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lerin bulunduðu Ceydâ (Haydâ) adlý Sindli
bir câriyedir. Ali Zeynelâbidîn ve büyük oð-
lu Muhammed el-Bâkýr yakýnlarýnýn katle-
dilmesinin verdiði acý tecrübeden sonra
siyasetten uzak durdular; hac vesilesiyle
yaptýklarý Mekke seyahati dýþýnda Medi-
ne’den hiç ayrýlmadýlar ve ilimle meþgul ol-
dular. Zeyd babasýyla kaldý ve onun ahlâký
üzere yetiþti. Öðrenim çaðýna gelince on-
dan fýkýh ve hadis okudu, Kur’ân-ý Kerîm’i
ezberledi. Babasýnýn vefatýndan (94/712)
sonra Ýsnâaþeriyye’nin beþinci ve Ýsmâiliy-
ye’nin dördüncü imam kabul ettiði aðabe-
yi Muhammed el-Bâkýr’dan kendisiyle ayný
yaþlarda olan oðlu Ca‘fer es-Sâdýk’la bir-
likte ders aldý. Ayrýca Ebân b. Osman b.
Affân, Urve b. Zübeyr ve Ubeydullah b. Ebû
Râfi‘ gibi muhaddislerden hadis rivayet et-
ti. Medine’de kaldýðý sýrada birçok âlim-
den ders okudu. Sahâbe neslinin hayatta
kalanlarýndan bazýlarýyla görüþme fýrsa-
tý buldu. En son vefat eden sahâbî kabul
edilen Ebü’t-Tufeyl (ö. 100/718-19) bunlar
arasýndadýr.

Zeyd b. Ali Mekke, Basra, Dýmaþk ve
Kûfe’ye seyahat yaptý. Buralarda birçok
âlimle görüþtü ve onlarla müzakerelerde
bulundu. Muhammed b. Üsâme b. Zeyd
ders aldýðý þahsiyetlerden biridir. Basra’-
ya seyahati sýrasýnda Mu‘tezile’nin imamý
Vâsýl b. Atâ ile tanýþtý ve onun düþüncele-
rini bizzat kendisinden öðrendi. Kaynak-
larda Vâsýl’ýn birtakým düþüncelerini be-
nimsemekle birlikte bazý görüþlerine mu-
halefet ettiði belirtilir. Hz. Ali’nin Cemel ve
Sýffîn savaþlarýnda hatalý olabileceði düþün-
cesine karþý duruþu bunlar arasýnda sa-
yýlmaktadýr. Yeðeni Ca‘fer es-Sâdýk, Þu‘be
b. Haccâc, Fudayl b. Merzûk, Abdurrah-
man b. Ebü’z-Zinâd, Abdurrahman b. Hâ-
ris b. Ayyâþ, Ýbn Þihâb ez-Zührî, Saîd b.
Mansûr el-Meþriký, Ebû Hâlid Amr b. Hâ-
lid el-Vâsýtî, Muhammed b. Sâlim, Ebû Se-
leme Râþid b. Sa‘d el-Kûfî, Ebü’z-Zinâd
Mevc b. Ali, Müslim es-Sayrafî gibi mu-
haddisler kendisinden hadis rivayet etti
(Ýbn Asâkir, XIX, 451). Yapmýþ olduðu üç
evlilikten bir kýzý, Yahyâ, Îsâ, Hüseyin, Mu-
hammed adlý dört oðlu dünyaya geldi. Ba-
basý ve aðabeyinin aksine Medine’de kal-
mak yerine çeþitli þehirlere gidip halk ile
temas kurarak hareketli bir hayat yaþadý.
Döneminin halifesi Hiþâm b. Abdülmelik’e
baþ kaldýrýsý sonucu çýkan çatýþmanýn ar-
dýndan baþýna isabet eden bir okla aðýr
þekilde yaralandý ve 2 Safer 122 (7 Ocak
740) tarihinde öldü.

Sýffîn Savaþý’nýn olumsuz hâtýralarýyla
dedesi Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da þehid
edilmesi, bunun yaný sýra Emevî idaresi-

nin Ali evlâdýna karþý takýndýðý incitici, onur
kýrýcý tavýr ve haksýz uygulamalar (Ýbnü’l-
Esîr, V, 232-233), halk arasýnda Emevî ida-
resine karþý meydana gelen hoþnutsuzluk,
zalim yöneticilere baþ kaldýrýnýn temelini
oluþturan, siyasal bir içerik de yüklediði,
iyiliði hâkim kýlma ve kötülüðü engelleme
(emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker) ilkesini uy-
gulamadaki kararlýlýðý, etkili hitabeti saye-
sinde halk ile kurduðu diyalog, özellikle
Kûfeliler’den gelen cesaret verici talepler
onun baþ kaldýrýsýnda etkili olmuþtur. Biat
metnindeki hususlar yanýnda hilâfet için
ortaya çýkýþýnýn ardýndan yapýlan hýzlý or-
ganizasyonla birçok þehirde elde edilen
olumlu sonuçlar onun baþlangýçtan itiba-
ren hilâfete geçme arzusunu taþýdýðý fik-
rini güçlendirmektedir. Zira hilâfetin Ali
oðullarýnýn hakký olduðuna inanýyordu ve
kendisini de hilâfete lâyýk görüyordu (Ýb-
nü’t-Týktaka, s. 132). Ayrýca büyük dedesi
Hz. Ali’ye ait vakýf arazilerinin idaresiyle il-
gili uzun süreden beri Hz. Hasan’ýn çocuk-
larýyla devam eden ihtilâfýn çözümü konu-
sunda, Medine’de 106-114 (724-732) yýl-
larýnda valilik yapan Ýbrâhim b. Hiþâm’ýn
huzurunda yaptýklarý tartýþmada Abdullah
b. Hasan b. Hasan’ýn onun Sindli bir câri-
yeden doðduðu halde hilâfet makamýn-
da gözü bulunduðunu dile getirmesi de
gençliðinden itibaren böyle bir niyetinin
olduðuna iþaret etmektedir. Bu arzusu
Hiþâm b. Abdülmelik döneminde eyleme
dönüþmüþtür.

Emevî-Hâþimî çekiþmesinin hâkim oldu-
ðu siyasal ortam içinde Zeyd b. Ali’nin ki-
þisel becerisi Emevî idaresinin ona karþý
daha duyarlý davranmasýna zemin hazýr-
lamýþtýr. Nitekim 105-120 (724-738) yýlla-
rýnda Irak valiliði yapan Hâlid b. Abdullah
el-Kasrî’nin devlet malýný zimmetine ge-
çirdiði, haksýz servet edindiði iddialarý ve
halký rahatsýz eden bazý uygulamalarýnýn
yol açtýðý tepkiler sonrasý görevinden alýn-
masýyla yerine tayin edilen Yûsuf b. Ömer
es-Sekafî’nin halifeye yazdýðý þikâyet mek-
tubunda Zeyd’in de adýnýn geçmesi üze-
rine Hiþâm b. Abdülmelik’in daveti üzeri-
ne gittiði sarayda yapýlan görüþmede hi-
tabeti ve duruþuyla onun dikkatini çekme-
sinin ardýndan halifenin yeni valiye yazdý-
ðý mektupta Zeyd b. Ali’nin halký etrafýn-
da toplayabilecek bir güce sahip bulundu-
ðunu, ona karþý dikkatli davranmasýný bil-
dirmesi bu duyarlýlýða iþaret etmektedir.
Yeni vali söz konusu mektupta Zeyd’in,
Medine’den Hâþimoðullarý eþrafýndan bir
heyetle geldiklerinde Hâlid el-Kasrî’nin ken-
dilerine hediyeler verdiðini, ayrýca Medi-
ne’de Zeyd’den 10.000 dinar karþýlýðýnda

el-Fârâbî’nin (ö. 350/961 [?]) Dîvânü’l-
edeb adlý sözlüðü esas alýnarak fiiller tür-
lerine göre sýralanmýþ, eser sülâsî ve me-
zîd masdarlar þeklinde iki bölüme ayrýl-
mýþtýr. Zevzenî’den yaklaþýk elli yýl sonra
Bûca‘ferek lakabýyla tanýnan Ebû Ca‘fer
Ahmed b. Ali el-Beyhaký’nin kaleme aldý-
ðý Tâcü’l-Me½âdir (Bombay 1301) kaynak
olarak gösterilmese de tamamen Zevze-
nî’nin kitabýný andýrmakta, Kitâbü’l-Me-
½âdir’in muhtevasýna önemsiz bazý ilâve-
lerin yapýldýðý görülmektedir. Kitâbü’l-Me-
½âdir, Taký Bîniþ tarafýndan 632 (1235)
ve 670 (1272) tarihli iki nüshasý ile diðer
beþ nüshasý karþýlaþtýrýlarak yayýmlanmýþ-
týr (Tahran 1374). 3. Tercemân-ý Æurßân.
En eski Farsça Kur’an sözlüklerinden biri
olup isim, fiil gibi kelime türlerine göre
düzenlenmiþtir. Eserin iki yazma nüsha-
sý bilinmektedir (Almanya Gotha Ktp., nr.
401; ÝÜ Ktp., nr. 1164).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî, el-Me½âdir (nþr.
Taký Bîniþ), Tahran 1374, neþredenin giriþi, s. 10-
60; Abdülgafir el-Fârisî, TârîÅu Nîsâbûr: el-Mün-
teÅab mine’s-Siyâš (nþr. M. Kâzým el-Mahmû-
dî), Kum 1403/1362 hþ., s. 307; Ýbnü’l-Kýftî, Ýn-
bâhü’r-ruvât, I, 320-321; Süyûtî, Bu³yetü’l-vu£ât,
I, 531; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1703; Browne, LHP, II,
353-354; Serkîs, Mu£cem, I, 981-982; Brockel-
mann, GAL, I, 342-343; Suppl., I, 505; Tebrîzî,
Rey¼ânetü’l-edeb, II, 394; J. A. Haywood, Arabic
Lexicography, Leiden 1960, s. 104; Nefîsî, TârîÅ-i
Na¾m u Ne¦r, I, 63; C. Zeydân, Âdâb, III, 45; Ab-
durrahman Bedevî, Mevsû£atü’l-müsteþriš¢n, Bey-
rut 1984, s. 291; Ali Naký Münzevî, “Ferhenghâ-yý
.Arabî be-Fârsî” (Dihhudâ, Lu³atnâme [Muîn]
içinde), Mukaddime, s. 203-205, 212-213; G. J. H.
van Gelder, “al-Zawzanî”, Encyclopedia of Ara-
bic Literature (ed. J. S. Meisami – P. Starkey), Lon-
don 1998, II, 822.

ÿAhmet Özel

– —
ZEYD b. ALÝ
( �"$� ���'� )

Ebü’l-Hüseyn Zeyd b. Alî Zeynilâbidîn
b. el-Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib

el-Alevî el-Hâþimî el-Kureþî
(ö. 122/740)

Hz. Hüseyin’in torunu,
Zeydiyye mezhebinin imamý.

˜ ™

75 (694) ile 80 (699) yýllarý arasýnda
Medine’de doðdu. Kaynaklarda öne çýkan
122’de (740) kýrk iki yaþýnda vefat ettiði-
ne dair bilgi esas alýndýðýnda 80 (699) yý-
lýnda doðduðu söylenebilir. Zeyd’in baba-
sý, Þîa’nýn dördüncü imamý ve Hz. Hüse-
yin’in Kerbelâ Vak‘asý’ndan sað kurtulan
tek oðlu Ali Zeynelâbidîn, annesi Muhtâr
es-Sekafî’nin babasýna hediye ettiði, kay-
naklarda güzel ahlâkýna dair övücü ifade-
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deki sözleri üzerine Zeyd, “Babama ve de-
deme yaptýðýnýz gibi beni de terketmeniz-
den korkuyorum” deyince Kûfeliler kendi-
sini asla yalnýz býrakmayacaklarýna dair
yemin ettiler (Nüveyrî, XXIV, 398). Bu du-
rum karþýsýnda büyük dedesi Hz. Ali’ye ve
dedesi Hüseyin’e yaptýklarý kendisine ha-
týrlatýlarak onlara güvenilemeyeceði yö-
nünde yakýn çevresinden gelen bütün uya-
rýlara raðmen bu çaðrýya kayýtsýz kalama-
yacaðýný söyleyip daveti kabul etti. Kûfe’-
de yaklaþýk on ay kaldý ve faaliyetlerini giz-
lice yürüttü. Kûfe ileri gelenlerinin de için-
de bulunduðu taraftarlarý kendisine biat
ediyordu. Seleme b. Küheyl, Nasr b. Hu-
zeyme el-Absî, Muâviye b. Ýshak b. Zeyd
b. Hârise el-Ensârî bunlar arasýndadýr. Fa-
aliyetleri sýrasýnda ikametgâhýný sürekli de-
ðiþtirdiði için yeri tesbit edilemiyordu. Bu
süre zarfýnda bir veya iki aylýðýna Basra’-
ya geçti. Biat almak üzere çevredeki þe-
hirlere taraftarlarýndan görevliler tayin et-
ti. Hazýrlýklarýný tamamladýktan sonra halk-
tan her konuda Kur’an ve Sünnet’in esas
alýnmasý, adaletli olmayan iktidar sahip-
lerine karþý cihad edilmesi, zayýflarýn ko-
runmasý, haksýzlýða uðrayanlarýn hakla-
rýnýn verilmesi, zulmün kaldýrýlmasý, Pey-
gamber ailesinin kendisine haksýzlýk eden
herkese karþý korunmasý, Ehl-i beyt’e yar-
dým edilmesi, devlet gelirlerinin hak sa-
hipleri arasýnda âdil biçimde daðýtýlmasý,
ganimetlerin hak sahiplerine bölüþtürül-
mesi, zalimlerin hatalarýnýn düzeltilmesi,
yýllardýr askerî seferlerde bulunanlarýn geri
getirilmesi üzerine biat aldý. Burada ken-
disine 15.000 Kûfeli’nin biat ettiði, Me-
dâin, Basra, Vâsýt, Musul, Horasan, Rey,
Cürcân ve Arap yarýmadasýndan biat eden-
lerle birlikte bu sayýnýn 40.000’e ulaþtýðý
nakledilmektedir. Ýmâm-ý Âzam Ebû Ha-
nîfe’nin de kendisine malî destek saðladý-
ðý kaynaklarda belirtilmektedir (Ca‘fer es-
Sübhânî, VII, 111). Zeyd b. Ali, kendisine
biat edenlere 1 Safer 122 (6 Ocak 740) ta-
rihinde eyleme geçmek için hazýrlanma-
larý tâlimatýný verdi. Bu arada biat eden-
lerden iþin ciddiyetini anlayan bir grubun
(Nüveyrî, XXIV, 401) Hz. Ebû Bekir ile Ömer
hakkýndaki düþüncesini sormasý üzerine
atalarýndan onlar hakkýnda hayýrdan baþ-
ka bir þey duymadýðýný, kendisinin de ayný
kanaatte olduðunu söyleyince bunlar ce-
vaptan hoþlanmayýp biatlarýný bozdular ve
oradan ayrýldýlar. Zeyd onlar için “rafaztü-
mûnî” (beni terkedip gittiniz) ifadesini kul-
landýðýndan bu gruba Râfizîler, Zeyd’in ya-
nýnda kalanlara da Zeydîler denildi (Ýbn
Asâkir, XIX, 468).

Irak Valisi Yûsuf b. Ömer es-Sekafî uzun
süre Zeyd b. Ali’nin faaliyetleri ve planý

hakkýnda bir bilgiye ulaþamadý. Kûfeliler’-
den Süleyman b. Sürâka el-Bâriký’nin ver-
diði bilgilerle Zeyd’in izini sürerek planla-
rýný ve baþ kaldýrý tarihini öðrendi. Kûfe
Valisi Hakem b. Salt’a yazdýðý mektupta
Kûfe halkýný en büyük mescide toplayýp
kuþatma altýna almasýný, böylece Zeyd ile
baðlantýsýný kesmesini istedi. Kûfe valisi bu
planý uyguladý, önemli yollarý tuttu. Sözde
taraftarlarýyla aralarýnda çýkan fikir ayrýlýðý
yüzünden beklemediði bir ihanetle karþý-
laþan Zeyd buna raðmen hedefinden sap-
madý. Ancak planladýðýndan bir veya bir-
kaç gün önce harekete geçmek zorunda
kaldý. Fakat Zeyd’in etrafýnda kendisine
biat eden 15.000 Kûfeli’den sadece 218
kiþi kalmýþtý (Taberî, V, 500; Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî, s. 134). Buna hayret eden Zeyd,
“Bu insanlar nerede?” diye sorduðunda
kendisine mescidde muhasara altýnda tu-
tulduklarý cevabý verilince bunun mazeret
olamayacaðýný söyledi. Çýkan þiddetli çatýþ-
mada ilk anda Zeyd b. Ali baþarýlý sonuç
alarak Kûfeliler’in muhasara edildikleri
mescide doðru ilerledi ve mescidin kapý-
larýndan birine vardý. Yeni katýlanlarla bir-
likte 500 kiþiye ulaþan taraftarlarý, sayýsý
12.000’e ulaþan askerî güçlere karþý koya-
madý ve bu arada kendisi öldürüldü. Ce-
sedi Ninevâ’da gizlice defnedilmesine rað-
men yeri tesbit edildi, baþý kesilerek Dý-
maþk’a götürüldü ve Dýmaþk kapýsýna asýl-
dý. Ardýndan Medine’ye yollandý. Bir gün
bir gece de Hz. Peygamber’in kabri yanýn-
da asýlý kaldý. Daha sonra teþhir edilmek
üzere Mýsýr’a gönderildi. Bir grup Mýsýrlý
onu teþhir yerinden kaçýrarak defnetti.
Zeyd’in ölümüyle birlikte Horasan’a kaçan
oðlu Yahyâ, II. Velîd döneminde Cûzcân’-
da katledildi (125/743). Zeyd b. Ali’nin kat-
linden sonra onun için yazýlan mersiyeler-
den bir kýsmý hayatýna yer veren eserler-
de mevcuttur (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, s.
143-144; Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, I,
264-267). Zeyd’in baþ kaldýrýsý ve ardýndan
katli Emevî idaresine karþý öfkeyi arttýr-
mýþ, Tâlibî / Hâþimî aile taraftarlarýný da-
ha da güçlendirmiþ ve Emevî Devleti’nin
yýkýlýp Abbâsî Devleti’nin kuruluþ sürecini
biraz daha hýzlandýrmýþtýr. Onun ölümün-
den sonra taraftarlarý çeþitli fýrkalara bö-
lünmüþtür. Cârûdiyye, Süleymâniyye (Cerî-
riyye) ve Bütriyye (Sâlihiyye) bunlarýn önem-
lilerindendir.

Medineli tâbiînin üçüncü tabakasýnda
yer alan, etkili hitabeti dolayýsýyla Hâþimo-
ðullarý’nýn hatiplerinden sayýlan Zeyd b. Ali
tefsir, hadis, fýkýh, kelâm, kýraat gibi ilim-
lerde önemli bir âlimdir. Kur’ân-ý Kerîm’i
çok okumasýndan dolayý “Kur’an dostu”,

bir arsa satýn alýp tekrar ona iade ettiðini
söylüyordu. Zeyd, hediye aldýklarýný doðru-
layýp diðer iddianýn asýlsýz olduðuna hali-
feyi inandýrmasý üzerine Medine’ye hare-
ket etti. Bir baþka rivayete göre halife on-
larý Irak Valisi Yûsuf b. Ömer’e gönderdi.
Valinin kendilerini Hâlid ile yüzleþtirmesi
sonucu iddianýn asýlsýzlýðý ortaya çýkýnca
Medine’ye dönmek üzere yola çýktý. Kadi-
siye’ye geldiði sýrada Kûfeliler’in kendisi-
ne biat edecekleri yönündeki ýsrarlý talep-
leri üzerine geri döndü.

Kaynaklarda yer alan diðer bir rivayete
göre ise Hz. Ali’den kalan vakýf arazileri-
nin idaresi hususunda Abdullah b. Hasan
ile Medine Valisi Hâlid b. Abdülmelik b.
Hâris’in huzurunda yaptýklarý tartýþma ve
ardýndan geliþen olaylar gerilimi arttýrdý ve
baþ kaldýrýyý tetikledi. Nakledildiðine göre
valinin bu konudaki tartýþmalarla, Ali oðul-
larýný birbiri aleyhine kýþkýrtarak halkýn gö-
zünden düþürme çabasý içinde bulundu-
ðunu anlayan Zeyd meseleyi Halife Hiþâm
b. Abdülmelik’e arzetmek istediyse de Hi-
þâm bu talebi geri çevirdi. Ancak Zeyd’in
ýsrarýyla gerçekleþen görüþmede Hiþâm
onu ciddiye almadýðý gibi, “Halife olmak
istediðin söyleniyor, eðer böyle bir niyetin
varsa sen bir câriyenin oðlusun, bu görev
sana göre deðildir” diyerek onu küçümse-
di. Buna öfkelenen Zeyd, “Hiç kimse Al-
lah’ýn gönderdiði bir peygamberden Al-
lah’a daha yakýn ve O’nun katýnda daha
yüksek bir dereceye ulaþamaz. Ýshak soy-
lu, hür bir kadýndan doðduðu halde Allah
bir câriyeden doðan kardeþi Ýsmâil’i pey-
gamber seçti; insanlarýn en hayýrlýsý olan
Hz. Muhammed’i de onun neslinden çýkar-
dý. Hiç kimse bu þerefe nâil olamadý. An-
nesi kim olursa olsun dedesi Resûlullah,
babasý Ali b. Ebû Tâlib olan birisinden bu
makama daha lâyýk kim olabilir!” dedi (Ýb-
nü’l-Esîr, V, 232). Bu sözlerden hoþlanma-
yan Hiþâm kýzgýn bir vaziyette onun huzu-
rundan çýkmasýný istedi. Zeyd de, “Çýkýyo-
rum, ama artýk hiç hoþuna gitmeyecek bir
tavýr içinde olacaðým” deyip ayrýldý. Bu olay
onun eyleme geçmesinde önemli bir etken
olmuþtur.

Zeyd b. Ali, bu görüþmeden kýsa bir sü-
re sonra Kûfeliler’in daveti üzerine bu þeh-
re gittiyse de Kûfe Valisi Yûsuf b. Ömer es-
Sekafî’nin ýsrarýyla Medine’ye dönmek için
hareket etti. Yolunun üstündeki Kadisi-
ye’ye ulaþtýðý sýrada Kûfeliler tekrar ken-
disini ýsrarla geri çaðýrdýlar. Onlarýn, “Kû-
fe, Basra ve Horasan’da sana destek ve-
ren 100.000 silâhlý insan varken nereye bý-
rakýp gidiyorsun! Ümeyyeoðullarý’na karþý
bizim birkaç kabilemiz bile yeter” þeklin-
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berlerine, onlardan da haleflerine intikal
eden “özel bilgi ve ilâhî nur” anlamýna ge-
len “ledünnî bilgi”ye sahip bulunduklarý
fikrini reddeder. Ona göre ilim sonradan
kazanýlan bir özelliktir, insan bu yolda iler-
leyerek ictihad derecesini elde eder ve
imâmete lâyýk hale gelir. Ayrýca Zeyd gaib
imam ve takýyye inancýný da kabul etmez.
Bütün bu yönleriyle Ýsnâaþeriyye Þîasý’n-
dan ayrýlýr. Yine Þîa’nýn benimsediði, “Al-
lah’ýn belli bir þekilde vuku bulacaðýný ha-
ber verdiði bir olayýn daha sonra baþka bir
þekilde gerçekleþmesi” anlamýna gelen
“bedâ” fikrini de kabul etmez. Tevhid gö-
rüþüyle ilgili olarak Allah’ýn sýfatlarýný zâ-
týyla ayný gören Mu‘tezile’nin imamý Vâsýl
b. Atâ ile paralel düþündüðü iddia edil-
mekle birlikte (M. Ebû Zehre, s. 215) onun
fikrinin, sýfatlarý Allah’ýn zâtýyla ayný kýlma-
yan Sünnî düþünceye daha uygun düþtü-
ðünü savunan dolayýsýyla bu iddiaya ihti-
yatla yaklaþanlar da vardýr (Doðan, Ýslâm’ýn
Âlim Modeli Olarak Ýmam Zeyd b. Ali, s.
157-170). Büyük günah iþleyenlerin ebe-
diyen cehennemde kalmayacaðý, Allah’ýn
onlarý günahý ölçüsünde cezalandýrdýktan
sonra azaptan kurtulacaklarý görüþüyle
Mu‘tezile, Havâric ve Mürcie’den ayrýlýr.
Kazâ ve kadere iman konusunda da orta
bir yol izler, insanýn itaat ve isyanýnda hür
olduðunu, mâsiyetin Allah’ýn zorlamasý so-
nucu deðil insanýn tercihi neticesinde mey-
dana geldiðini söyler. Ýhtiyar (seçebilme yet-
kisi) olmadan teklif olmayacaðý fikrinden
hareketle Cebriyye görüþünün teklifi dü-
þürme sonucu doðuracaðýný, Kaderiyye’nin
savunduðu düþüncenin de Allah’ýn ezelî
ilmiyle ezelî takdirini yok saymak anlamý-
na geleceðini belirtir.

Zeyd b. Ali’nin hüküm istinbatýnda ta-
kip ettiði yöntem ve fýkhî görüþleri Sünnî
mezheplerin düþüncelerine oldukça yakýn-
dýr. Ezanda “hayye ale’l-felâh”tan sonra
“hayye alâ hayri’l-amel” ifadesinin varlýðý,
abdestte ayaklarýn da yýkanmasý gerekti-
ði, mestler üzerine meshetmenin câiz ol-
madýðý, sabah ve vitir namazlarýnda rükû-
dan önce kunut gerektiði, bir erkek, için-
de bir baþka erkeðin bulunmadýðý cema-
ate imam olamayacaðý, imamýn namazý
bozulduðunda cemaatin de namazýnýn bo-
zulacaðý, müt‘a nikâhýnýn câiz olmadýðý,
müslüman bir kadýnla evlenenin onun üze-
rine yahudi veya hýristiyan bir kadýnla ev-
lenemeyeceði (el-Mecmû£, tür.yer.) onun
görüþleri arasýnda yer alýr. Ca‘ferîler’de
baskýn görüþ ilke olarak Ehl-i kitabýn kes-
tiði hayvanýn helâl olmayacaðý yönünde
iken Zeyd, Allah’ýn adýný anmalarý þartýyla
bunu helâl sayar. Ýmâmiyye Þîasý müslü-

man erkeklerin Ehl-i kitap kadýnlarýyla ev-
lenmesini câiz görmezken Zeyd b. Ali bu-
nu mubah sayar. Ca‘ferî fýkhýnda bir mec-
liste üç boþama bir sayýlýrken Zeyd b. Ali
dört Sünnî mezhebe paralel olarak bunu
üç boþama sayar (a.g.e., s. 221).

Eserleri. 1. el-Mecmû£*. Fýkýh alanýnda
tedvin edilen ilk çalýþma ve mezhebin en
muteber kaynaðýdýr. Zeyd b. Ali’den gelen
rivayetleri ihtiva ettiðinden el-Müsned di-
ye de anýlýr. Çeþitli baskýlarý yapýlan esere
(Corpus luris di Zaid b. £Al¢, Ýtalyanca not-
larla birlikte nþr. Eugenio Griffini, Milano
1919; Kahire 1340; Beyrut 1386/1966; Müs-
nedü’l-Ýmâm Zeyd, Beyrut 1966; nþr. Ab-
dülazîz el-Baðdâdî, Beyrut 1401/1981; el-
Mecmû£u’l-¼adî¦î ve’l-fýšhî, nþr. Abdullah
b. Hammûd el-Ýzzî, San‘a 1422/2002) çe-
þitli þerhler yazýlmýþtýr. 2. Tefsîru ³arî-
bi’l-Æurßâni’l-mecîd. Bu konudaki eser-
lerin ilk örneklerinden biridir. Kitabýn Zeyd
b. Ali’ye nisbeti hususunda bazý tartýþma-
lar varsa da ona aidiyetiyle ilgili görüþler
daha baskýndýr (nþr. Muhammed Yûsufüd-
din, Haydarâbâd 1422/2001; nþr. Hasan
Muhammed Taký el-Hakîm, Beyrut 1992).
3. Mensekü(Menâsikü)’l-¼ac ve a¼kâ-
müh (âdâbüh) (Minhâcü’l-¼âc, nþr. Hibe-
tüddin eþ-Þehristânî, Baðdat 1330; nþr.
Muhammed Sâlih Ýbrâhim el-Hüseynî,
Baðdat 1342). 4. Kitâbü’½-Øafve. Hz. Pey-
gamber’in soyu ve hilâfetin bu soydan ge-
lenlerin hakký olduðuna dair bir risâledir
(nþr. Nâcî Hasan, Baðdat 1967; Necef 1969;
nþr. Hasan Muhammed Taký el-Hakîm, Bey-
rut 1412/1992). 5. el-Va½ýyye ve’l-imâ-
me: Ý¦bâtü va½ýyyeti Emîri’l-müßminîn
ve imâmetühû ve imâmetü’l-¥asan
ve’l-¥üseyn ve ×ürriyyetühümâ (nþr.
Hasan Muhammed Taký el-Hakîm, Beyrut
1412/1991).

Zeyd b. Ali’ye nisbet edilen çok sayýda
risâle günümüze ulaþmýþ (Brockelmann,
GAL, I, 313-314; Suppl., I, 197; Sezgin, I/3,
s. 315-326; Abdüsselâm b. Abbâs el-Vecîh,
s. 440-442), bunlarýn bir kýsmý müstakil
olarak veya Mecmû£u kütüb ve resâßi-
li’l-Ýmâm Zeyd b. £Alî adýyla neþredilmiþ-
tir (nþr. Muhammed Yahyâ Sâlim Azzân,
San‘a 1412/1992, 1422/2001; nþr. Ýbrâhim
Yahyâ ed-Dersî el-Hamzî, Sa‘de 1422/2001).
Bu mecmuada yer alan bazý risâleler þun-
lardýr: el-Ý¼ticâc fi’l-šýlleti ve’l-ke¦ra
(Med¼u’l-šýlleti ve ×emmü’l-ke¦ra), el-
Îmân ve’l-men£ min tesmiyeti’l-fâsišý
müslimen, Te¦bîtü’l-va½ýyye (el-Va½ýyye
ve’l-imâme: Ý¦bâtü va½ýyyeti Emîri’l-müß-
minîn ve imâmetühû ve imâmetü’l-¥asan
ve’l-¥üseyn ve ×ürriyyetühümâ), Cevâb
£ale’l-Vâ½ýl b. £A¹âß fi’l-imâme (Risâle

çok namaz kýlmasýndan dolayý “mescidin
sütunu” olarak tanýnmaktadýr. Kaynaklar-
da onun zâhid ve müttaki kiþiliðine vurgu
yapýlýr. Mühründe, “Sabýrlý ol, ecre nâil ol;
kulluk duyarlýlýðýna sahip ol, kurtuluþa nâil
ol” ifadesinin yazýlý olduðu belirtilmekte-
dir (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, s. 129). Ebû
Hanîfe’nin onun hakkýnda, “Yaþadýðý dö-
nemde ondan daha güçlü bir fakih, cevap
bakýmýndan daha süratli, sözü daha açýk
birini görmedim” dediði nakledilir. Zeyd
b. Ali, gerek siyasal-ekonomik düþünceleri
gerekse fýkhî görüþleri açýsýndan Sünnî çiz-
giye yakýn bir âlimdir. Özellikle Þîa’nýn has-
sas olduðu, Þiî-Sünnî ayrýþmasýnýn ana nok-
talarýný teþkil eden hususlarda Ýmâmiyye
ve Ýsmâiliyye Þîasý’na muhaliftir. Meselâ
kendisi, imâmet konusunda Hz. Peygam-
ber’in isim belirterek yerine bir imam ta-
yin etmediði görüþündedir. Ona göre imam
özellikleriyle tanýnabilir. Bu özellikler Ali-
Fâtýma soyundan gelmek, ilim, fazilet ve
takvâ sahibi olmak, cesur ve cömert ol-
mak, imâmetini ilân ederek ortaya çýk-
maktýr. Ýmâmet, Þîa’nýn iddia ettiði gibi sa-
dece Hüseyin’in deðil ayný zamanda Ha-
san’ýn soyundan gelenlerin de hakkýdýr. Be-
lirtilen nitelikleri taþýmasý ve Resûl-i Ek-
rem’den sonra insanlarýn en faziletlisi ol-
masý itibariyle Hz. Ali halifeliðe hak kazan-
mýþtýr. Ancak fazilet bakýmýndan daha üs-
tünü varken ondan daha aþaðý seviyede
bulunan kiþinin halife olmasý câizdir. Buna
göre Resûl-i Ekrem’den sonra Hz. Ali var-
ken bu göreve gelen Ebû Bekir ile Ömer’in
hilâfetleri yine sahihtir. Ýmâmiyye Þîasý ise
bunu kabul etmez. Hatta Zeyd’in, masla-
hat bakýmýndan Ebû Bekir’in hilâfetinin
Ali’ye göre daha isabetli olduðu görüþünü
savunduðu ileri sürülür. Çünkü Peygam-
ber’in saðlýðýnda cereyan eden savaþlarýn
ardýndan yeni müslümanlar arasýnda Hz.
Ali’nin savaþçý kimliðiyle intikam duygu-
larýný harekete geçirecek, kinleri sönme-
miþ, öfkeleri dinmemiþ kiþiler bulunabilir
ve bunlar Ebû Bekir’in liderliði altýnda top-
landýklarý gibi onun etrafýnda yer almaya-
bilirlerdi. Bundan dolayý fitneyi önleme ve
insanlarýn gönlünü kazanma bakýmýndan
mülâyim kiþiliðiyle tanýnan, insanlar tara-
fýndan sevilen, yaþý kemale ermiþ bulunan,
Ýslâm’a giriþte öncelik sýrasýna sahip, Re-
sûlullah’a yakýn olan Ebû Bekir’in hilâfete
gelmesi maslahata daha uygun olmuþtur
(Þehristânî, I, 155; krþ. Sâlih Ahmed el-Ha-
tîb, s. 219-230). Ýmâmet þartlarýný taþýyan
ve bu görevi talep eden kiþinin insanlarý
kendisine tâbi olmaya çaðýrmasýný imâme-
tin þartlarýndan sayan Zeyd b. Ali imam-
larýn mâsum olduðu ve Allah’tan peygam-
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tanbul Düþünce Yayýnlarý, 2008, XVI+374 pp.”,
Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Re-
ligious Studies, I/1, Bursa 2010, s. 126-129;
Ca‘fer Hüseynî Sebzevârî, “Difâ. ez Zeyd b. .Ali b.
el-Hüseyin .aleyhimü’s-selâm”, Mîrâ¦-ý Þehâb,
X/1-2, Þîraz 1383, s. 209-215; W. Madelung,
“Zayd b. .Alý b. al-Husayn”, EI 2 (Ýng.), XI, 473-
474; Menî Ebû Zeyd, “Zeyd b. .Alî”, Mevsû£atü
a£lâmi’l-fikri’l-Ýslâmî, Kahire 1425/2004, s. 433-
436.

ÿSaffet Köse

– —
ZEYD b. AMR
( ���$� ���'� )

Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-Adevî el-Kureþî
(ö. m. 606)

Bi‘setten önce yaþamýþ
Mekkeli Hanîfler’den biri.˜ ™

Zeyd’in babasý Amr b. Nüfeyl, babasýnýn
ölümü üzerine Câhiliye âdetine uyarak
onun karýsý Haydâ’ bint Hâlid’le (bazý kay-
naklarda Hanne bint Câbir) evlenmiþ, Zeyd
bu evlilikten dünyaya gelmiþtir. Haydâ’nýn
Nüfeyl ile evliliðinden olan Hz. Ömer’in ba-
basý Hattâb, Zeyd’in hem amcasý hem an-
ne bir kardeþidir. Zeyd de aþere-i mübeþ-
þereden Saîd’in ve Hz. Ömer’in hanýmý Âti-
ke’nin babasýdýr. Câhiliye döneminde Ku-
reyþliler, Büvâne isimli putun yanýnda yýl-
da bir defa toplanýr, ona kurban kesip he-
diyeler sunar, etrafýnda döner ve o günü
bayram sayarlardý. Bu günlerden birinde
dört kiþi gizlice bir araya gelerek bu uy-
gulamanýn yanlýþlýðý hususunda görüþ bir-
liðine vardý ve yeni bir din arayýþý maksa-
dýyla bazý memleketleri dolaþmaya karar
verdi. Bunlardan Varaka b. Nevfel ile Os-
man b. Huveyris Hýristiyanlýðý kabul eder-
ken Resûl-i Ekrem devrine kadar arayýþýný
sürdüren Ubeydullah b. Cahþ müslüman
olduktan sonra Habeþistan’a hicret etti,
orada Hýristiyanlýða geçti ve hýristiyan ola-
rak öldü. Zeyd b. Amr ise araþtýrmalarý
neticesinde Yahudiliði de Hýristiyanlýðý da
benimsemedi ve kendi ifadesiyle “Ýbrâ-
him’in rabbine” ibadet ederek yaþadý. Bu
bakýmdan Zeyd risâletten önce Mekke’de
Hanîfliðin en önemli temsilcilerinden sa-
yýlýr.

Zeyd b. Amr, bu süreçte farklý din men-
suplarýyla görüþmek için Mekke’den ay-
rýlmak istediðinde akrabalarýnýn muhale-
fetiyle karþýlaþtý. Karýsý Safiyye bint Had-
ramî onun niyetini Hattâb’a bildirdi, o da
kendisine mani oldu. Kabilesi tarafýndan
dýþlanan Zeyd bir dönem Hira daðýnda ya-
þamaya mecbur kaldý. Onun Mekkeli genç-
leri yanýna çekmesinden endiþelenen Hat-
tâb bazý kiþileri baþýna musallat ederek
Mekke’ye girmesini engellediðinden Zeyd

þehre gizlice girmeye çalýþýrdý. Mekke’ye
girebildiði zamanlarda insanlarý uyarýr, Kâ-
be’nin yanýnda onlarla konuþur, Ýbrâhim’in
dinine uyanlardan kendisi dýþýnda kimse-
nin kalmadýðýný söyler ve þöyle dua ederdi:
“Allahým! Þahit ol ki ben Ýbrâhim’in dinin-
denim” (Buhârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 24);
“Ey Allahým, ey Ýbrâhim’in ilâhý, dinim Ýbrâ-
him’in dinidir” (Nesâî, “Menâkýb”, 13). Bu
dinin gereklerini tam bilemediðinden Kâ-
be’ye dönüp, “Allahým! Sana ibadet etme-
nin en iyi yolunu bilsem öyle ibadet eder-
dim, ne yazýk ki bilmiyorum!” diye hayýfla-
nýr, elleri üzerine secde ederdi. Onun ayrý-
ca belirli vakitlerde Kâbe’ye yönelerek na-
maza benzer bir ibadeti yerine getirdiði
zikredilmektedir (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 569-
570).

Hak din yolunda Hayber ve Medine ya-
hudileriyle, Fedek, Eyle, Musul ve Cezîre ta-
raflarýndaki yahudi ve hýristiyan din adam-
larýyla görüþen Zeyd bunlarda aradýðýný
bulamayýnca Dýmaþk’a gitti. Belka’da (ya-
hut Hîre, Cezîre veya Musul’da) karþýlaþtýðý bir
rahip kendisine aradýðý dinin artýk men-
subu kalmayan Hanîflik olduðunu, onu ih-
ya edecek peygamberin Hicaz’da çok ya-
kýnda ortaya çýkacaðýný söyledi. Bunun üze-
rine geri dönen Zeyd dönüþ yolunda bir
rivayete göre Lahm kabilesinin toprakla-
rýndan geçerken öldürüldü. Birçok kaynak-
ta, Zeyd’in bi‘setten beþ yýl kadar önce Kâ-
be’nin tamir edildiði dönemde vefat etti-
ði kaydedilmekle birlikte Dýmaþk’ta öldü-
ðüne dair bilgiler de mevcuttur (Ýbn Asâ-
kir, XIX, 516). Nitekim Dýmaþk’tan dönün-
ce dolaþtýðý yerlerde Hz. Peygamber’in zu-
huru ve sýfatlarý hakkýnda öðrendiklerini
baþkalarýna anlattýðýna dair rivayetler (Ýbn
Sa‘d, I, 161-162; Ýbn Asâkir, XIX, 503-504;
Ýbn Hacer, Fet¼u’l-bârî, XIV, 300) kendisi-
nin Mekke’ye ulaþtýðýný ve burada bir sü-
re daha yaþadýðýný göstermektedir. Zeyd,
Medineli Hanîf Ebû Kays Sayfî b. Eslet’le
Mekke’de konuþmuþ, Ebû Kays kendisine
birçok yeri dolaþtýktan sonra Ýbrâhim’in di-
nine baðlý kalmayý tercih ettiðini söylemiþ-
tir (Ýbn Sa‘d, IV, 384).

Zeyd’in, baþýndan geçenleri peygamber-
likten evvel Hz. Muhammed’e anlattýðýna
dair bazý rivayetler vardýr. Buna göre Hz.
Muhammed gençliðinde Zeyd b. Amr ile
görüþmüþ ve putlara kurban edilen hay-
vanlarýn etinden yenmemesi gerektiðini
ondan öðrenmiþtir. Nitekim bu konudaki
rivayete göre bi‘setten önce bir gün Re-
sûlullah Tâif’ten dönerken Mekke dýþýnda
yaþayan Zeyd ile Beldah mevkiinde karþý-
laþmýþ, Zeyd din arayýþý sürecinde baþýn-
dan geçenleri ona anlatmýþ, Resûlullah ya-

fi’l-imâme ilâ Vâ½ýl b. £A¹âß), ¥uš†šullå-
hi £ale’l-Åalš, er-Red £ale’l-Mücbire, er-
Red £ale’l-Mürciße (Risâle fi’l-cedel ma£a’l-
Mürciße), er-Risâletü’l-Medeniyye (Me-
dineliler’e bazý meselelere dair verdiði ce-
vaplarý içeren bir risâledir), er-Risâletü’þ-
þâfiye, Kitâbü’½-Øafve, Münâ¾aratü eh-
li’þ-Þâm.
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