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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).
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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).
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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.


