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la ödemesini emretmiþti. Resûlullah’ýn bu
davranýþý üzerine Sa‘ne hemen müslüman
olmuþtur (Taberânî, V, 222-223).
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Ebû Âiþe (Ebû Süleymân)
Zeyd b. Sûhân

b. Hucr el-Abdî el-Kûfî
(ö. 36/656)

Muhadramûndan.˜ ™

Abdülkaysoðullarý’nýn ileri gelenlerinden
olup Resûl-i Ekrem döneminde Ýslâmiyet’i
kabul etmiþ ancak Resûl-i Ekrem’i göre-
memiþtir. Hz. Peygamber’e elçi olarak gön-
derildiði yolundaki bilgi ise (Ýbn Asâkir,
XIX, 429) kabul görmemiþtir. Medâin’de
uzun süre kendisine talebelik ettiði Sel-
mân-ý Fârisî’ye saygýsýndan dolayý Ebû Sel-
mân künyesini de kullanmýþtýr (Ýbn Hacer,
I, 583). Irak bölgesinin fethinden sonra
Kûfe’ye yerleþti. Hz. Ömer devrinde Kû-
fe’den Medine’ye gelen heyette yer aldý;
halife ile görüþtü ve onun takdirini kazan-
dý. Kendisi hakkýnda övücü sözler söyleyen
Hz. Ömer, Zeyd’in çevresindekilere de ona
saygý göstermelerini tavsiye etti. Bu dö-
nemde Kadisiye, Celûlâ ve Nihâvend gibi
savaþlara katýldý. Kadisiye (a.g.e., a.y.) ve-
ya Celûlâ (Ýbn Abdülber, I, 557) yahut Ni-
hâvend (Ýbn Sa‘d, VI, 124) savaþlarýndan
birinde sol elini kaybetti. Selmân-ý Fârisî’-
nin Medâin valiliði esnasýnda kardeþi Sa‘-
saa ile birlikte Selmân’ýn talebeleri arasýna
girdi, birçok konuda onun etkisi altýnda
kaldý. Bir ara ailesini ihmal edecek dere-

cede zühd hayatýna ve nâfile ibadete aðýr-
lýk verince Selmân kendisini, ibadette aþý-
rýya kaçýp ailesini zor durumda býrakma-
nýn dinî yönden uygun olmadýðý hususun-
da uyardý. Ayný dönemde Selmân’ýn em-
riyle cuma namazlarýndan önce vaaz etti,
onun gözetiminde Kur’an dersleri verdi ve
imamlýk yaptý.

Hz. Osman zamanýnda yönetimden
memnun olmayan ve bazý rivayetlere gö-
re halifeye uyarýlarda bulunan muhalifler-
den biriydi. 33 (653-54) yýlýnda Kûfe Valisi
Saîd b. Âs’ýn bazý sözleri ve davranýþlarý
þehirde karýþýklýða yol açýnca olaylarda kýþ-
kýrtýcý rol oynadýklarý gerekçesiyle halife ta-
rafýndan Dýmaþk’a sürülen dokuz veya on
kiþilik grubun içinde yer aldý (Ýbn Kesîr, X,
258-260). Dýmaþk Valisi Muâviye bir süre
sonra onlarýn Dýmaþk’tan ayrýlmasýna izin
verdi. Grup üyeleri, Hz. Osman’a bir tem-
silci gönderip eski faaliyetlerini sürdürme-
yeceklerine dair söz verdikleri halde Kûfe’-
ye dönünce yeniden muhalefete baþladý-
lar. Hz. Osman’ý hilâfetten uzaklaþtýrmak
amacýyla çeþitli þehirlerden gelip Medine
önünde toplanan isyancý grubun içinde
Kûfeliler’in liderlerinden biri olarak Zeyd de
vardý. Olaylarýn sonunda Hz. Osman’ýn þe-
hid edildiði gün Zeyd’in, “Bugün insanlarýn
arasýna öyle bir nefret tohumu ekildi ki ar-
týk kýyamete kadar birbirlerini sevemez-
ler” dediði rivayet edilmiþtir (Ýbn Kesîr, X,
277-278, 339). Daha sonraki karýþýklýklar
sýrasýnda Hz. Âiþe’nin, kendilerine katýlma-
sý veya Kûfe’de kalýp Hz. Ali aleyhinde pro-
paganda yapmasý teklifini kabul etmedi.
Hz. Ali’nin yanýnda iþtirak ettiði Cemel
Vak‘asý’nda Abdülkaysoðullarý’nýn sancak-
tarlarýndan biriydi. Kendisi ve kardeþi Sey-
hân bu çarpýþmada öldürüldü (36/656). Öl-
mek üzereyken Hz. Osman aleyhinde yap-
týklarýndan dolayý piþmanlýðýný ifade ettiði
(Ýbn Asâkir, XIX, 445), onun ölüm haberini
alan Hz. Âiþe’nin de üzüntüsünü dile ge-
tirdiði (Ýbn Abdülber, I, 557) bildirilmek-
tedir.

Zeyd b. Sûhân, siyasî olaylardaki rolünün
yaný sýra ilk dönem zühd hayatýnda da
önemli bir isimdir ve adý erken dönem zâ-
hidleri arasýnda sayýlýr (Ali Sâmî en-Neþ-
þâr, III, 255). Hz. Osman devrinde geçim-
lerini saðlayacak gelirleri olmayan Basralý
âbidlerin rahatça ibadet etmeleri için özel
bir bina yaptýran Zeyd onlarýn ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere görevliler tahsis etmiþ
(Ýbn Asâkir, XIX, 441), böylece daha son-
raki sûfî kurumlarýnýn ilk örneklerinden bi-
rini ortaya koymuþtur. Hz. Peygamber’in
onun hakkýnda söylediði bildirilen, fakat

dine’de Hz. Peygamber’i gördükten sonra
peyderpey Müslümanlýðý benimseyen bir
grup yahudi arasýnda yer aldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Bu gruptakilerden biri olan Abdul-
lah b. Selâm’ýn anlattýðýna göre Zeyd, Re-
sûlullah’ý görünce Tevrat’ta geleceði bildi-
rilen son peygamberin taþýyacaðý bütün
nitelikleri onda bulmuþ, ilk anda bulama-
dýðý iki niteliði de denemek suretiyle tes-
bit etmiþtir. Kaynaklarda geniþ biçimde
anlatýlan bu deneme olayýnýn ardýndan
Zeyd, Resûlullah’ýn son derece halîm ve sa-
býrlý olduðunu, öfkesine yenilmediðini gör-
müþ ve hemen Ýslâmiyet’i kabul etmiþtir
(Fesevî, I, 301-303; Ýbn Ebû Âsým, IV, 110-
113). Medine’de Hz. Peygamber’in çevre-
sinde yaþayan Zeyd malýnýn büyük bir kýs-
mýný Ýslâm’a hizmet için harcadý ve ihtiyaç
sahibi müslümanlara yardým etti. Resûl-i
Ekrem’in bütün gazvelerine, son olarak Te-
bük Seferi’ne (9/630) katýldý ve Tebük’ten
dönerken yolda vefat etti (Radýyyüddin
es-Sâganî, s. 43-44).

Zeyd b. Sa‘ne’den rivayet edilen tek ha-
ber onun müslüman oluþuyla ilgilidir (Ýbn
Hazm, s. 513). Abdullah b. Selâm tarafýn-
dan rivayet edilen ve, “Muhammed’in yü-
züne bakar bakmaz peygamberlik alâme-
ti olarak bilinen ne varsa hepsini onda gör-
düm” diye baþlayan bu haber, veresiye alýþ-
veriþin câiz olduðu ve alacaðýný istemeye
gelen hak sahibine borcunu zamanýnda
ödeyip gönlünü almak gerektiði gibi hü-
kümler ve ahlâkî bilgiler ihtiva etmekte-
dir. Kendisinin anlattýðýna göre Zeyd, Re-
sûl-i Ekrem’i denemek amacýyla yanýna git-
miþ, bu esnada Müslümanlýðý yeni kabul
eden bir kabile halkýna gönderilmek üze-
re âcilen paraya ihtiyaç duyulmuþ, para-
nýn tedarik edilmesinde sýkýntý çekildiðini
görünce Resûl-i Ekrem’e ileride karþýlýðý
hurma olarak ödenmek üzere para verme-
yi teklif etmiþ, vade belirlenerek kendisin-
den 80 miskal altýn alýnmýþtýr. Borcun va-
desinin bitimine birkaç gün kala Zeyd, tek-
rar Resûlullah’ýn yanýna gidip kaba bir ta-
výrla, Abdülmuttaliboðullarý’nýn borçlarýný
ödeme konusunda gevþek davrandýklarýný
duyduðunu, verdiði borcun süresinin dol-
duðunu ve alacaðý hurmalarýn kendisine
teslim edilmesi gerektiðini söylemiþ, ora-
da bulunan Hz. Ömer onun bu davranýþý-
na karþýlýk vermeye kalkýþýnca da Resûl-i
Ekrem müdahale etmiþ, Ömer’e kendi-
sinden daha farklý bir davranýþ beklediði-
ni söyleyerek, “Bana borcumu güzellikle
ödememi, ona da alacaðýný güzellikle iste-
mesini tavsiye etmeliydin” demiþ, ardýn-
dan da Ömer’e Zeyd’in alacaðýný fazlasýy-
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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).
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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).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VI, 123-126; Hatîb, Târî-

Åu Ba³dâd, VIII, 439-440; Ýbn Abdülber, el-Ýstî £âb,
I, 557-561; Ýbn Asâkir, TârîÅu Dýmaþš (Amrî), XIX,
429-447; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 137-144, 228,
232; a.mlf., Üsdü’l-³åbe, II, 291-292; Zehebî,
A£lâmü’n-nübelâß, III, 525-529; Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (nþr. Abdullah Ab-
dülmuhsin et-Türkî), Cîze 1418/1998, X, 258-260,
277-278, 339, 439, 446, 448; Ýbn Hacer, el-Ý½â-
be, I, 582-583; Ali Sâmî en-Neþþâr, Neþßetü’l-fik-
ri’l-felsefî fi’l-Ýslâm, Kahire 1978, III, 255-257.

ÿHalit Özkan

– —
ZEYD b. VEHB

( ��������	
 )

Ebû Süleymân Zeyd
b. Vehb el-Cühenî el-Kûfî

(ö. 83/702)
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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.


