ve tamamıyla 
din dışı sebeplerle. asiller ve rahipler sı
nıfının gücünü kırmak için bu harekete 
meylettiğini ifade etmektedir. A. Chris
tensen. Mezdekiyye'yi Maniheizm'in bir 
dalı , Kubact'ı da samimi bir dindar ve in
sanları seven bir kral, ha lkın refahını is
teyen. dini ve insani duyguları sebebiyle 
Mezdekiyye'ye meyleden biri olarak gös
termektedir. Otakar Klima ise Mezdek'i 
militan sosyal reformcu, Kubad'ı da bu 
hareketi kendi lehine kullanmak isteyen 
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