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ZEYDİYYE MEZHEBi
Y. Doç. Dr. isa DOGAN
A- ZEYD b. ALİ'NİNHAYATI VE
YAŞADIGI SOSYO-KÜLTÜREL ORTAM
Zeyd b. Ali b. el-Hüseyin b. Ali b. Ebi Ta.Iib h. 79/ m. 698 yılında doğdu.
Muhtar b. Ebi Ubeyd (ö. 67/686)'in Ali b. el-Hüseyin'e hediye ettiği
Çinli bir cariye idi. (1) Zeyd'in babası Ali (ö. 94/712) fazileti, takvası ve
zahidliği ile meşhurdu. .
Ali Zeynel Abidin, kavminden ve ailesinden sevdiklerinin öldürülmesinden sonra hayatta kaldığı için daima hüzünlü oldu." Gerek atalannın
siyasetteki baş'ansızlığı ve gerekse Emevi iktid1mıiın şiddete ve baskıya
dayalı politikası, onu bir köşeye çekilmeye mecbur etmişti. Bu dönemde Ali
Zeynel Abidin genelde Zeyd b. Eslem'in ilim meclislerine devam ediyordu.

Anası

(2)

Zeyd, babası öldüğünde ondört yaşmda idi. Yetişmesi ve bakı.m.ıyla
Muhammed el-Bakır ilgilendi. Hayatmm ilk yıllarmda babasmdan,
babası ölünce de kardeşi Muhammed'den ilim öğrendi. (3)
Babasını küçük yaşta kaybetmesi ve genç oluşu Zeyd ·b. Ali'yi
kardeşlerinden farklı bir yapıya soktu. Muhammed el-Bakır (ö. 114/732) ve
Ca'fer es-Sadık (ö. 148/765)'m aksine başta Küfe olmak üzere çevre kasabalara seyahatler yapmaya ve insanlarla haşır-neşir olmaya başladı. (4) Bu
şekilde daha genç yaşında iken çevresindeki fikir hareketlerini
değerlendirme imkanı buldu.
Zeyd b. Ali'ye gelinceye kadar İslam dünyası, İslam fikir hayatına etki
eden birtakım siyası olaylar yaşadı.
Hz. Osman Dönemi'nde ortaya çıkan hadiseler ve müteakiben yaşanan
Ali-Muaviye mücadelesi, siyasi sahada Harici ve Şi'i fikirlerin çekirdeğini
oluşturduğu gibi, İslam toplumunda birbirini takip eden siyasi ve askeri
olaylar zincirini meydana getirdi.
Hz. Hasan'ın, babası Hz. Ali'nin ölümünden sonra (h.41/m.661)
Muaviye'ye karşı başansız bir harekete girişmesi, Ali taraftarlarının
Emevllere karşı ilk hareketi olarak kabul edilmelidir. Her ne kadar Hasan,
bilAfet hakkından vazgeçtiyse de Cemel ve Sıffin savaşlannda yer alan
Küfeliler, Muaviye aleyhinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiler. Buna
kardeşi
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karşılık Muaviye'nin, Ali

taraftarianna yönelik baskıya dayalı politikası (5)
önce Hucr b. Adiyy (ö. 51/671), sonra Hüseyin b. Ali (ö. 60/680), TevvabUn.
Hareketlerine (h. 65/685) ve bu hareketlerde yüzlerce Müslümanın ·
öldürülmesine sebep oldu. (6)
Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Ali eviadı bir kenara çekilmesine
rağmen, Kufelilerle Emeviler arasındaki husümet yine devam etti.
Erneviierin devlet idaresinde Arap milliyetçiliğine dayanan siyaseti, sınır
ları genişleyen İslam toplumundaki Mevali unsuru rahatsız etti. Bu durum,
artık Ali eviadı için hilafet mücadelesinden ziyade, Erneviiere karşı
bağımsızlık mücadelesi vermeye başlayan (7) Küfelilerin, aynı durumdaki
Mevali unsurla birleşmelerine yol açtı. Nitekim Hz. Hüseyin adına bir harekette rol aldığı için Kerbela hadisesinden kısa bir müddet önce sürgüne
gitmek zorunda kalan Muhtar b. Ebi Ubeyde es-Sakafi (ö.67/687) Küfe'ye
geri döndüğünde orada Ali taraftarlarını yeniden organize ederken, politikasının Allah'ın Kitabı, Peygamber'in Sünneti, Ehl-i Beyt'in intikamı,
zayıfı.n müdafaası ve kötü işler yapanlara karşı cihad üzerine dayandırdığını söylüyordu. (8)
Bu şekilde zayıfin müdafaası teziyle Mevali'nin Araplarla eşitliği gibi
birtakım esaslar ortaya atan Muhtar, Mevali'yi de kendisine çekerek Ali taraftarlarını önemli bir dini ve sosyal potansiyele (9) götürdü. Ayrıca Muhammed b. el-Hane:fiyye ile irtibat kurarak onun temsilcisi olduğunu iddia
etmesi dolayısıyla KUfe'de halktan kolayca biat aldıysa da (10) Emevi iktidarının gücü karşısında hiçbir şey elde edemedi. Özellikle Abdilimelik
(861705) devrinde başlayan siyasi hakimiyet ve a~yiş· devam etmiş olup,
Velid(ö. 97/715,) Süle~~ C~.:...~9/717) . II..- Öm_ei>~(ö.. l01/~0), II. Yezid (ö.
105/724) ve Hişam (ö. 1251743) dönemlerinde Islam Devleti iç problemlerini büyük ölçüde halletıniş; dışta da en muhteşem dönemlerini yaşamıştır.
Ancak bu dönemlerde Ali taraftarlığı faaliyet gücünü tamamen kaybetmiş
olsa da Alevilik ruhunun bittiğini söylemek mümkün değildir. Aksine,
Muhtar'ın öldürülmesinden sonra (h. 67/m.687) Beyan b. Sem'an ve Muğira
b. Sa'id el-İcli'nin KUfe' de idam edildikleri zamana, yani h.119/m.737 tarihine kadar yarım yüzyıl içerisinde Erneviiere karşı başarı sağlayamayan
Ali taraftaİlarının büyük bir kısmı Mesihi fikirlere döndüler. Mezhep tarihçilerinin Keysaniyye olarak isimlendirdikleri bu insanlar, Irak'ta hala
mevcı1diyyetini muhafaza ede Yahudi ve Hristi an kültürünün de tesiriYle
İ nu'l-Hanefi e'nin ölmedi~· e, gaipte olduğuna ve tekrar geri önerek
yeryüzünde adalet tesis edeceğille inanır oldular.
---r>ıger taraftan ı'tikadi :fikirlerın, bir nevi bıtmiş ve yaşanmış olan siyasi
olayların sükunet döneminde bir değerlendirilmesi niteliğinde olduğu
görülüyor. Asr-ı Saadet'te Kur'am olayları yaşamış olan Müslümanlar,
daha sonra meydana gelen bu farklı olaylar karşısında İslam Dinini ve
Müslümanları yeniden değerlendirmeye başladılar. İslam alddesini anlamak için muhtelif görüşler ortaya atıldı. Bazıları meydana gelen bu
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hadiselerin tamamen insan iradesinden kaynaklandığını ve Allah'ın takdiri
ile olmadığını iddia ederken kötü işler yapan Erneviiere karşı cihad ilan
etmişlerdir. Nitekim bu Kaderi fikirlecin ilk ortaya atıcısı olarak kabul edilen Ma'bed el-Cüheni (ö. 80/699) Abdurrahman b. Eş'as ile birlikte
Erneviiere karşı ayaklanmış ve Haccac tarafindan öldürülmüştür. (12)
Bazıları da bütün bu hadiselerin Allah'ın kaza ve kaderiyle olduğunu savunarak Cebri ve Mürcil fikirleri benimsemişlerdir. Nitekim Hasan b. Muhammed b. el-Hanefiyye Allah'ın takdirini inkar eden Kaderi ve Mu't~zill
görüşlerle şiddetli mücadeleler yapmıştır. (13)
Bu dönemde medreselerde bir taraftan Kur'an, Hadis, Fıkıh ve Tefsir
ilmi tedris edilirken, diğer taraftan i'tikadi alanda Cebri, Mu'tezili ve
Mürcil fikirler tartışılıyordu. İşte Zeyd b. Ali, İslam toplumunda bir anda
ortaya çıkan bu görüşleri taruma ve değerlendirme imkam bulmuştur.
Hayatımn ilk yıllarmda babasından ve kardeşi Muhammedel-Bakır'dan
Kur'an, Hadis ve Fıkıh ilmi öğrenen Zeyd b. Ali'nin, Medine'nin dışına
çıkarak Ebu Hanife (ö. 150n67) ve Vasıl b. Ata (ö. 1311748) ile irtibat kurduğu bildirilmektedir. (14)
Tarihi kaynaklarda Zeyd b. Ali ile Ebu Hanife'nin irtibatı konusunda
fazla bilgi yoktur. Ancak, zaman zaman Kftfe'ye gidip gelen Zeyd'in Ebu
Hanife ile sık sık görüşmesi mümkündür. Nitekim, Ebu Hanife, Zeyd hurftc
ettiği zaman kendisini para ve kuvvet yönünden desteklemiştir. (15) Buna
rağmen "Zeydiyye usUlde Mu'tezill, Furô.'da Hanefidir." şeklindeki tarihl
söze kaynak olabilecek pek fazla bilgiye rastlayamadık. Ancak özellikle
Fıkhi sahada olmak üzere Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in imametlerinin
meşru' kabul edilmesinde ve "Mürtekib-i Kebire'den iman ve İslamın gitmediği hususunda Zeyd b. Ali ile Ebu Hanife ve Mürcil fikrin temsilcisi olarak
kabul edilen Hasan b. Muhammed (ö. 101/719) arasmda etkileşim olabileceği kabili edilmelidir. (16)
Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, İslam toplumu Asr-ı
Saadet'te olmayan birtakım hadiseler yaşamış ve Müslümanlar Kur'an'a
uygun olmayan bazı işler yapmışlardır. O bakımdan daha sonraları Ali,
Osman, Talha ve Zübeyr hakkında insanların muhtelif toplantılarda yorumlar yaptığını görüyoruz. İşte böyle bir toplantıya rastlayan Hasan b.
Muhammed, onlara: "Sözlerinizi duydum. Ali, Osman, Talha ve Zübeyr
hakkındaki hükmü Allah'a hava.Ie etmekten daha uygun bir şey görmedim.
Onları ne benimseyirriz ve ne de onlardan uzaklaşmız." demiştir. Bu sözleri
babası Muhammedb. el-Hanefi.yye'nin kulağına gittiği zaman: " Baban
Ali'yi benimsemiyar musun?" diyerek onu dövdüğü haber verilmektedir. (17)
Aynı devirde yaşayan Vasıl b. Ata'nın bu konularla ilgili görüşleri de
aşağı yukarı Hasan b. Muhammed'in görüşleriyle benzerlik arzetmektedir.
O da Ali'nin Cemel ve Sıffin savaşmda hatalı olabileceğini kabul ettiği,
hükmü muallakta bıraktığı için Muhammed el-Bakır ve Ca'fer es-Sadık ta-
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rafın(J.an şiddetle protesto edilmesine rağmen özellikle Zeyd b. Ali ve oğlu
Yahya Vasıl ile sıcak ilişkileri sürdürmüşlerdir.
V asıl b. Ata'nın en önemli fikirlerinden birisi de "Emr-i bi'l-Ma'rılf ve
Nehy-i ani'l-Münker" -iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak- prensibidir.
Vasıl'm Ca'fer es-Sadık'a: "Seni dünya sevgisi meşgUl etti; sen dünya 'ile
haşir-neşir oldun." demesi, Takiyye'yi benimseyen Ca'fer es-Sadık'm
hakkıyla Emr bi'l-Ma'rüfve Nehy ani'l-Münker yapmadığını göstermektedir.
Zeyd b. Ali ise, bu prensibin bir neticesi olan zulme ve zalim imarnlara
karşı ayaklanmak (hurftc) gerektiğini ve hurı1c etmeyen imamlarm imam
olamayacağını söylüyordu. (18)
Zeyd b. Ali, ilmen. ve sosyal yönden oldukÇa hareketli bir hayat
yaşamıştır. Defalarca Küfe'ye gidip gelerek · Küfelilerle sohbet etmesi;
Tevhld, Adl, Emr bi'l-Ma'rüf ve Nehy-i ani'l-Münker gibi prensiplerle İslfun
fikir hayatına canlılık getiren Vasıl b. Ata ile görÜşmesi, onun diğer Ehl-i
Beyt mensuplarından farklı düşünmesini sağlamıştır. Bir seferinde onun,
kardeşi Muhammed el-Bakır'a: "Sen imamete .1?-erkesten daha layıksın;
hakkını dava et." dediği söylenmektedir. (19)
Zeyd b. Ali ile Abqullah b. Hasan arasmda böyle bir fikir ayrılığı olmamasma rağmen, onlar. da Hz. Ali'den kalan malların bölüşülmesi hususunda anlaşamıyorlardı.
.
İbn Ebi'l-Hadid (ö. 655/1257), bir gün Zeyd ile Abdullah b~ Hasan'ın (ö.
1451762) Medine valisi Halid b. Abdilmelik b ..el-Haris'in yanında kavgaya
tutuştuklarını ve birbirlerine çok kaba davrandıklarını söyleyerek Halid'in
buna çok sevindiğini ve onların birbirlerine sövm~lerinderi ·s on derece memnun olduğunu belirtmektedir. (2Q)._ . ·. .
' ·- - .--. ..:...__
·.
Yine et-Taberi (ö. · 3lö7922), Cüveyriyye b. Esrria ·~"Zeyd ·b. Ali il~
Ca'fer b. Hasan'ın velayet hususunda kavga yaptıklarını gördüm." (21)
dediğini rivayet etmektedir.
Buradan Zeyd b. Ali ile Hasanoğulları arasındaki mücadelenin sadece
mal ve mülk yüzünden olmadığını; aynı zamanda hilafet ve imarnet meselesiniii de bunda etkili olduğunu anlıyoruz.
Müellifi meçhul olan ve muhtemelen Hicri III. asırda yazılmış olan
Ahbaru'd:Devleti'l-Abbasiyye'de anlatıldığma göre, Ali'nin Fatıma'dan olmayan diğer oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye (ö. 81/700) de siyasi faaliyetler yönünden sessiz ve tarafsız birisi olarak gözükmektedir. Hasan ve
Hüseyin tarafından dışlanması Muhammed b. el-Hanefiyye'nin daha ziyade Abbasilerle ve özellikle Abdullah b. Abbas'la (ö. 68/687) birlikte hareket etmesine sebep · olmuştur. Hatta, bir gün Muhammed'in Hasan ve
Hüseyin'in yanına giderek "Siz beni hariç bırakarak babamavaris oldunuz.
Ben, Peygamber'in soyundan olmasam bile babanızın çocuğuyum." (22)
dediği rivayet edilmektedir.
İbnu'l-Hanefiyye'nin vefatından sonra oğlu Ebu Haşim Abdullah'ın (ö.
991717) Abbasilerle birlikte hareket ettiği daha belirgin bir hal almıştır.
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ölümüne sebep olan hastalığa yakalandığı zaman, Horabir grup yanına gelerek "Senden sonra bize kimi emrediyor~
sun." dediklerinde ·Ali b. Abdiilah b. Abbas'ı göstererek "Bundan daha
hayırlısını bilmiyorum." demiştir. (23)
·
Ebu Haşim'in Hasan ve Hüseyin oğullarıyla irtibatına gelince onlar tarafından uğradığı haksızlığa, babası İbnu'l-Hanefiyye'den daha fazla tepki
gösterdiği anlaşılıyor. Çünkü Hz. Ali'den veraset .Yolu.yla kalan mallar,
Fatıma'nın torunu olan Zeyd b. Hasan b. Ali'ye verilince, Ebu Haşim meseleyi Medine Kadısı'na intikal ettirmiş ve nesep yönünden eşit olduklarını
bildirerek Zeyd b. Hasan'a karşı çıkmıştı. Daha sonra karar Ebu Haşim lehinde sonuçlanınca Zeyd b. Hasan da meseleyi Halife I. Velid'e götürerek
onun Muhtar'ın arkadaşlanndan taraftarlan olduğunu ve onlann da
zekatlarını Ebu Haşim' e verdiklerini bildirmiştir. (24)
Ali eviadının aralarındaki bu anlaşmazlıklan dile getiren haberleri
çoğaltmak mümkündür. İşte Irak ve Hicaz havalisindeki siyasi ve fikri ortam bu merkezde iken İslam devletinin sınırları içerisine yeni katılmış bulunan merkezi Asya'da -Horasan ve Maveraünnehir- ~meviler aleyhine
gelişen, Alevi kılığına bürünmüş olan Abbasi da'veti gittikçe büyümekte ve
bir kıvılcım beklemektedir.

Zira, Ebu

Haşim

sanlılar'dan

B-~ b. ALİ'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

Ali eviadının birbirleriyle ihtilaflıalinde oluşu, birbirlerini ihbar etmelerine, içlerinde besledikleri hilafet arzusunun açığa çıkmasına ve neticede
Emevilerin kendilerini daha sıkı kontrol etmelerine sebep oldu.
Nitekim, yine böyle bir anlaşmazlıktan ötürü Abdullah b. Hasan'la Zeyd
b. Ali, Medine Valisinin huzuruna çıktıkları zam.an .açıkça Zeyd'e "Sen
Çinli bir earlyeden olduğun halde velayet -imamet- mi istiyorsun?" (25) diyebilmiştir. Haliyle bu hadise bir Emevi valisinin huzurunda olduğu için
Halife Hişam'ın (ö. 1251742) Hasan veHüseyin eviadının faaliyetlerinden
haberdar olması zor olmamıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Zeyd b. Ali'nin Ehl-i Beyt içerisinde
hususi bir durumu vardı. Hasan ve Hüseyin'in diğer çocuklan Emevi iktidarının baskısıyla Medine'den dışarı çıkamazken, Zeyd muhtelif şehirlere
giderek insanların Ali eviadına duydukları . yakınlığı değerlendirmek istemiştir. Bu yüzdendir ki Zeyd b. Ali'$, Horasan (26) Küfe ve Medarn gibi
yerlerdeki faaliyetlerinden haberdar o.l an Halife Hişam b. Abdilmelik Irak
Valisi Yusuf b. Ömer'e yazdığı bir mektubunda Zeyd'in -Medine'den- başka
bir yerde oturamayacağını belirtmiştir. (27)
Tarihi kaynakların da belirttiği gibi Zeyd b. Ali ile Hişam'ı karşı karşıya
getiren birkaç hadise. Zeyd'in hurucuna sebep olmuştur. Bu sebeplerinen
önemlisi Zeyd'in siyasi faaliyetlerinin ciddi boyutlara varması, dolayısıyla
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bunu farkeden Emevi iktidannın kendisini rahatsız etmesi ve daha sıkı bir
şekilde takip etmesidir. Medine Valisi Halid b.Abdilla.h, fırsat buldukça
başta Zeyd b.Ali olmak üzere Hasan ve Hüseyin eviadını halkın gözünden
düşürmeye çalışıyor ve onların anlaşmazlıklarını halka sergilemek istiyordu.
Nitekim Medine Valisi Halid, Zeyd'in Abdullah b. Hasan'la ilgili bir meselesinden ötürü ikisini çağmp onlara "Yarın bana geliniz. Abdullah'ın oğlu
olmayayım ki yann aranızda karar vereceğim." dedi. Bunu duyan
Medine'liler o gece sadece Zeyd'le Ab"dulla.h'ı konuşarak yarını beklediler.
İbn Ebi'l-Hadid "O gece Medine kaynadı" (28) derken Hasan ve Hüseyin
eviadının halkın diline düştüklerini anlatmak istemiştir.
Ancak ertesi gün gelip de Medine Valisi Halid ile birlikte kalabalık bir
cemaat mescide doluşunca valinin maksadını anlayan Zeyd b. Ali
Abdullah'a "Acele etme Ey Eba Muhammed, Zeyd sana ha:kk:ı.nı bağışladı."
diyerek valiye yöneldi, "Peygamber'in zürriyyetini topladm; Ebu Bekir ve
Ömer böyle yapmamıştı." dedi ve bu kızgınlıkla doğruca Hişam b.
Abdilmelik'in yanına gitti. (29)
Ancak Hişam'm Zeyd'e karşı takındığı tavır, Medine Valisinin Zeyd'e
yaptıklanndan ve yapmak istediklerinden kendisinin haberdar olduğunu
gösterir. Hizmetçisi vasıtasıyla ona ''Yerine dön!" diye emretmesine rağmen
Zeyd, görüşme isteğinde ısrar edince sadece sesini duymak suretiyle
görüşmeyi kabul etti.
Ta.rihi kaynakların yaklaşık ifadelerle anlattığı bu hadiseyi İbn Ebi'lHadid özetle şöyle anlatmaktadır:
--Hişam'm huzurund_~ ~eyg_ b.. Ali söze yeminle başladı._Ap.cak Hişam,
"Sana değer vermiyorum, hem sen hilafet istiyormuşsun. Sen halife ola- .
mazsm. Çünkü bir cmyenin çocuğusun." diyerek karşı koydu. Zeyd ise cevap olarak "Nebi'den başka hiç kimse Allah'a daha evla değildir. O,
İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundandır. İsmail'in anası da bir cariyedir."
deyince sinidenen Hişam "Bu haini valisine götürün." dedi. Zeyd: ''Vallahi
sen beni ona gönderirsen sen ve ben diri olarak bir daha bir araya gelemeyiz." dediyse de on kişilik bir grup onu Şam hududuna kadar götürdüler.
Fakat, onlann ayrılmasından sonra Zeyd geri dönüp Küfe'ye girdi. (30)
İbnu'l-Murtaza (ö. 840/1437) Zeyd'in Kadisiye'ye girdiği zaman bir grup
Şi'! tarafından karşılandığını; Küfe, Basra ve Horasan'da kendisine biat
edecek yüz bin asker olduğunu söylediklerini ve bunun üzerine Zeyd'in onlardan biat aldığını belirtmektedir. (31)
et-Taberi ise Küfe ehlinden Selerne b. Kuheyl'in Zeyd'e gelip O'nun Peygamber'e yakınlığından bahsederek" hurüca teşvik ettiğini söylüyor.
Bütün bunlardan sonra Hişam'm, Selerne b. Kuheyl'i Küfe dışına
bırakarak Zeyd ile görüşmesine sebep olduğu için Yusuf b. Ömer'e hakaret
dolu bir mektup yazması, Kfifelilerin ve özellikle Seleme b. Kuheyl'in ne kadar çok fitneci olduklarını göstermektedir. (32)
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Zeyd b. Ali'nin baştan beri hilafet mücadelesi verdiği açıktır (33) Bu
bakımdan onun hurô.c edişini sadece Küfe'lilerin teşviklerine bağlamak
doğru değildir. Belki Zeyd'in daha erken ayaklanmasında etkili olmuş olabilir. Çünkü Emeviler tarafından sürekli rahatsız edilen Zeyd'in, özellikle
bundan sonra, yani Hişam b. Abdilmelik ile gözleştikten sonra hurô.c etmekten başka çıkar yolu kalmadığını söylemek en doğrusudur. Nitekim etTaberi de onun huructa acele edişini tutuklarima korkusuna
bağlamaktadır.

(34) Yoksa Zeyd Ehl-i Beyt'ten bazıları tarafından sa.rniml
bir şekilde uyarılmıştır. Hatta Muhammed b. Ömer, "Onlar ceddin
Hüseyin'e yaptıklarını sana da yaparlar." dediği zaman bunu kabul etmiş
fakat dönmemiştir.
Nitekim Muhammed b. Ömer'in dediği yerine geldi. Büyük bir ihtimalle
Ca'fer es-Sadık'ın taraftarlarından büyük bir kısmı, muharebe anında çok
az bir süre kaldığı sırada Zeyd'e gelip Ebu Bekir ve Ömer hakkında
görüşünü sordular. Zeyd, "Ehl-i Beytimden onlardan teberrl edeni ve onlar
hakkında hayırdan başka bir şey söyleyeni duymadım." deyince kendisini
terkettiler. (35)
Neticede 23 Muharrem (h. 122/m.740) de tari.hl rivayetlerde soğuk bir
gece olarak tasvir edilen Çarşamba gecesi Muaviye b. İshak'ın evinden
çıktıkları zaman biatlarında duranların sayısı sadece iki yüz onsekiz kişi
idi. Zeyd bu kadar az bir sayı karşısında hayretini gizleyemeyerek
"Sübhanall§lı!... Nerede bu insanlar?" diye sordüğu zaman: "Mescidde
mahsur kaldılar. "denildi. O zaman Zeyd'in, ''Vallahi, bize biat eden insanlar için bı;ı bir özür değildir. " (36) dediği rivayet ediliyor.
Bu ifadelerden Küfe'de Rafızilerin dışında biat edenlerin de Zeyd'i terkettikleri anlaşılıyor. Nitekim Mansur b. el-Mu'temir, Zeyd ile birlikte
hurô.ca davet etmesine rağmen savaşa iştirak etmemiştir. Yine Zeyd, kendisine biat edenlerden Enes b. Am.r'ın kapısına geldiği zaman, "Ey Enes,
bana gel. Hak geldi batıl zail oldu." diye seslenmesine rağmen evden ~şan
çıkan olmadı. et-Taberi, Zeyd'in, "Ben size ihanet etmedim ama siz bana
bunu yaptınız." (37) dediğini söylüyor.
Bu şekilde çok az bir kişi ile savaşa devam etmek zorunda kalan Zeyd,
savaşın üçüncü gününde alnına isabet eden bir okla vefat etmiştir. (38)

..
C- ZEYD b. ALİ'NİN GÖRÜŞLERİ
Lİ'TİKADİGÖRÜŞLERİ

a- et-Tevhid:
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve kargaşa, çeşitli fikir akımlarını birlikte getirmektedir. Zeyd b. Ali, birtakım siyasi huzursuzluklar geçiren
İslam Toplumunda Müşebbihl, Mücessimi, Haşevi, Cebri ve bunlara
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karşılık

Harici, Kaderi, Mu'tezili ve Mürcil fikirlerin oluştuğu bir devirde
ve Mücessime'nin fikirleri karşısında Tevhld inanemın tehlikeye girdiği bu dönemde Vasıl b. Ata'nın fikirlerine kayıtsız kalmak mümkün değildir.
Vasıl b. Ata, Tevhld'i muhafaza etmek maksadıyla Allah'ın sıfatıarını
zatıyla aynı görmektedir. Dolayısıyla Allah, zatıyla alim ve zatıyla Kadir
olup, ilim ve kudret Zatına ilave edilmiş sıfatlar değildir. Böylece sıfatları
kadim kabUl etmemek süretiyle İlahi Zat ortaklıktan kurtanlmış olmaktadır. (39)
Muhammed Ebu Zelıra ve Ali Sami en-Neşşar gibi bazı araştirıcılar,
Zeyd'in Tevhld meselesinde Vasıl b. Ata ile aynı görüşte olduğunu
söylemektedirler. (40) Buna rağmen Zeyd'in Tevhld meselesinde Allah'ın
sıfatıarını nefyettiğine ve Vasıl'ın dediği gibi Allah'ın, Zatıyla Alim, Semi',
Basir ve Kadir olduğunu söylediğine dair hiçbir rivayete rastlayamadık.
Büyük bir ihtimalle Zeyd'in Vasıl'ın bütün görüşlerini aldığını söyleyen bu
kişilerin en önemli delilleri, Zeyd b. Ali'nin Vasıl ile olan dostluğudur. Daha
önce de belirttiğimiz gibi Vasıl b. Ata'nın Ca'fer es-Sadık'la münakaşasında
Zeyd'in Ca'fer'e karşı Vasıl'ı müdMaa etmesidir. (41)
Bize göre bu, Zeyd'in bütün fikirlerinde Vasıl'la aynı görüşte oldu~ anlamına gelmemelidir. Çünkü Zeyd'in Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in temsilcisi
olan Ebu Hanife ile de dostluğu vardır. Ebu Hanife hurüc esnasında kendisinden maddi ve manevi yardımı esiı:gememiştir. Bu bakımdan bize göre
Zeyd'in Vasıl b. Atfr ile olan dostluğu daha ziyade Emr-i bi'l-Ma'rüf ve
Nehy-i ani'l..Münker meselesinde ve özellikle bu -prensibin bir neticesi olan
zalim imarnlara kl:!f..§!.J!WC -konusunda ·iİcisinin-ittifak_etmesinden kaynaklanmaktadır. Kaldı ki biriyle dost olmak için onun bütün görüşlerini
kabul etmek de gerekmemektedir.
·
Ehl-i Sünnet nazarında sıfatiarın nefyinin bid'at kabul edildiği bir
gerçektir. g_~ı:P._Y.~ Ta:dil alimlerinin Zeyd b. Ali'ye sika dediklerini ve ona
bu bid'ati isnad etmediklerini biliyoruz. (42) el-Bağdadi (ö. (429/1037)
Zeyd'~ Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat imamlarından olarak itibar etmiştir. (43)
Ehl-i Sj.iıÜietin l.se .Kur'an'da ve.Sümiet'te geÇiiıi-ili.m:; Irudret: nüiüı, istiva
ve benzeri sıfatları kabul ettiği ve bunları zatın aynısı kılmadığı bilinmektedir.Kur'an'ın malılük olduğu meselesi Mu'tezilenin en çarpıcı
görüşlerindendir. Kur'an'ın yaratılmışlığı Mu'tezile'ye ve ekser .Zeydiyye'ye
nisbet edilse bile, Zeyd b. Ali'nin Kur'an'ın malılük olduğunu kabul ettiği
bilinmemektedir. Dr. Ali Sami en-Neşşar: "Zeyd b. Ali, Halid b. Abdilialı elKasri'nin Kur'an malılüktur diyen Beyan b. Sem'an'ı ve Ca'd b. Dirhem'i
öldürdüğünü gördü ve bu fikre dalmayı uygun bulmadı." diyerek onun
Kur'an'ın malılük olduğunu benimsemediğini söylüyor. (44)
!b~ ~;~iyye (ö.. 728~1~28) ise çoğu Şi'i ~erin l_{ur'an'ın malılük o~
madıgıni J.:abul ettiklennı ve bunun da Ehl-ı Beyt ımamlarından sabıt
olduğunu söylemektedir. (45)
yaşamıştır. Müşebbihe

·~-
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Öyleyse Zeyd b. Ali, Mu'tezile'den çok Ehl-i Sünnet çizgisindedir. Nasıl ki
Ehl-i Sünnet temsil ve ta'dll olmaksızın llAhl sıfatları kabul etmiş ve
Allah'ın malılUkatma benzemesini nefyetmişse, Zeyd b. Ali de: "Ben Allah'ı
malılükatma benzeten Müşebbihe'den uzağım." diyerek Allah'ın ne zatta
ve ne de sıfatta malılUkatma benzemediğini söylemektedir. (46)
Daha sonra ele alacağımız gibi, Zeydiyye, Allah'ın teşblli edilmesini nefy
hususunda Zeyd'e tabi olurken, görüşlerinin çoğunda Mu'tezile'ye meyletmiştir.

b- el-'Adl:
Bu konuda İmam Zeyd'in yaşadığı dönemde iki görüş vardı:
1- Cebriyye, 2-Kaderiyye ve Mu'tezile.
Cebriyye, insanın fiilierinde iradesi olmadığını ve kendi kendine hareket
edemediğini kabul eder. Dolayısıyla, fiilierin insana nisbeti hakiki değil;
mecazidir. Bu bakımdan onlara göre ceza ve mükafat amele yüklenmez.
Cebri felsefe, Peygamber (s.a.v.)'in, "Ancak Allah'ın rahmeti, fazileti ve
bana yardımıyla Cennet'e girebilirim. (47) şeklindeki hadisinden kaynaklanmaktadır.

Cebriyye bupu Allah'tan bir zulüm olarak görmemektedir. Çünkü onlara
göre zulüm, izinsiz olarak başkasının mülkünde tasarruftan ibarettir.
Allah mülkün malikidir ve dilediği gibi mülkünde tasarruf eder. Bu şekilde
zalim de sayılmaz.
Ancak Mu'tezile, Cebriyye Mezhebi'ndeki bu anlayışın nru adaleti ihlal
ettiğini iddia etmektedir. Mu'tezile'ye göre Allah'ın kulda ma'siyeti yaratması ve bu ma'siyete göre onu cezalandırması, itaatı kulda yaratıp sonra
da buna göre ona sevap vermesi adalet değildir. Kul, fiilierinin iyisini de
kötüsünü de yaratır ve onlara kadirdir. Ahiret gününde yaptığından dolayı
sevaba ve cezaya hak sabibidir. Allah Teala kendisine şerr, zulüm, küfür
ve ma'siyet fiilierinin izafe edilmesinden münezzehtir. (48)
Mu'tezile, Allah'ın kullarm fiilierini irade etmediğini ve kudretiyle onlarm iyi veya kötü fiilierini yaratmadiğını söylerken ilk Kaderiler Allah'ın
iradesinin ve kudretinin insan fiilierine müdahalesinin olmadığını kabul ettikleri gibi, meydana gelmeden önce onlar hakkında bilgisi dahi olmadığını
iddia etmektedirler.(49)
Zeyd b. Ali'nin de, "Günahlarını Allah'a yükleyen Kaderiyye'den, Allah'ın
affı konusunda fasıkiarı teşvik eden Mürcie'dan uzağım, (50) diyerek Cebriyye'ye karşı çıktığı görülüyor. Çünkü, Zeyd b. Ni'nın buradaki Kaderiyye'den maksadının ma'siyetleri Allah'a havale eden ve kader-i sabıkı mazeret_gösteren Cebriyye'den başka bir şey değildir. Onun Mu'tezile'nin karşı
olduğu Cebriye'ye karşı olması, Mu'tezill tabakat kitaplarmda yapılmak istenildiği gibi (51) mutlaka Mu'tezile'den olduğunu göstermez. Çünkü Ehl-i
Sünnet de kullarm fiilierinin Allah tarafından yaratılmasına rağmen, kul-
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lann hakiki fail., hakiki irade sahibi ve muhtar olduğunu savunmaktadır.
Ehl-i Sünnetin bu görüşü el-Fıkhu'l-Ekber'de dile getirilmektedir. (52)
Yine Zeyd b. Ali'nin Mürcie'den beri olması, sadece mürtekib-i kebireyi
ebedi Cehennem'de bırakan ve Mürcie'ye karşı olan Mu'tezile'yi benimsemiş
anlamına gelmemelidir. el-Fıkhu'l-Ekber'de Mürcie kastedilerek, "Günahlar
mü'mine zarar vermez ve o Cehennem'e girmez de diyemeyiz."(53) denil.mesi, Ebu Hanife'nin de bumanadaki Mürcie'ye karşı çıktığını göstermektedir.
Dolayısıyla, buradaki Ehl-i Sünnet de Ehl-i Beyt de aynı ölçüde Cebriyye'ye,
Mürcie'ye ve Kaderiyye'ye karşı çıkmışlardır. Öyleyse Mu'tezili tabakat kitaplarında Zeyd b. Ali'ye yer verilmesi Mu'tezile'nin i'tizali Sahabeye ve
Ehl-i Beyt'e dayandırma gayretinden kaynaklandığını söylemek
mümkündür.
Zeyd'in Adl'e inandığı ve Vasıl'la irtibatının olduğu bir gerçektir. Onun
Basra'da ma'siyetleri ve bu ma'siyetlerin kaza ve kader adına işlendiğini
gördüğünde ve bu yüzden Cebr fikrini reddettiğinde şüphe yoktur. Ancak
Zeyd, insanın hürriyetini, ihtiya.rl fiilierindeki meşiesini, onları işlediğini ve
onlardan mesul olduğunu kabul etse de; insanın, bu fiilierin yaratıcısı
olduğunu söylemediği müddetçe onun görüşü Mu'tezili olamaz.
Netice iÜbarıyla kaderi ve Allah'ın, kullann fiilierinin yaratıcısı
olduğunu kabul eden Zeyd'e göre insan itaatında ve isyanmda muhtardır.
Emirle irade arasında bir gerektirme olmadığı için ma'siyet, Allah'ın zorlamasıyla değildir. Allah sevmese de ve razı olmasa da ma'siyeti irade edebilir. Halbuki Allah'ın emİiyle iradesinin birbirini gerektirdiğini kabul eden
Mu'tezile, asilerin fiilierini Allah'ın iradesinin _dışında görmektedir. (54)
..
- konusunda Mürciilere,
Zeyd b. Ali'nin, mürtekib-i- kebfrenin
hükmü
Haricllere, ve Mu'tezilliere karşı çıktığını görüyoruz. Bir taraftan, "Ben
Allah'ın affı konusunda aslieri teşvik eden Mürcie'den uzağım." derken;
diğer taraftan, "Ben Kaderiyye'den ve Mü'minlerin Emirini tekfir eden
Marika'dan da uzağım." (55) diyerek hem Mürcie'ye ve hem de Haricilere
muhalefet etmiştir. Öyleyse Zeyd b. Ali, Mürcie'nin aksine mürtekib-i
kebrre'nin ceza göreceğini kabul ettiği gibi, Mu'tezile ve Haricilerin aksine
kebrre sahiplerinin ebediyyen Cehennem'de olduğuna hükmetmemiştir.
Nitekim Ali Sami en-Neşşar, Zeyd b. Ali'nin Cumhtlr'un görüşünü savunduğunu, dolayısıyla mürtekib-i kebire'den iman ve İslam ismini silmediğini;
aksine bir zaman azap edildikten sonra Cennet'e gönderileceğini kabul
ettiğini yazmaktadır. (56)
C-Zeyd b. Ali'nin "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn"i kabul edip etmediğine
dair kesin bilgi olmamakla birlikte İbnu'l-Murtaza (ö. 840/1437), onun bu
prensiple mürtekib-i kebrreyi ebediyyen Cehennem'de tutan Mu'tezile'ye
muhalefet ettiğini söylemektedir. (57) Mürtekib-i kebrreyi ebediyyen Cehennem'de tutmak Hılriciliğin en ayıncı vasfıdır. Bu bakımdan Hariciliğe karşı
olan Ebu Hanife'nin Mürcie'nin ve hatta çoğu görüşlerinde Mu'tezile'ye
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muvafakat eden İmamiyye'nin bile mürtekib-i kebireyi ebediyyen Cehennem'de tutmadığı düşünülürse (58) "Mü'minlerin Emirini tek.fir eden
Marika'dan uzağım."diyen Zeyd b. Ali'nin de mürtekib-i kebireyi ebediyyen
Cehennem'de tutmaması gerekir.')
c-el-Va'd ve'l-Vrud:
Mu'tezile'ye göre bu prensipten maksat, itaat edene sevap, isyan edene
azap vermenin aklen Allah'a vacip olmasıdır. Onlara göre eğer bir kişi
kebire işlemiş ve ondan tevbe etmeden ölmüşse Allah'ın onu bağışlaması
caiz değildir. (59)
Zeyd b. Ali'nin el-Va'd ve'l-Va'id konusunda da görüşleri açıkça bilinmemekle birlikte, onun bir dua esnasında, "Ey Rabbim! Sen sevdiğin ve razı
olduğun şeylerden hoşnut olursun. Bu benim elim ve alrum, günahımı ikrar
ve hataını itiraf ediyor. Onu inkar edersem yalancı olurum. İ'tiraf edersem
azaplanırım. Allah günahları affedebilir de affetmez de. Aifederse
cömertliğinden; azap ederse ellerimin getirdiğindendir. Allah abid olana
zulmetmez." (60) dediği rivayet edilmektedir. Bu ifadeler, Mu'tezile'den çok
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaatın felsefesine yakın gözükmektedir. Çünkü, Ehl-i
Sünnet'e göre de Allah itaat edene sevap verdiği ve onu Cennet'e koyduğu
zaman bu onun fazlından ve rahmetindendir. Asi'ye azap ederse de
adaletindendir. Çünkü Allah'ın itaat edene mükafat ve isyan edene ceza
vermesi kendisine vacip değildir. Bu bakımdan tevbeleri kabul etmesi de
sadece fazlındandır. Ancak Allah, fazlından ve rahmetinden dolayı tevbe
edene azap etmemeyi kendisine vacip kılmıştır.
2- İMAMET GÖRÜŞÜ
Tarihi kaynaklarda Zeyd b. Ali'nin İmamat'in Ali'nin hakkı olduğuna
dair daha sonraki Zeydller gibi açıkça akli ve şer'i deliller getirdiği belirtilmemiştir. Ancak onun Ehl-i Beyt içinde diğer amca çocuklarıyla imarnet ve
velayet mücadelesi yaptığı ve Erneviiere karşı örgütlenme gayreti içerisinde
olduğu bilinmektedir.
en-Neşvanu'l-Hi.myeri (ö. 573/1178) O'nun " O Allah'tan gelen bir haktır.
Onu inkar edersem kafir olurum." şeklindeki sözlerini nakletmektedir. Yine
O'nun: "Rasülullah gönderilmiş bir peygamberdir. Hiç kimse O'nun mevkiinde değildir. Rasulullah vefat ettikten sonra Ali, Haram-Helal, Sünnet
ve Kitab'ın te'vili hususunda Müslümanların imamı oldu." dediği rivayet
edilmektedir. (61)
Bu ifadeler, O'nun İmameti Ali eviadı içerisinde dini bir hak olarak
gördüğünü ima edebilir. Nitekim daha sonra aynı çizgide olan Alevi isyanlarda ve Zeydi düşüncede bu fikrin hakim olduğu görülecektir.
Zeyd b. Ali, her ne kadar Ebft Bekir ve Ömer'in hilafeti hakkında olumlu
düşüncelere sahip olsa da bu, Ebft Bekir ve Ömer'in Peygamber'e yakın
oluşlarından ileri gelebileceği gibi; hurucu esnasında Sünni kanadı yanında
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bulundurma temayülünden de kaynaklanmış olabilir. Zira, Zeyd'in
bu olumlu tavrı, "mefdul "ün imameti" fıkrini
doğurmuş; ancak bu fikir, Zeydiyye'de Ehl-i Beyt üyeleri arasında bir
"mefdül" olarak uygulanmıştır. (62)
Şeyhayn hakkındaki

D· ZEYD b. ALİ'DEN SONRA GELİŞEN ZEYDİYYE
ı- ZEYDİYYE'NiN siYAsi FAALİYETLERİ

Zeyd ·b. Ali'nin vefatından sonra (h. 122/m. 740) oğlu Yahya (ö. 1251743)
Esed kabilesinden bir adamın tavsiyesiyle, Zeydiyye'den arta k alan bir
gru pla Horasan'a gitmiştir. (63) Bunun üzerin e Horasanlılarda bir
kıpırdanma meydana geldiyse de (64) kendi idealleri için Horasan'ı kontrolleri altında tutmaya çalışan Abbasi da'vetçiler, onların Zeyd b. Ali'ye
yardım etmelerine engel olduklan gibi; oğlu Yahya'ya bi'at etmelerine de
engel oldular. Abbasi da'vetçisi Bukeryr b. Milhan'ın Horasanlılara hitaben: "Yahya b. Zeyd aranızda gizlidir. Sanki siz de onunla birlikte
Emevliere hurO.c etmiş gibisiniz. Sizden·hiç kimse O'nun hurO.cuna yardımcı
olmasın. Çünkü O, öldürülecek." (65) dediği rivayet edilmektedir. Daha
sonra Yahya, Muhakki.me Haricileriyle hurO.c etmek istediyse de bu sefer de
kendi arkadaşları: "Ali ve Ehl-i Beyt'ten teberri eden kavimle birlikte mi
savaşacaksın?" (66) diyerek engel oldular.
Ancak daha sonra bu Zeydiyye'yi yine Küfe'lilerin tahrikiyle (67)
Emevilere karşı ayaklanan ve insanları kendi İu;ı.ametirie davet eden
Abdullah b. Muaviye (ö. 129/746)'nin isy8..nıırd~--~rüyoruz. Abd~ah b.
Muaviye'nin yanında Haşimoğullarindan başka, Mansili""b:-eumhür, !smail
b. Abdiilah el-Kasrl, Süleyman b. Hasan b. Abdilmelik, Ömer b. el-Kezban
ve Ömer b. Abdilaziz b. Mervan gibi iktidara küsmüş bazı Emevilerin
olduğu da bildirilmektedir. (68)
El-lsfeham, Emevi halifesi Mervan b. Muhammed (ö. 1321749) 'in kumandanı Amir b. Zübara ile karşılaştıkları sırada, taraftarların kendisini
bıraktiğını söylerken, et-Taberi, "Abdullah b. Muaviye'nin h urtlcunda
Zeydllerden başka kimse öldürülmedi." (69) diyerek bunu dest eklemektedir. Ayrıca, Zeydiyye'nin elli kişilik bir grup halinde İbnu'l-Muaviye ile birlikte Şam Ehline karşı savaştığını söyleyen et-Taberl'nin, "Rebi'a -kabilesikendileri, Zeydiyye ve Abdullah b. Muaviye için eman aldı." şeklindeki
sözleri, sanki Zeydiyye'den başlı başına bir grup olarak bahsettiğini
gösteriyor. (70) Ayrıca el-İsfeham, Zeyd'in yakınlarından olan Mansılr b. elMu'temir'in Zeyd'e da'vet ederken daha sonra ondan ayrıldığını ve bu geri
kalışını telafi edeceğini umarak bir sene oruç tuttuğunu, sonra da Abdullah
b. Muaviye'nin isyanına katıldığını söylüyor. (71) Bu, Abdullah b.
Muaviye'nin isyamnda, son anda Zeyd'den aynidıkları -içi:q. vicdan azabı
çeken başka 7.P.ydile~...n de olabileceğini rlüşündürmektedir. Dolayısıyla
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Abdullah b. Muaviye'nin isyfuıında bulunan Zeydiyye hakkındaki bu haberler, Zeyd b. Ali'den sonra onlann kesin olarak bilmediğimiz bazı ayıncı
özellikleriyle müstakil bir grup olarak kendilerini muhafaza ettikleri kanaatını uyandırmaktadır.

Emevi iktidarı, Abdullah b. Muaviye'nin hareketinden kısa bir süre sonra büyük bir siyasi hadise yaşayacaktır. Çünkü İbnu'l-Muaviye'nin hareketi, Muhammed b. el-Hanefiyye'yi ve oğlu Ebft Haşim'i vasıta yaparak
yıllardır örgütlenen ve Aleviler adına Emevileri devirmeye hazırlanan
Abbasller için bir devrim provası oldu. (h. 129/ m.7 46)
Abbasilerin ve İbrahim b. Muhammed (ö. 131/748)'in gerçek niyetini anlayan Taliblnler ve özellikle Abdullah b. Hasan (ö.l45/762) onlann hurU.c
için son aşamaya gelmiş oldukların farkedince Halile Mervan b. Muhammed'e İbrahim el-Abbasi'nin faaliyetlerini ihbar eden bir mektup
yazdı. Mervan, Abdullah b. Hasan'dan gelen, "Ey Mü'm.inlerin Emlri, Sen
Talibinlerden başka sizin mülkünüzle mücadele eden yok mudur
sanıyorsun? Şam'.da senin komşun olan bu İbrahim b. Muhammed, Horasan'daki taraftarlarını sana karşı hazırlamaktadır." şeklindeki mektubu
İbrahim'e gösterince; İbrahim, "Ey Mü'm.inlerin Emlri, Abdullah b. Hasan
yalan söylemiş. Oğlu Muhammed hakkında 'O bu Ümmetin Mehdisidir.'
dediğini sana söylemez. O senden, Velid b. Yezid'den ve Hişam b.
Abdilmelik'ten nefret eder." dediyse de Mervan'ın hapishanesine girmekten
kurtulamadı. Ölünceye kadar orada kaldı. İbrahim b. Muhammed'in hapiste öldüğü haberi (72) Alevi yanlısı Ebft seleme Hafs b. Süleyman'a
ulaşınca imameti Taliblnlere kaydırmak istedi. Onun için Ebu'I-Abbas esSaffah (ö. 136/753)'ı ve ailesini Kıife'ye çağırıp onları Küfe'de Velid b.
Sa'd'ın evinde kırk gece gizledi. (73) Bu arada Taliboğullanndan Ca'fer b.
Muhammed'e ve Abdullah b. Hasan'a mektup yazdı. (74)
Ancak Ebu Seleme el-Hallal, elçilerin getireceği haberi beklerken başta
Ebu Humeyd Muhammed b. İbrahim olmak üzere Musa b. Ka'b, Ebu'ICehm Abdulhumeyd b.Rib'i, Selerne b. Muhammed ve Süleyman b. elEsved, Ebu'I-Abbas es-Seffah'ın gizlendiği evi bulup O'na bi'at ettiler. Bunun üzerine Ebu Seleme el-Hallal da bi'at etmek zorunda kaldı. (75)
''Vezir-u Al-i Muhammed" lakabıyla tanınan Ebu Selerne'nin hilafeti
Talibinlere kaydırma çabaları Ebu'l-Abl:ias'a ulaşınca O'nu Fatıma
oğullarını sevmekle itharn etti. Ebu Selerne her ne kadar inkar ettiyse de
Ebu Müslim'in gönderdiği Murad b. Enes ed-Dabiyy tarafından öldürüldü.
Aynı seneMervan b. Muhammed'i Zab'da hezimete · uğratan Abbasller, bu
şekilde hilafet koltuğuna oturdular. (h. 132/ m. 750) (76)
Görünüşte Taliboğullarının İmameti için çalıştıkları halde, Hilafete
yerleşen Abbasller karşısında Abdullah b. Hasan'ın çocukları harekete
geçti. Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye Ebu Ca'fer Abdullah b. Muhamrned'e
yazdığı cevabı mektubunda şöyle diyordu:

570 1 Tarihte ve Günümüzde Şiilik

"Hak bizimd.ir. Siz İmameti sadece bizim için iddia etmiştiniz. Bizim tabizim faziletimizden faydalandınız. Babam Ali
Vasiy ve imam idi. O'nun çocuğu hayatta iken siz O'na nasıl vans olabilirsiniz?" (77)
el-İsfehani de daha önce Ebu Ca'fer el-Mansur (ö. 158/775)'un Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye'ye biri Medine'de, diğeri Mekke'de Mescid-i
Harfun'da olmak üzere iki sefer bi'at ettiğini söylemektedir. (78)
·
Neticede, Abbasoğullannın en-Nefsü'z-Zekiyye'ye yaptıklan bi'at bozulunca Haşimoğullan, siyasi sahada Talibinler ve Abbasiler olmak üzere kesin çizgilerle ikiye aynlmış oldu.
Hurı1c için gizlendiği esnada Ebu Ca'fer'e birtakım mektuplar gönderen
Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye, Hilafete daha layık olduğunu iddia ederken bu iddiasını daha çok Peygamber (s.a.v.)'in kızı Fatıma'nın neslinden
oluşuna ve neseb bakımından daha faziletli oluşuna dayandırıyordu. (79)
Ebu Ca'fer el-Mansıir, Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye ve onun kardeşi
İbrahim'in hurı1çtan vazgeçmeyeceklerini anlayınca Medine Valisi Rayyalı
b. Osman'a (80) bu ikisinin şiddetle aranmasını emretti. Huruc
hazırlıkiarım tamamlamak için belde belde dolaşarak gizlenen Muhammed
ve İbrahim'i bulmak mümkün olmayınca Abdullah b. Hasan ve
kardeşlerini toplayıp Irak'a götürdüler. Orada babasının ve diğer Hasanoğullannın Ebu Ca'fer tarafından öldürülmesinden sonra (81) Medine'de
bir sabah namazında insanlara hitab eden Muhammed, kalabalık bir toplulukla hurıic etti. (h. 145/ m. 762)
Halen Basra'da bulunan İbrahim'den korktuğu için Irak'ı terkedemeyen
Ebu Ca'fer el-Mansıir, amcası İs~ b. Müsa ·el~Haş~'yi ve Humeyd b. Kahtaba'yı büyük bir öroUileMedrne'ye gönderdi. Bu -büYük Abbasi ordusu
karşısında kendisine bi'at edenlerin büyük bir kısmı bi'atten vazgeçince
Muhammed şiddetli bir muharebeden sonra öldürüldü. (h. 145/ m. 762)
(82)
Tarihçiler insanların Muhammed'e biatten vazgeçmesini Ca'fer es-Sadık
ve ogullarının Muhammed'in öldürüleceğini düşünerek O'na bi'at etmemelerine ve Medine Valisinin ortaya saldığı korku ve dehşete dayalı propagandasımİı. insanlar üzerinde doğurduğu psikolojik tedirginliğe bağlıyorlar.
Yahya b. Hüseyin (ö. 1100/1689)'in de dediği gibi zaten ister istemez bi'at
etmiş olan bu insanların (83) Ebü Ca'fer'in büyük ordusu karşısında
bi'atten vazgeçmeleri kolay olmuştur.
Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye, Medine ve Mekke'yi ele geçirince,
kardeşi İbrahim'i Basra'ya göndermişti. H. 145/ m.762 senesi Ramazan
ayımn ilk günü Basra'ya giren İbrahim'e fukaha ve ilim eblinden kalabalık
bir cemaat bi'at etti. Ramazan ve Şevv!l ayım Basra'da geçiren İbrahim,
kardeşi Muhammed'in öldürüldüğünü duyunca Küfe'de bulunan Ebu
Ca'fer'in üzerine yürümek için yola çıktı. (84) lsa b. Musa ve Humeyd b.
Kahtaba ko~utasındaki Abbasi ordusuyla Küfe'ye onaltı fersah uzaklıkta
raftarlanmızla ayaklanıp
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bulunan Balımen denilen yerde karşılaşan !brabiın'in ordusu hezimete
(85) İbrab.im.'in yanında sadece dörtyüz kişi kalmıştı.
El-Ya'kO.bi (ö. 292/905) İbrahim'in yanında kalan dörtyüz kişinin Zeydi
olduğunu ve şiddetli muharebeler yaptıklarını söylemektedir. (86) Ancak etTaberi rastgele atılan bir okun İbrahim'e isabet ettiğini ve Ebu Sa'lebe'nin,
"O'na şaşkın bir ok geldi ve göğsüne isabet etti; onun; atımn boynuna
sarılarak geri döndüğünü ve Zeydiyye'nin etrafında toplandığım gördüm."
(87) dediğini nakletmektedir.
Böylece başarısızlıkla sonuçlanmış olan Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye
ve !brahim'in hareketlerinde yerleşmiş Zeydiyye'nin izlerini görmek
mümkündür. en-Nefsü'z-Zekiyye ve İbrahim'in hilafeti mücadelesi "Abbasi"
ve "Talibi" kelimelerini husfisi birer terim haline getirmiştir. Bu safhada
en-Nefsü'z-Zekiyye'nin, hilafet iddiasında bulunurken Peygamber (s.a.v.)'in
kızı Fatıma'ya dayandığı (88) görülmektedir. Bu bakımdan lmametin Hasan ve Hüseyin eviadı içerisinde olduğunu iddia eden Zeydi görüşün bu safhada yerleşmeye başladığı söylenebilir.
Yine Muhammed ve İbrahim'in hareketlerinde Zeydiyye'den "müstakil
bir grup" olarak bahsedilmiştir. Basra'da İbrahim'in kıldırdığı bir cenaze
namazında İsa b. Zeyd'in dört tekbir alınmasına muhalefet etmesi,
İbrahim'le muhalefetinden çok, Sünni Fıkhı'yla muhalefeti olarak
düşünülmelidir. Çünkü İbrahim, "Ehlinin yaptığım bildiğin halde birini
noksan yaptın. diyerek kendisine kızan !sa b. Zeyd (ö. 1661783)'e,
OOİnşallah terkettiğim tekbir için bir zarar yoktur. oo (89) demiştir. Bu ifadelerden onun istemeyerek dört tekbir aldığı ve bunu da daha ziyade Sünni
olan Basralıları kendisine çekmek için yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Basralılar genelde Zeydi grubun başmda olarak tanınan isa b. Zeyd'i değil de
İbrab.im.'i emir olarak kabul etmişlerdir. "(90)
Bütün bunlar gösteriyor ki Zeydiyye'nin birkaç fıkhl mesele ile de olsa,
ayıncı özellikleriyle sosyal hayatta yerini almaya başladığım söylemek
mümkündür. Kaynaklarm meylinden de anlaşıldığı gibi, Butri Zeydiyyesi
olarak bildirilen (91) Zeydi grubun sadece Zeyd b. Ali'nin çocuklarının ve onlarm arkadaşlarımn etrafında toplandıkları görülüyor. Ancak buradan hareketle Hasan eviadının Zeydi fikri benimsemediklerini çıkarmak doğru
değildir. Zira Zeydiyye'nin devamı, Hasan eviadıyla sağlanmıştır.
Abdullah b. Hasan'ın iki oğlu Muhammed ve İbrahim'in
öldürülmesinden sonra Küfe'de Zeydilerin, !sa b. Zeyd'in etrafında toplanarak faaliyetlerini gizli bir şekilde sürdürdükleri haber verilmektedir.
Nitekim Zeydllerin yaptığı gizli bir toplantı esnasında her zaman Zeyd b.
Ali'nin çocuklarının yanında yer almış olan Hasan b. Salih, "Bizi ne zaman
hurfrca çağıracaksm?oo Divan on bin kişiye ulaştı. deyince, lsa, "Yazıklar olsun sana! Sayıyı çoğaltıyor musun? Ben onları biliyorum. Vallahi onlardan
üç yüz adam bulsam ve bilsem ki Allah yolunda kendilerini feda edecekler;
sabahtan önce hurO.c ederim." (92) demiştir.
uğradı.
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Ebu Ca'fer el-Mansfu'dan sonra yerine geçen el-Mehdi (ö. 169/785) zamanında önemli bir göreve getirilen Ya'kılb b. Davıld'un Zeydi görüşü benimsediği ve birtakım Zeydilere önemli görevler verdiği rivayet edilmekte-

dir.( 93)
Genelde Zeydilere karşı müsamahakar olan el-Mehdi zamanında Ali b.
Abba.s b. Hasan b. Ali, Bağdat'ta insanları kendine davet ederek ayaklandı. el-Mehdi tarafından hapsediidiyse de Fah sahibi Hüseyin b. Ali'nin
araya girmesiyle bağışlandı el-lsfeham'nin, Zeydiyye'den bir cemaatin Ali b.
Abbas'a uyduğunu söylemesi, Bağdat'ta da Zeydllerin olduğunu gösteriyor.
Fah sahibi olarak bilinen Hüseyin b. Ali el-Mehdi ile iyi geçiniyordu.
Ancak el-Mehdi'nin ölümünden sonra yerine geçen Mus el- Hadi (ö. 170/
786)'nin Medine'ye atadığı Ömer b. el-Hattab'ın neslinde Alıdülaziz b.
Abdillah, Taliboğulları'na çok kötü davranıyordu. .Bunun üzerine Abdullah
b. Hasan'ın oğulları, İbrahim b. İsmail Tabataba ve Taliboğullarından pek
çok kişi Hüseyn b. Ali'ye gelerek kendi köleleri ve Mevan'den bir grupla birlikte mescide girdiler. Sabah ezanında müezzine zorla, "Hayye 'ala hayri'lamel" dedirttiler. (94)
Sabah namazından sonra minbere çıkarak insanlara bitalıeden Hüseyin
özetle şöyle diyordu, "Ben Rasıllullah'ın oğluyum. Şu anda Rasıllullah'ın
hareminde, mescidinde ve O'nun minberi üzerindeyim. Sizi Allah'ın
Kitabına ve RasUlünün Sünnetine davet ediyorum. (95)
O sıralarda Medlne'de ikiyüz askere komutan olan Halid el-Berberi
adamlarıyla birlikte mescide· geldiyse de Hüseyin b. Ali'nin arkadaşları tarafından hezimete uğratıldı. (96)
Hüseyin daha sonra ail~si,. köleleri· ve arkadaşlarından oluşan üçyüz
kişi ile birlikte Mekke'Ye doğru yola çıktı. Yolda Fah dei:iilen yerde Musa b.
Asa ve Abbas b. Muhammed komutasındaki Abbas! ordularıyla karşılaştı.
Verilen emaru kabul etmedi ve üç yüz arkadaşıyla birlikte öldürüldü. Bu
savaşta sadece Abdullah b. Hasan'ın iki oğlu Yahya ve İdris kurtuldu. (97)
Ebu'I-Hasan el-Eş'arl, Hüseyin'le birlikte ölenleri defnetıneye kimsenin cesaret edemediğini ve bir kısmının yırtıcı hayvanlar tarafından yenildiğini
bildirmektedir. (98)
H. ·175/ m. 791'de Horasan'a, oradan da Deylem'e giren Yahya b.
Abdilialı b. Hasan (99) ileride önce Taberistan'da, sonra da Yemen'de kurulacak olan Zeydi devleti için ilk adımı atan kişi olarak kabul edilmelidir. .
Fah Savaşı'ndan kurtulan Abdullah b. Hasan'ın diğer oğlu İdris ise,
Afrika'ya geçerek Fas veTanca'da Berberllerden bi'at aldıysa da Halife
Harun er-Reşid (ö. 194/809)'in daha önce Butri Zeydiyye'sinin
kelamcılarından olan Süleyman b. Cerir'e birtakım vaadlerde bulunarak
ldris'i öldürttüğü rivayet edilmektedir. (100)
Bu hadise belki bazı Zeydiyye ile Abdullah b. Hasan'ın çocukla'rı
arasında tam bir ittifakın olmadığını gösterebilir. Yine, el-İsfehfuıi'nin anlattığına göre Yahya b. Abdiilah'ın me st üzerine mesh yapan Hasan b.
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Salih'in oğluyla birlikte namaz kılmaması ve bunun üzerine Hasan b. Silih
(ö. 169/875)'in, "Bizimle birlikte namaz dahi kılmayan bu adama ne diye
kendimizi feda edelim." demesi (101) bu tavn destekler mahiyettedir.
Şimdiye kadar anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi, Zeydiyye artık gerek
fikri ve gerekse siyasi sahada belirli bir potansiyele ulaşmıştır.
H. 198/ m. 813'de Halife olan el-Me'mfuı'un yapmış olduğu birtakım
idari değişiklikler, Talibinleri rahatsız etti. Bu durum, başta KUfe olmak
üzere bazı şehirlerde birtakım fitne hareketlerine yol açtı. (102)
Öteden beri KUfe'de insanlarla yakından ilgilenip (103) siyasi bir gaye
ile onlarla görüşen Muhammed b. İbrahim er-Ressi (ö. 199/814)'nin zuhüru
Mekke, Medlne, Yemen, Basra ve Vasıt'ta meydana gelen bazı hareketlerin
başlangıcı oldu.
.
Muhammed b. İbrahim, Hicaz'da Ali eviadına meyli olan Ebu's-Seraya
es-Sırri b. Mansur (ö. 200/815) ile karşılaştı ve askeri işlerle onu
görevlendirdi. (104)
Abbas! Hallfesinin adamlarından olduğu halde, Halife ile arası açılarak
görevinden alınan (105) iyi bir komutan olan ve askeri tecrübesi olan Ebu'sSeraya'ıiın Muhammed b. İbrahim'e biat etmesi, hareketin güçlenmesine
sebep oldu. .
Ebu's-Seraya ile vaatleştikleri gün (10 Cemadi'I-Ahir 199/814) ayaklanan ve insanlara hitabederken bir zamanlar Abbasilere ait parolayı kullanan Muhammed b.İbrahim, onlan "er-Rıza min Al-i Muhammed Muhammed Ailesi'nden razı olmak-'e, Allah'ın Kitabına, Nebisinin
Sünnetine, Emr bi'l-Ma'rıif ve Nehy ani'l-Münker'e ve Kitab'ın hükmüyle
yaşamaya" da'vet etti. (106) Neticede çok büyük bir kalabalık kendisine
bi'at etti. Artık "Taliblnler her tarafa yayılmıştı. " KUfe'yi merkez yaparak
para bastıran Ebu's-Seraya, Basra, Mekke, Faris, Ehvaz, Medain ve
Medine'ye valiler atadı.
Ebu's-Seraya karşısında çaresiz kalan Abbastler, htleye baş vurarak
Ebu's-Seraya'nın ordusunu dağıttılar. Neticede önce Ebu's-Seraya'jı, bir
müddet sonra da, bu harekat esnasında ölmüş bulunan Muhammed b .
İbrahim'ib. yerine geçen Muhammed b. Zeyd'i zebirleyerek öldürdüler. (107)
Muhammed b. İbrahim er-Ressi'nin hurücuna gelinceye kadar gerek
Zeyd b. Ali ile Abdullah b. Muaviye ve gerekse Muhammed en-Nefsü'zZekiyye ile ihrahim'in hurüclarında taraftarlar genelde Ha~aric, Mu'tezile,
Zeydiyye ve diğer insanlardan oluşan farklı gruplardan meydana gelmiştir.
Taraftarlardaki bu farklılık Muhammed b. İbrahim'le Ebu's-Seraya'nın hurucunda pek görülmemektedir. Ebu's -Seraya'nın Muhammed b. İbrahim'le
birleşrnek üzere KUfe'ye gelirken Hüseyin'in kabrine uğrainası ve etrafında
toplanan insanlara, "Burada bulunan Zeydiler bana gelsin." demesi, daha
başlangıçta hareketi sadece Zeydllerden oluşturma düşüncesinde olduğunu
gösteriyor. Yine onun arkadaşı Hasan b. el-Hüzeyl'in askerlere hitabederken, "Ya Ma'şere'z-Zeydiyye -Ey Zeydiler-" diye söze başlaması, bu fikri
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kuvvetlendirmektedir. Nitekim Ebu's-Seraya'nın askerlerine, "Şi'B.rınız Ya
Fatıma, Ya Mansılr'dur." (108) demesi, imameti sadece Fatıma eviadı
~asında kabı1l eden yerleşmiş Zeydi görüşü yansıtmaktadır.
Muhammed b. İbrahim'in hurılcuyla siyasi sahada tam manasıyla
hüviyetini bulan ve sosyal hayata yerleşen Zeydiyye, bundan sonra da
Abbasilere karşı pek çok hareketlerde bulunmuştur. Ancak Horasan'da
Hurılc edip Taberistan'a giden ve orada devlet kuran el-Utruş (Hasan b.
Ali) (ö. 304/91 7)'a gelinceye kadar hiç birisi siyasi tarihte devamlı olmamıştır. (109)

2- ZEYDİ FIRKALAR
Hurılclarla

siyasi alanda hüviyetini bulan ve dolayısıyla fırkalarını daha
meselesinde oluşturan (110) Zeydiyye, gelişip
görüşlerini sistemleştirdikten sonra fırkalara ayrılmış bir fikir değildir. Bu
bakımdan Zeydiyye'yi fırkalarıyla doğan fakat daha sonra birtakım kelanu
fikirleriyle gelişen ve büyüyen bir fikir akımı olarak görmek mümkündür.
Tarihi ve kelami kaynaklar, Zeydi fırkalarm sayısını sınırlama
maktadır. en-Nevbahti (ö.300/912) Zeydiyye'yi Zu'ata Akviya ve Hüseyni;ıye
diye ayınrken (lll), El-Eş'ari (ö. 324/936) Carudiyye, Süleyma.niyye, Butriyye, Na'imiyye ismini zikretmediği beşinci fırka ve Ya'kılbiyYe şeklinde
altı fırkayaayırmıştır. (112) El-Bağdadt (ö.429/1037) Carudiyye,
Süleyma.niyye ve Butriyye'den başka Zeydi fırka zikretmemektedir. (113)
Harün el-Varra.k'tan rivayet eden el-Mes'U.di (ö.346/957) ise Zeydiyye'nin
Carudiyye, Mer'iyye, Ebraiyye, Ya'kubiyye, bJ!biyye, Ebteriyye, Cer!rlyze ve
Muhammed b. el-Yemmm-aı:kadaşlanndan müteŞekkil-bir fırka· ile birlikte sekiz fırkasının olduğunu söylüyor. (114)
Bu fırkalann sayıları, isimleri ve niteliklerinin farklı bildirilmesi, ilk
Zeydi fırkalar hakkında büyük bir belirsizliğin olduğunu göstermektedir. elMes'üdi'nin de belirttiği gibi, bunların Carudiyye, Butriyye ve Süleyma.niyye
gibi te:mel fırkalarm görüşlerine bazı ilaveler yapan gruplar (115) olarak
görülebileceğini söylemek mümkündür.
Bu balrnndan Zeydiyye'nin ilk üç temel fırkası olan Carudiyye; Salihiyye
ve Süleyma.niyye'yi kısa; bugün yaşayan tek fırkası olan Kasımiyye'yi ise,
biraz daha mufassal olarak ele alacağız.
başlangıçta İmamet

---

a- Carudiyye:
Ebu'l-Carud Ziyad b. el-Münzir el-Hemedam (ö. 1501767)'ye nisbetle
Carudiyye adını almıştır. Ebu'l-Carud'un Zeyd b. Ali'nin isyanında bulunduğu rivayet edilmektedir. (ll6)
Sadece Hüseyin'in ölümünden sonra lmametin Hasan ve Hüseyin'in
çocukları arasmda olduğunu, imam olacak kişinin da'vet ve hurılc etmesi
gerektiğini söylemesiyle Zeyd! sayılan Ebu'l-Carud ve Carudiy'ye diğer fikirlerinde Rafızilerle veya 1mamiyye Şi'asıyla tamamen ittifak halindedir.
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c..Carıldiyye,

Ali'nin imamete nassla veya ismen ta'yin edildiğini Ali'ye
terkettikleri için ilk üç Halifenin ve Sahabenin katir olduğunu (ll 7)
kabul ettikleri gibi, imamlarm ma'stlm olduklarını ve küçüklülde de
büyüklükte de ilimlerinin eşit olduğunu iddia ediyorlardı.')118)
Carıldiyye'nin beklenen Mehdi konusundaki fikriyle de lmamiyye
Şi'asımn yolunda olduğu anlaşılmaktadır. Zira, onlardan bazıları Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye'nin, bazıları Talik!n s§.hibi olarak bilinen Muhammed b. el-Kasım (ö. 219/834)'m ve bazıları da Yahya b. Ömer b.
Yahya b. Hüseyin b. Zeyd b. Ali (ö. 250/864)'nin ölmediğine, ölmeyeceğine
ve beklenen Mehdi olup yeryüzünü adaletle dolduracağına inanıyorlar.
(119)
Bütün bu özellikleriyle, Carudiyye Zeydi olarak meşhur olmasına
rağmen, Rafizi fırkalardan sayılır.
bi'!tı

b- sat.ihiyye veya Butriyye:
Bunlar Hasan b. Salih (ö. 169/875), Kesiru'n-Neva (ö. 169/875) ve
Harun b. Sa'id el-İcli'nin taraftarlarıdırlar. (120) Aym görüşleri paylaşan bu
iki farklı isim Hasan b. Salih'e nisbetle Salihiyye, lakabı Ebter olan
Kesiru'n-Neva'ya nisbetle Butriyye olarak tanmmaktadır. (121)
Hasan b. Salih ve aile fertleri Zeyd b. Ali'nin hurtlcuna katılmış olup
Zeyd'den sonra oğlu İsa b. Zeyd'le birlikte faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Bunlar hep Zeyd b. Ali'nin çocuklarına bağlı kalmışlardır. (122)
\.Genelde Hadis ve Fıkıh ehli kişilerden ibaret olan ve Zeyd b. Ali'nin
bütün görüşlerini benimseyen Salihiyye, Ebıl Bekir ve Ömer'in hilafetlerinin
bir hata olmadığım; Ali'nin hilafeti onlara teslim etmesiyle hilafetlerinin
meş~· olduğunu kabul ediyorlar.A123)
Bunlar genel olarak Ali'nin neslinden gelenlerin hurt1cunu tecviz ettikleri
gibi hurt1c etmediği müddetçe onlardan hiçbirinin imametini kabul etmezler. (124) Osman konusunda da lehte veya aleyhte konuşmamaları ve
tekfirden kaçınmaları (125) dolayısıyla onlarda devrin Mürcil eğilimini farketmek mümkündür. Ancak Hasan b. Salih b. Hayy, yaptığı
haksızlıklardan ötürü Osman'dan teberri etmiştir.
Emr bi'l-Ma'rılf ve Nehy ani'l-Münker, bu fırkamn temel görüşüdür. Bu
prensiple İmamiyye Şi'ası.ı:p.n önemli görüşü Takıyye'yi ortadan kaldırarak
İmamı fikren ve bedenen aktif birisi olarak kabu1 ettikleri gibi, dolayısıyla
!mamiyye Şi'asmın ve Carudiyye'nin beklenen Mehdi ve "Ölülerin Ric'ati"
fikrine karşı çıkıyorlar. (126)
Zeydi fırkaları isim vermeksizin beşe ayırdıkiarı el-Malati (ö. 377/987)
vasıfları Salihiyye ve Butriyye'nin vasıflarına uyan bir üçüncü fi.rkadan söz
ederken onların iyiliği emredip kötülükten nehyettiklerini; 'Adl, Tevhld ve
Va'id görüşünü benimsediklerini söylemektedir. (127)
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o- Süleyınfuıiyye
Zeydiyye'nin ilk fırkalanndan olan Süleymaniyye, Ebu Bekir'in halife
seçilmesinin bir hata olduğunu kabul etmiş; fakat bir ictihad hatası olduğu
için bu konuda kimseyi tekfir etmemiştir. İctihadı bir ibadet olarak kabul
eden (128) Süleyriı.an b. Cerir'in Salihiyye'de olduğu gibi İmameti dini rdeğil
de siyasi bir esas olarak gördüğünü söylemek mümkündür.
·
"Şi'l imamlann uydurduğu iki görüş sebebiyle taraftarları onlann yalanlarını ebediyyen farketmezler. Birisi Beda, diğeri Takiyye'dir." diyen
Süleyman b. Cerir, önceleri Ca'fer es-Sadık'ın adamlanndan olduğu halde
bu düşüncelerle sonradan onlardan ayrılmıştır. İmamlann isınet ve gizli
ilim sahibi olduklarını, Takiyye'yi ve Beda'yı kabul etmeyen Salih!
Zeydilere meylettiği rivayet edilmektedir. (129) Ancak Süleyman b. Cerir ve
arkadaşları yaptığı bazı işlerden ötürü Halife Osrrian'ı tekfir ettikleri gibi,
Ali'ye karşı savaştıkları için de Cemel Ashabı'm tekfir etmişlerdir. (130)
Zeydiyye'nin Sa.Iihiyye fırkasında görülen Mu'tezill eğilim, Süleymaniyye
Fırkası'nda da vardır. (131) el-Malatl, Zeydiyye'nin dördüncü fırkası olarak
Bağdat Mu'tezile'sini saymakta ve onların Zeydl olup mefdul -daha az
faziletli- ün fadıla imam olabileceğini kabul ettiklerini söylenrlŞtir. (132)
Öyleyse bazı Zeydl fırkalarla bazı Mu'tezili fırkaların birbirine
· karıştığını ve ta Zeyd b. Ali'den itibaren başlayan Zeydiyye~Mu'tezile
ilişkisinin içiçe devam ettiğini söylemek mümkündür. Buna rağmen bütün
Zeydl fırkalann Mu'tezile'yi tamamen benimsediklerin söylemek mümkün
değildir. Çünkü onlardan bazı fırkalar Mu'tezile'ye y~aşırkeıi, bazıları 5fa
Ehl-i Sünnet;e yakın görüşler benimsemişleı:cğr. {133)
.
Nitekim insan fiillerl'-nfeseTesiİide onlardan-bazilarr fiillerin İnahlük
olduğunu iddia ederken, bir kısmı da malılük ve muhdes olmadığını;
bililis kullann kendi iktisapları olduğunu iddia etmişlerdir. (134)
d-K.asımiyye:

Bunlar Yemen Zeydileri olarak bilinen ve Yemen'de yaşayan tek Zeydl
fırka olup (135) h. 298/ m. 911 yılıiıda ölen Yahya b. Hüseyin b. Kasım erRessl'ye tabi olanlardır. Kasımiyye menşe' itibarıyla el-Kasım b. İbrahim
er-Ressl'ye nisbet edilmektedir. (136)
.
el-Kasım'ın babası İbrahim b. İsmail et-Tabataba, Fah sahibi Hüseyin
b. Ali'nin h. 169/m. 786 yılındaki isyanına katılmıştır. (137) el-Kasım'ın h.
246/ m.860 da 77 yaşındayken öldüğü haberi doğruysa, onun. h. 169/ m.
785 yılında doğmuş olması muhtemeldir. (138)
Muhtemelen Medine'de yetişen ve genelde ilimle meşgUl olan el-Kası.n;ı.,
Hadis, Fıkıh ve Arap Edebiyatı üzerinde tahsil yapmıştır. Kardeşi Muhammed'in öldürülmesinden (1 Recep 199/815) önce onun için bi'at almak
üzere Mısır'a gitmiş (139) ve orada ted.ris faaliyetlerini yanısıra bir de
hurüc hareketinde bulunmuştur. (h. 202/ m. 817)
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Ancak etrafında toplanıp bi'at eden ve kendisine Ebu Bekir ile Ömer
soran insanlara, "Biz Rasulullah'ın, ' Allah,
Fatıma'nın gücendiği şeye gücenir, O'nun hoşuna gidenden ise hoşnut olur.'
hadisinden hareketle Fatıma'nın kini dolayısıyla onlara kızıyoruz." deyince
kendisinden yüz çevirdiler. (140) Hem bu yüzden ve hem de Mısır valisi
Abdullah b. Tahir'in kendisini şiddetle araması yüzünden gizlice Hicaz'a
gitmiş (h. 211/ m. 826) ve orada görüşlerini anlatmaya devam etmiştir.
(141)
Şi'i kaynaklar, Zeydiliğin Güney Hazar bölgesine ilk girişinin Hasan b.
Zeyd'den önce dünyanın dört bir yanından pek çok insanın kendisini ziyarete geldiği (142) el-Kasım b. İbrabiın'le olduğunu kaydetmektedir. elKasım'ın Rey, Ahvaz, Kazvin ve Deylem'de bulunan taraftarlarının daha
kendisi hayattayken görüşlerini bu bölgeye yaymış olmaları (143) dolayısıyla Hasan b. Zeyd (ö. 250/864)'in yarı hazır bir ortam bulmuş olması
muhtemel gözükmektedir.
. Kaynaklar, Güney Hazar bölgesinde kurulan Zeydi devletin reisi İmam
en-Nasır li'l-Hakk el-Utruş diye bilinen Hasan b. Ali el-Hüseyni (ö. 304/
917) ile Yemen'deki Zeydi devletin kurucusu Yahya b. Hüseyin b. el-Kasım
b. İbrahim er-Ressi (ö.298/911)'nin birbirlerine yardımcı oldukların kaydetmektedir. (144) qlu Nasır el-Utruş'un mezhebi olan Nasıriyye ile
Kasımiyye'nin çoğu görüşlerinde benzerlik olduğunu gösterebilir. Nitekim,
el-Kasım er-Ressi gibi el-Utruş'un da imarnet konusunda İmamiyye'nin
diğer konularda Mu'tezile'nin görüşlerini benimsediği bilinmektedir. (145)
el-Utruş, cenaze, miras ve boşanma ile ilgili bazı noktalarda farklı
düşünmesine rağmen, kendisinden sonra Nasıriyye, Kasımiyye'ye karışıp
kaybolmuş ve Yemen'de tek Zeydi fırka ol~Kasımiyye kalmıştır.)(146)
el-Himyeri'nin Yemen'de Carudiyye'den başka Zeydi fırka olmadığını
kaydetmesi (147) muhtemelen fırkalara İmamet nokta-i nazarıyla b"akmasından ileri gelmektedir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi,
Kasımiyye, İmamet konusunda Carudiyye dışındaki bütün Zeydi fırkalara
karşı çıkarak İmamiyye ve Carudiyye'nin görüşlerini benimsemiştir. Onl~a
göre İmamet Ali'ninhakkı olup Ebu Bekir ve Ömer'in takdimi caiz değildir.
Çünkü İmameti daha faziletli olana teslim etmek vaciptir. (148)
eş-Şehristaru (ö. 548/1153)'nin çoğu Zeydiyye'nin mefdlliün İmametinden
vazgeçtiğini ve İmamiyye gibi, Sahabe'ye ta'n ettiklerini söylemesi bunu
destekler mahiyettedir. (149)
Öyleyse Zeydiyye'de İmamet meselesine tarafsız ve ilmi açıdan bakan
Butriyye ve Salihiyye'nin etkisini kaybettiğini ve İmami görüşün hakim olmaya başladığını söyleyebiliriz.
Diğer taraftan Zeyd b. Ali'nin, Vasıl b. Ata ile irtibatından yol bulup
Tevhld ve 'Adl prensipleriyle Mu'tezile'ye ilk adımı atan Zeydiyye, el-Kasım
b. İbrahim'le Mu'tezile'ye daha da yaklaşarak ikinci adımı atmış ve Zeydi
esasların sayısını Mu'tezile ile eşit hale getirmiştir. (150)
hakkındaki görüşünü
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el-Kasım'ın

bilinmesinin her mükellefe farz, bilmeyenin sapık ve cab.il.
kabul ettiği beş esası şunlardır:
1-Allah bir'dir ve hiçbir şey O'na benzer değildir. O, her şeyin yaratıcısıdır. Gözleri idrak eder fakat gözler O'nu idrak edemez. O, latif ve
her şeyden haberdardır.
2- Allah adildir ve zulmetmez. Nefseancak gücünün yettiğini yükler ve
kişiye sadece günahından dolayı azap eder. Hiç kimseyi itaatinden men etmez; aksine herkese itaati emreder. Hiç kimseyi masiyetine sokmaz;
bilakis kul'u masiyetten men eder.
3-Al.lah Tea.Ia va'd ve va'idine sadıktır. Zerre miktarı hayrın ve zerre
miktarı şerrin karşılığını verir. Azabına uğrattığı kimse ebedi olarak o azap
içindedir. Sevabına nail olan kimse ise daima sevap üzeredir.
4- Kur'an kesin, muhkem ve en doğru yoldur. O'nda hiçbir değişme ve ihtilafyoktur. Sünnetin Kur'an'da zikri ve manası vardır.
5- Kur'an hükümlerinin geçerli olmadığı ve Allah'ın zayıfl.ara vermiş
olduğu hakların gasbedildiği bir devirde mallar, alışverişler ve kazançlar
hela.I değildir. (151)
Mu'tezile'ye yaklaşmakta üçüncü adım İmarnu'l-Hadi Yahya b. Hüseyin
b. el-Kasım b. İbrahim er-Ressi (ö. 298/911) tarafından atıldı. Yahya b.
Hüseyin, İmamiyye Şi'asına yaklaştığı kadar Mu'tezile'ye de yaklaştı. Zeydiyye'nin usulünü aynen Mu'tezile'ninki gibi yapan Yahya b. Hüseyin, sadece Mu'tezile'deki "el-Menzile beyne'l-Menzileteyiı" prensibini iptal ederek
yerine imarnet prensibini getirmiştir. Netice itibariyle Zeydiyye'de etTevhid, el-'Adl, el-Va'd- ve'l-Va:ıd, imarnet ve ~l~Emr öi'l-Ma'rüf ve'n-Nehy
ani'l-Münker (152) p:[~~şjp~;rinin.yerleşti~nfgörüyoruz.___
..
olduğunu

3- ZEYDİYYE'NİN:KELAM" GÖRÜŞLERİ
Zeydiyye'nin kelarni görüşleri yabancı din ve kültürlerin tesiriyle (153)
tehlikeye ma'rüz kalan Tevhid inancının savunucusu olan Mu'tezill bir sistem içerisinde gelişmiştir. Mu'tezile'yi etkileyen sosyo-kültürel ortam, Zeydiyye için de söz konusu olması hasebiyle belki Zeyd b. Ali ve Vasıl b. Ata
ile başlayan Zeydiyye-Mu'tezile ilişkisi içiçe diyebileceğimiz bir yakınhkla
devam ederek Zeydiyye'nin Mu'tezili esasları benimsemesine yol açmıştır.
Bu bakımdan Zeydiyye'nin görüşlerini et-Tevhid, el-'Adl, el-Va'd ve'lVa'id, el-Emr bi'l-Ma'rüf ve'n-Nehy ani'l-Münker, el-Menzile beyne'l;
Menzileteyn ve son olarak da imarnet meselesi olmak üzere yine Mu'tezili
bir plan içerisinde inceleyeceğiz.
a- Et-Tevhid:

.
Tevhid, Allah'ı tek kılmak demektir. Allah'ın zatını her türlü şüpheden
uzak tutmaktır. (154) Zeydiyye'nin bu konuda birtakım prensipleri vardır.
Onlara göre Allah bu alemi en güzel şekilde "dü.zenlemiş ve takdir etmiştir.
Gözün ve vehmin idrak ettiği, hislere gelen, evveli ve alıiri bilinen her şey
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muhdes ve mahlüktur. İnsan gözünün gördüğü şey mahdüt, zayıf, iliata
edilen, bütünü v~ parçası olan, altı-üstü, önü-arkası ve sağı-solu olan
şeylerdir. Allah bu gibi şeylerle tavsif edilemez. Allah'ın "şey" olması,
varlığını isbat edip yokluğunu nefyetmek içindir. (155)
Zeydiyye'ye göre "Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O latiftir."
(156), "Allah bir'dir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'-na muhtaçtır.
O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir." (157)
"Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir." (158) ve "Üç kişinin bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur." (159) gibi ayetler Allah'ın
Tevbid'ini isbat eden ayetlerdir. (160)
Bilhassa Tevbid meselesindeki önemi dolayısıyla Mu'tezile gibi akla
büyük ehemmiyet veren Zeydiyye, Allah'a ibadetlerin yapılabilmesi konusunda insanlar için akıl, Kitab ve Rasül olmak .üzere üç asli delil kabUl
etmiştir. Hatta onlara göre Kitap ve Rasül akılla bilindiği için akıl daha da
önemlidir. (161) Humeydan b. Yahya (ö. 656/1258) (162) akıl için
"Hüccetlerin en seçkini" tabirini kullanmıştır. (163) Zeydiyye'de Zeydi
imamların ve Cumhürun icmfu. delil olduğu gibi aklın faaliyet alanları olan
Kıyas ve ictihad da delil olarak kabul edilmiştir.
Genellikle Zeydi Kelamı'na yön veren el-Kasım b. İbrahim er-Ressi (ö.
246/860), el-Kasım b. Muhammed (ö. 1029/J..62Ô) ve Humeydan b. Yahya
gibi aJ.imlerin eserlerine aklı tarif ederek baŞlamaları Zeydiyye Mezhebinde
akla verilen önemi ortaya koymaktadır. (164)
Onlara göre akıl, lezzetler ve elemler gibi insan tabiatına uygun olan ve
olmayan şeylere göre fiillerdeki iyi ve kötü vasfı tek başına anlayabilir.
(165) Bu şekilde Zeydiyye, kemal sıfatlarla noksan sıfatları mukayese
imkanı olduğu için şeriatler gelmeden önce de insanları mükellef kabUl
etmiştir. Çünkü onlara göre eşyadaki iyi ve kötü vasıf sabit olmasaydı insanlar onlardaki iyi ve kötü vasfı anlayamaz; Peygamberler da'vet edip delil getiremezlerdi. (166)
"Biz bir elçi gönderineeye kadar azap etmedik." (167) ayetini delil alarak
şeri'at gelmeden iyi ve kötünün idrılk edilemeyeceğini söyleyen Eş'ariyye'ye
karşı, Zeydiyye de bu ayetin "Allah'a karşı i'tiraz etmesinler diye elçi
gönderineeye kadar azap etmedik." (168) şeklinde açıklandığı görülüyor.
Şeri'at gelmeden de kulları mükellefkabUl eden Zeydiyye, Yaratıcının bilinebilmesi için O'nun zatını değil de yaratılanı aklen tefekkür etmek gerektiğini ve böyle bir araştırmanın da vacip olduğunu iddia etmiştir. Nitekim
el-Kasım b. Muhammed, "Artık develere bakmazlar mı ki, nasıl yaratılmış." (169) ayetininazar -araştırma- ın vücı1biyetine delil getirirken,
Allah'ı ve birliğini tanımada taklidin caiz olmadığını, ilmin ancak bizatihl
hakkı tanımakla olabileceğini ileri sürmektedir. (170)
Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi Zeydiyye, hakikatı kişilerle tanıyan ve
körü körüne bir mezhebe bağlanan taassupçu zihniyete karşı çıkmıştır.
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Ancak bu araştırıcı ve akılcı zihniyetin sadece Zeydl alimiere ve
müctehidlere · münhasır kalışı ve Zeydl halka yansıtılmaması, bu bilimsel
ekolün kısa sürede taassuba dönüşen bir mezhep olmasını sağlamıştır.
(171)

"Göklerin ve Yer'in yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca
gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde süzülen gemilerde, Allah'ın
gökten indirip yeri ölümden sonra dirilttiği suda, her türlü canlıyı orada
yaymasmda, rüzgarları ve yerle gök arasmda emre arnade duran bulutları
döndürmesinde düşünen kimseler için deliller vardır." (172) ayetini delil
alarak yaratıemın zatını değil de malılUkunu tefekkür prensibinden yola
çıkan Zeydiyye, Allah'ın tevhidini isbat için alemden hareket etmenin
gereğine inanarak Hudus veya imkan delilini kullanmıştır. (1 73)
Allah'ı bir cisim ve bir insan süretinde kabul eden Müşebbihe ve
Mücessime'nin tevhldi bozacak nitelikteki görüşleri, Mu'tezile'nin ve Zeydiyye'nin sıfatlar meselesindeki görüşlerini etkilediği kanaatindeyiz.
Müşebbihe ve Mücessime'ye karşılık, Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine ve
bu yüzden malılükun sıfatıarını Allah'a izafe etmenin kesinlikle caiz olmadığına inanan Zeydiyye, Allah'ın zatıyla sıfatları arasmda ayırım yapmayarak Allah'ın ilim olmadan 'Alim, kudret olmadan Kadlr, sem' olmadan Semi:', basar olmadan Basir ve hayat olmadan Hayy -diri- ol(J.).lğunu
kabul etmiştir. (174) Allah'ın yüzünü kendisi; elini de kudreti olaralde'vil
etmek süretiyle teşbihten sakınmaya çalışmışlardi:r. (175)
··
Zeydiyye'ye göre Kur'an ve diğer halil Kitap!~, Allah'ın kelami olup,
Allah onları malılllkatından diğer şeyleri yarattığı gibi--yaratmıştır. Ancak,
Kur'an'la .yaratılmışlaı;rn..k~lamı. arasmda Kur'an'ın-dah.a_ fasih -ve daha
mucii olmasından başka hiçbir fark yoktur. (176) Zeydiyye "Allah Musa ile
konuştu." (177) ayetiyle Allah'ı mütekelliın olmakla vasfederken, kelamm
Allah'ın fiili olduğunu iddia etmiştir. (1 78) Onlara göre Allah dilediği gibi
bir kelam yaratmış ve Musa (a.s.) da bu kelamı duymuştur. Allah'tan duyulan her şey mahlüktur.
Netice itibarıyla Zeydiyye, Allah'ın zatını her türlü düşünceden uzak tutabilmek, maksadiyla Allah'ın sıfatlarının insan sıfatıarına benzetilmemesine büyük özen göstererek Allah'ın sıfatlarıyla ilgili manaları O'nun zatına
hamletmek SUretiyle bu sıfatiarın Allah'ın zatından ayrı düşünülmesine
maru olmuş; bu şekilde şirke ve teşbihe gidecek her türlü yolu kapamıştır.
b-El'Adl:
'Adl lügatte insaf, ıstılahta ise Allalı'ı itharn etmemek anlamına gelir.
(1 79) Zeydiyye'ye göre kul, Allah'tan heİn ümit etmeli ve hem de korkmalıdır. Kul Allah'ın malılükatma karşı adil olduğunu; insanlara güçlerinin
üzerinde bir şey yüklemediğini ve onlan sadece yaptıklan Şeylerden sorguya çekerek ancak kesbettiklerinin karşılığını vereceğini bilmelidir. Allah
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Teala, Kur'an-ı Kerim'de Bakara 286. ve Nisa 40. ayetleriyle adil olduğunu
ve adaleti yerine getireceğini açıkça va' detmiştir.
·
Zeydiyye ve Mu'tezile 'Adl prensibinde ittifak halindedirler . Onlara göre
kulun fiili kulda yaratılmış değildir. "Dilediğinizi yapınız. " (180) ayeti fiilin
insanın istek ve iradesine göre olmasını zarftri kılmaktadır.
Zeydiyye'nin kulların fiilieri konusunda insana hürriyet vermesi, insanlar tarafından yapılan kötü işleri Allah'a yükleyen Cebriyye'nin görüşlerini
ve delillerini reddetmek gayesini taşımaktadır.
el-Kasım b. Muhammed, "Allah sizi ve yaptıklarımzı yaratandır." (181)
ayetini ileri sürerek kulda irade hürriyetini kabul etmeyen Cebriyye'ye
karşı "Eğer onların dediği gibi olsaydı, Allah'ın küfrü yaratmakla kafir; kizbi yaratmakla da kazib -yalancı- olması gerekirdi." diye.r ek ayetin
manasının, "Allah sizi ve tapmak için yaptığımz taşları da yarattı."
şeklinde olduğunu söylemiştir. (182)
Zeydiyye'ye göre Allah'ın kullarına karşı adil sayılabilmesi için kulların,
fiilie!iude hür bir iradeye sahip olmaları ve Allah'ın onlara güçlerinin
üzerinde bir şeyi yüklernemesi gerekir.
el-Kasım er-Ressı, "Şayet Allah, kullarımn fiilierinin faili ve yaratıcısı olsaydı onlarla muhatap olmaz, nasihat etmez ve yaptıkları hatalardan dolayı onları aYıplamadığı gibi, yaptıkları güzel işlerden dolayı da onları
övmezdi." (183) diyerek itaat ve ma'siyetin kulların kendi fiilieri olduğunu
söylemiştir.

Onlara göre "takdir" Allah'ın bilmesi anlamında olup (184), "Cin ve inancak bana ibadet etmeleri için yarattım.': (185) ayeti, Cebriyye'nin
anladığı manada Allah'ın kullarına ma'siyet takdir etmediğinin en açık
delllidir.
·
Zeydiyye'ye göre Allah'ın fiillleri, kudretin fiilieridir. İster a'raz, ister cisim olsun, O'nun fiilieri mefUlün kendisidir.İnsanın fiilieri ise hareket ve
sükündan ibarettir. Allah'ın fiilierinin sebebe ihtiyacı yoktur. O, fail-i
muhtar olduğu için fiile daha başlangıçta , yani sebebi yaratmadan önce
kadirdir. (186)
Allah, kulları için fiilieri yapabilecek kudret yaratmıştır.Bu kudret,
ta'biri caiz ise, bir potansiyel enerjiden ibarettir. Kul bunu kinetik enerjiye
yani fiile dönüştürmekte veya dönüştürmemekte tamamen serbesttir. Kulların mes'Ul olabilmesi için böyle bir serbestlik gerekli olduğu gibi, Allah'ın
adaletine en uygun olan da budur. Zeydiyye'ye göre burada Allah'ın fiili olarak mevzü-u bahis olan sadece O'nun kullarına müstakil bir kudret hediye
etmesidir.
Zeydiyye'nin Allah'ın kudretindeki bu anlayışını Allah'ın iradesi meselesinde de görmek mümkündür. Çünkü onlara göre kulların fiilierine Allah'ın
kudreti tesir etmediği gibi iradesi de tesir etmemekte ve onları serbest
bırakmaktadır. el-Kasım b. Muhammed "Eğer Rabb'ın istemiş olsaydı onu
yapamazlardı. Artık sen onları iftiralarıyla başbaşa bırak.'' (187) ayetini
sanları
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"Şayet Allah isteseydi onları ma'siyet fiilinden önce öldürürdü. Fakat Allah
onları durumlarıyla başbaşa

(188)

ve serbest bıraktı."

şeklinde

tefsir etmektedir.

.,

Allah'ın bir fiili irade etmesi -istemesi- ni, kaza ve kaderini Allah'ın bilmesi anlamına alan Zeydiyye, kudret ve irade konusundaki görüşlerinin bir
neticesi olarak hidayet ve dalaleti tamamen kulların fiilieri olarak
görmektedir. Bu bakımdan onlara göre "Allah onların kalplerini ve kulaklannı mühürledi." (189) ayetinin anlamı, "Küfürleri sebebiyle Allah onların
kalplerini ve kulaklarını mühürledi." şeklindedir. Allah Tea.Ia, Şeytan'ın,
cin ve insanlardan oluşan askerlerinin saptıncı olduklannı haber vermiştir.
Onların kulu saptırması kibir, gurur, yal.a n, bile ve kötüyü süsleme yoluyla
itaatten vaz geçilmesidir. Allah ise, yolundan vaz geçirmekten ve
çirkinleştirdiği ma'siyetleri süslemekten münezzehtir. (190) Onlara göre
Allah'ın kullarını saptırmasının manası onları sapıklıkla isimlendirmesi ve
sapıklıklarına şahitlik etmesidir. Dala.Iette ve iğvada cebr olmadığı gibi
hidayette de cebr söz konusu değildir. Nitekim, "Allah zalimleri hidayet etmez." (191) ayetini "Allah zalimleri hidayetle isimlendirmez veya hidayetle
hükmetmez." (192) şeklinde tefstr ettikleri görülmektedir.
Zeydiyye'ye göre teklif yüklemek anlamına geldiği için hiç bir şey Allah'a
vacip değildir. Bu bakımdan onlara göre kulların yaptıkları ibadet
karşılığında Allah'ın vermiş olduğu sevap bir ücret değil, lütuf olarak kabili
edilıniştir.:.--Çünkü ibadetler, Allah'ın kullarına ·verdiği nimetierin bir
şükrüdür. Dolayısıyla ibadetler karşısında verilen sevaplar bi,r lütuf olduğu
için, lütfun Allah'a vacip olması söz konusu dt?ğildir:· Basra Mutezilesi
lütfun ve sevabm All~·~ -~!9PJ~lduğunu·iddia edeı:ke~diyye, sevabı, •
hidayeti, peygamber göndermeyi ve tevbe edenlerin tevbesini kabul etmeyi
vücubiyyet olarak değil de bir lütuf olarak kabul etmiştir. (193)
o- el-Va'd ve'l-Va'id:
el-Va'd sevap haberleri, el-Va'id ise ceza haberleridir. Dolayısıyla el-Va'd
ve'l-Va'id iyi işler yapanın Ahirette sevaplandıİ:ılması ve kötü işler yapanın
ise ceza görmesi anlamındadır. Bu prensip daha önce ele aldığımız 'Adi
prensibinin bir sonucu olarak tamamen Ahiretle ilgilidir.
Onlara göre Allah'ın va'd ve va'idinin hakk olduğunu; itaat edenin Cennet'e, isyan edenin Cehennem'e gireceğini bilmek vaciptir.
Zeydiyye, Allah'ın v~'dinden dönmesinin caiz olmadığını kabul. ederken
günahından dönmüş olan asiye va'!dinden dönmesinin caiz olduğunu iddia
etmiştir. Ancak hala günahında ısrar eden asi'ye va'idinden döilİilesi caiz
değildir. Çünkü onlara göre ma'siyet sebebiyle Cehennem'de ebedl kalmak
ancak o ma'siyete ısrarla mümkündür. Yoksa Allah dünyada günah işleyip
de o günahında ısrar etmeyen bir kişiyi Cehennem'e koyup orada ebediyyen
bırak.m.az.

(194)

Bu bakımdan Zeydiyye ve Mu'tezile'nin Peygamber (s.a.v.)'in şefaatinin
sadece Cennet ehli için olduğunu ve bu şefaatle Allah'ın Ceİınet ehlinin
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mertebelerini yükselteceğini kabul ettikleri görülüyor. Bu koimda
"Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur." (195) liyetini delil alan el-Klisım b. Muhammed, Cehennem ehlinin Cehennem'den
çıkmasının va'id liyetlerine aykın olduğunu ileri sürerek Cehennem ehlinin
şefaatten yoksun olacağı fikrini benimsemiştir. (196)
Kabir azabını ve iki meleğin kabre girişini tecviz eden (197) Zeydiyye'nin
Ahiretle ilgili meselelerde de aklı ve bilimsel düşünceyi bir ölçÜ olarak kabul ettiği. akıl ve nasslan dengeli bir biçimde yoğurduğu görülmektedir.
Nitekim Zeydiyye ve Mu'tezile 'Vezin o günde bir haktır." (198) ayetine dayanmak sılretiyle hareket ve araziardan ibaret olan arnelierin tartılmasını
mümkün görmedikleri için Kıyamet gününde hakiki anlamda bir mizaru
kabul etmeyerek onu "adaletin yerine getirilmesinden ortaya çıkan bir
hakk" diye tS!Ü etmişlerdir. (199)
Yine bazı Zeydtler, Cehennem üzerinde hakiki anlamda bir köprünün
varlığını kabul ederek Ehl-i Sünnete uyum sağlarken Humeydan b. Yahya
ve el-Kasım b. Muhammed gibi Zeyd! imamlar bu konuda "Şu emrettiğim
yol benim dosdoğru yolumdur; hep ona uyunuz." (200) ayetine ittiba ederek
"sırat"ın din olduğunu ve Cehennem üzerinde köprü olmadığını iddia
etmişlerdir. Ayrıca "köprü üzerinde yürümek" mü'minlerin Ahirette teklifle
yükümlü olmalarını gerektirir. Halbuki Ahirette hiçbir teklifin olmadığına
dair icma vardır."(201) diyen el-Kasım b. Muhammed, bu şekilde Cehennem üzerinde köprünün olmadığına akli bir delil getirmiştir.
el-İmam Yahya b. Hamza (ö. 749/1334) ise "Havada uçmanın ve suda
yürümenin imkansız olmadığı düşünülürse kıldan ince olan Sırat üzerinde
yürümek aklen muhal değildir. " diyerek Hesap, Sırat :ve Mizanın aklen
mümkün olduğunu; Peygamber (s.a.v.)'in mu'cizelerine inanan kişinin bu
hususlara inanmamasının uygun olmayacağını söylemiştir. (202)
d- el-Menzile beyne'l-Menzileteyn:
İki manevi yer arasında orta bir yer anlamına gelen el-Menzile beyne'lMenzileteyn, Mu'tezile'nin doğuşuna önemli ölçüde tesir etmiş bir prensiptir. Mu'tezile'nin beş esasından dördünün Zeydiyye tarafından genel olarak
benimsenmesine rağmen bu prensip zaman zaman benimsenmiş ve zaman
zaman da terkedilmiştir.
Zeyd b. Ali'nin bu prensibi kabul edip etmediğine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, İbnu'l-Murtaza Zeyd b. Ali'nin sadece el-Menzile beyne'l. Menzileteyn konusunda Mu'tezile'ye muhalefet ettiğini söylemektedir. (203)
Daha önce de belirttiğimiz gibi el-Kasım b. İbrahim, Mu'tezile'ye büyük
bir yaklaşım göstererek el-Menzile beyne'l-Menzileteyn prensibini kabul
etmiştir. (204) Daha sonra Yahya b. Hüseyin'in bu prensibi iptal ederek yerine "lmametin Ehl-i Beyt'ten olması." prensibini getirdiği görülüyor. (205)
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Kebire -büyük günah- işieyenin fAsık olduğu hususunda ittifak eden Zeydiyye, fasıkın mü'min vasfını kaybedip etmeyeceği konusunda ihtilaf
etmiştir. Bir kısmı, kebire sahibinin ne mü'mine, ne de kafire veya
münMığa tam olarak benzemediğini ileri sürerek onun kAfir ve mü'min olarak isimlendirilemeyeceğini söylerken; bazı Zeydller de Peygamber
(s.a. v.)'in kebire sAhibine diğer müslümanlara davrandığı gibi davrandığını
delil getirerek onun imm ve İslAm'dan çıkmadığını; Kafir-i Ni'met veya
fasık Müslüman olduğunu iddia etmişlerdir. (206)
Buna göre Zeydiyye'nin gerek kendi aralarında ve gerekse Mu'tezile ile
Kafir-i Ni'met ve fAsık Müslüman ifAdeleriyle ayrıldıklannı; neticede
mürtekib-i kebireyi ebediyyen Cehennem'de tutmaları ve cezAsının da
kafirinkinden daha az olduğunu kabul etmeleri sebebiyle onların el-Menzile
beyne'l-Menzileteyn'i prensip olarak kabul ~ttiklerini söylemek
mümkündür.
e- el-Emr bi1-Ma'rôfve'n-Neby ani1-Münker:
Zeydiyye Allah'ın iyiliği emredip kötülüğü yasakladığı düşüncesinden
hareketle bu prensibin vacip ol9-uğu hususunda icma etmiştir. (207)
"Onları Biz yeryüzüne yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, iyi olanı
emrederler J~e kötü olanı yasak ederler. İşierin sonucu Allah'a aittir." (208)
Ayetine dayanarak bu prensiple iktidar mevkiindekileri görevlendiren Zeydiyye, iktidar mevkiinde olanların da Ehl-i Beyt'in seçilmiş kişileri
olduğunu iddia etmektedir. (209)
·
Zeydiyye'de devlet idaresi el-Emr bi'l-Ma'rılf ve'n-Nehy ani'l-Münker
prensibinin uygulanmasıyla sağlanmaktadır. Bir-ZeyiDdevlette bu prensi- ,
bin uygulayıcısı olarak..imam_ve Muhte·s ipten oluşanlki-unsur vardır. (210)
Birtakım şartları haiz olarak seçilen İmam (211), Muhtesibin Amiri durumunda olup Cuma namazı kıldırmak, hakları kerhen almak. ve had
cezalarını uygulamak gibi husus! görevleri yerine getirmektedir. (212)
Müslümanlar üzerinde İsİarnı emirleri uygulamakla görevli olup dini
bilgi hususunda İmAm derecesine ulaşamamış alimlerden atanan muhtesipler Şehir, kasaba ve köylerde imam adına el-Emr bi'l-Ma'rılf ve'n-Nehy
ani'l-Müıi}cer yapan devlet memurlarıdır. H~ci saldırılara karşı toplumu
müdafaa ederek, zayıflann haklarını koruyarak iyiliği emreden ve
kötülükten nehyeden bu kişiler, Müslümanların canını, malını, nAmusunu,
dinini, mezhebini ve sağlığını korumakla görevlidirler. Her sabah sokakları
kontrol edip tüccarları denetlemek, satılan ve kesilen malların sağlıklı olup
olmadıklarına bakmak ve kısaacıların cAmilere girmelerini engelleyerek
sapık fikirlecin yayılmasını önlemek muhtesiplerin belli başlı görevleri
arasındadır. (213)
Zeydiyye'de el-Emr bi'l-Ma'rtlfve'n-Nehy ani'l-Münker prensibinin uygulanmasında bir devlet otoritesinin söz konusu olmasına rağmen aynı prensibi benimsemiş olan Mu'tezile'de ferdi bir anlayışın h§kim olduğu
görülrnektedir.(214)
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4-:iMAMET
Gerek Kur'an'da ve gerekse Peygamber (s.a.v.)'in sözlerinde imametle ilaçık bir delil olmamasma rağmen, Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra İmamet meselesi yüzünden ortaya çıkan ilitilatların İslamın ve
Müslümanlarm kaderini etkilemesi, bu meselenin kısa zamanda dini bir
çehreye bürünerek Zeydiyye'de UsUlü'd-Din'in önemli prensiplerinden biri
haline geldiğini görüyoruz. (215)
Zeydiyye'ye göre Peygamber'den sonra onun makamma en layık olan
kişi Ali'dir. Bu konuda Zeyd b. Ali'nin "RasU.lullah gönderilmiş bir Peygamberdir. Hiçkimse onun mevkiinde değildir. RasU.lullah vefat edince Ali
Hela.I, Haram, Kitab ve Sünnet'in te'vili konusunda Müslümanlarm imamı
oldu. (216) dediği rivayet edilmiştir.
Ali'nin Peygamber (s.a.v.)'den sonra imam olduğu hususunda Zeydiyye'nin birtakım delilleri vardır. Bu delillerden birisi Maide 55'de "Sizin dostrmuz -veliniz- Allah, RasU.lü ve iman etmiş olanlardır ki onlar namaza devam ederler, zekatı verirler ve hep rüku' ederler." ayetidir. Onlara göre
buradaki veli tasarrufa hak sahibi demek olup, ümmeti idare etmeye hak
sahibi olan da Ali'dir. (217)
Bu konuP-a Zeydllerin en önemli delillerinden birisi de Peygamber
(s.a.v.)'in Gadir Hum mevkiinde söylediği sözlerdir. Rivayet edildiğine göre
Allah Tea.Ia burada Peygamberine, "Ey RasU.lüm, Rabbından s~a indirileni tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan, O'nun risa.Ietini tebliğ etmemiş olursun.
(218) ayetini indirmiştir. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.)'in gölgelik bir
ağacın altmda durduğu ve etrafı.nda toplanan insanlara, "Ben kimin
mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allahım, O'na dost olana dost,
düşman olana düşman ol. O'na yardım edene yardım et, terkedeni de terket." (219) dediği rivayet edilmektedir.
Zeydiyye'ye göre bu hadis mütevatir olup sahlh olduğu konusunda icma'
vardır. Hadisteki "mevla" kelimesi tasarrufa hak sahibi anlammda olduğu
için imamet manası ifade etmektedir. (220) el-Kasım b. Muhammed, "Sen
bana Musa'nın Harun'u yerindesin; şu kadar ki benden sonra nebl yoktur."
şeklindeki hadisin müşterek anlamlı "mevla" kelimesine karine olduğunu
söyleyerek bu kelimenin imamet manası ifade ettiğini teyid etmektedir ..
(221)
Harun, Musa'dan önce vefat etmiştir, diyerek böyle bir benzetmeye karşı
çıkanlara, el-Kasım b. Muhammed, "Harun yaşasaydı, Musa'dan sonra
hilafet onun olurdu. 'Onu işimde ortak kıl.' (222) ayetindende anlaşıldığı
gibi Harün, Musa'nın ortağı olup, ortağın hakkiıiı almaya kalkışması
başkasının onu almasından daha hayırlıdır." (223) demiştir.
Genelde Zeydi imamHı.r, Peygamber (s.a.v.) ile Ali arasındaki irtibatı
Musa ile Harun arasındaki irtibat gibi görmektedirler. Hatta Humeydan b ..
Yahya, Peygamber (s.a.v.)' in Ali'ye gelip, "Ey Ali! Benden sonra imarnet senindir." (224) dediğini rivayet etmektedir.

gili
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Genelde ilk Zeydilere göre Ali, Rasülullah'ın ilmine ve Kur'an'a vans olmada O'nun vasisidir. (225) Ancak daha sonraları özellikle Yahya b.
Hüseyin (ö. 298/911) ile birlikte vasiyyet, imarnet konusuna da
yansıtılarak (226) imarnet meselesine tamamen dini bir hüviyet verilmek
süretiyle, Ali, Hasan ve Hüseyin'e itaatin vacip olduğu iddia edilmiştir. Bu
konuda Rasülullah'ın Hasan ve Hüseyin hakkındaki sözleriyle Kur'an'ın
geçmiş peygamberlerle ilgili haberleri delil olarak gösterilmiştir.
Nitekim Zeydiyye, Hasan ve Hüseyin hakkında Rasulullah'ın, "Bir
kadının bütün çocukları babalarına nisbet edilir. Ancak Fatıma'nın
çocuklarının babaları ve asabeleri benim." dediğini rivayet ederek Hasan ve
Hüseyin'i, hatta onların çocuklarını Rasa.lullah'a nisbet etmişlerdir. (227)
Zeyd b. Ali ve Muhammed en-Nefsü'z-Zekiyye gibi Ehl-i Beyt'ten daha sonra
gelenlere de "Rasulullah'ın oğlu" diye hitabedilmesinin sebebini buna
bağlamak mümkündür.
Diğer taraftan Zeydiyye, Rasulullah'tan sonra zürriyyetinin yerine
geçmesi konusunda Allah Teala'mn İbrahim (a.s.) hakkında buyurduğu
ayetlere dayanıyorlar.
Onlara gör.~ Allah, İbrahim hakkında ". . . Onun neslinden Davô.d ve
Süleyman'ı, Eyyüb'ü, Yusufu, Musa'yı ve H8.rtln'u hidayete erdirmiştik. İşte
biz, güzel hareket edenleri böyle mükruatlandırırız. Zekeriyya'yi, Yahya'yı,
İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete erdirdik. Hepsi de salih zatlardan idi." (228)
buyurmak suretiyle Meryem (as)'ın doğurmasına rağmen İsa..(as) 'yı
İbrahim (as)'in s_oyundan ve zürriyetinden kılmıştır. Ayrn şekilde Hasan ve
Hüseyin ile babaları ve anaları hak}cında ·d.a -~"b~- ki, haydi geliniz;
çocuklarımızi, çocuklarıı:uzr,-lf'adi'Iilmmızı; nefislerimizi-ve nefislerinizi
çağıralım. Sonra da Allah'a tazarru' ve niyazda bulunalım. Allah'ın lanetini
yalancılar üzerine kılalım." (229) buyurarak, Peygamber (s.a.v.)'e mübahele
ile emrettiği zaman, O da Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i getirmiştir.
(230)
Bütüiı._bunları nazar-ı i'tibara alan Zeydiy}re, Ehl-i Beyt'i imtiyazlı bir
sınıf

kabul . etmekte ve imametin Hasan ve Hüseyin

eviadı

içerisinde

oluşunu ildhl bir hak olarak görmektedir. Nitekim, el-Himyeri (ö. 573/

l l78), Zeyd b. Ali'nin, "0, Allah'tan gelen bir haktır; onu inkar edersem
kafi.r olurum." (231) dediğini rivayet etmek süretiyle bunu teyid etmektedir.
Genellikle ilk Zeydller Ali'nin daha faziletli olduğunu iddia etmelerine
rağmen Ebu Bekir ve Ömer'in hilruetini de meşru kabul etmişlerdir. Buradan hareketle mefda.l -daha az faziletli- ün imametini kabul etmek bir gelenek haline gelmişti. Ancak daha sonraları bu görüşlerinden vaz
geçmişlerdir. Bugün Yemen'de yaşayan tek fırka durumundaki
Kasımiyye'nin imameti daha faziletli olana teslim etmenin vacip olduğunu
ve dolayısıyla Ebu Bekir ve Ömer'in Ali'ye takdiminin caiz· olmadığını
söyledikleri görülmektedir. (232)
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Zeydiyye İmamiyye Şi'asının imameti sadece Hüseyinoğullarına hasretmesine (233) ve onlann gizli imam fikrine karşı çıkmaktadır. Bu konuda
"Şüphesiz sen inzar edicisin." (234) ayetine dayanarak anarşiyi önlemek,
orduları düzenlemek ve savaşlan idare etmek, imarnın asıl görevleri
arasında olduğu için onun gizli olmasının mümkün olmadığı görüşünü benimsemişlerdir. (235) Bu yönüyle Zeydiyye'de Mehdi fikri, İmamiyye'de
olduğu gibi beklenen ve gizli bir imam şeklinde değil de; aksine insanlar
arasında yaşayan, şer'i hükümleri yürütmesi için kendisine ihtiyaç duyulan
ve yol gösterici olan anlamına gelmektedir.
Her ne kadar Muhammed b. Abdillah'ı ve Muhammed b. el-Kasım (ö.
219/814)'ı bekleyen ve onlann ölmediğine inanan Zeydiler olsa da, bunlar
Keysaniyye ve Vakıfiyye gibi muhtelif Şi'i gruplann etkisinde kalan ve
Zeydi görüşü temsil ederneyecek kadar azınlıkta kalan fı.rkalardır. (236)
lmamet konusunda Zeydiyye ile İmamiyye Şi'ası arasındaki en önemli
anlaşmazlıklardan birisi de, imamda ma'sfuniyet meselesidir. 1mamiyye,
imamı Allah'ın seçtiğini söylemekle ona bir takım karizmatik özellikler
vererek onun şirke düşmemesi için ma'sfun ve doğuştan alim olması gerektiğini iddia ederken; Zeydiyye, "Kitab ve iman nedir bilmiyordun." (237)
ayetini delil getirerek Nebilerin bile alim doğmadıklarmı; imamJ.ann ilim
doğmalarına gerek olmadığını ve adil oldukları sürece şirke
düşmeyeceklerini söylemiştir. Yine de Zeydiyye de imarnın alim olması
tercihe şayan iken, bazı durumlarda alimiere müracaat edebilecek kadar
bilgin olması kafi görülmüştür. (238)
Bunlara ilaveten Zeydiyye, imam olacak kişide mevki sahibi olmak, şer'i
hükümlerle fetva verebilecek kadar şeri'atın asıllarını bilmek, harp ve sulh
siyasetini bilmek, cesur olmak ve haramlara düşmekten korkmak gibi birtakım şartlar ileri sürmüştür.
·
İşte Hasan ve Hüseyin evladından bu şartlara haiz olan bir kişinin
imam olabilmesi için kendine da'vet ederek hunic etmesi ve bunun için de
halen aynı şartları haiz olan görevli bir imarnın bulunmaması gerekir.
(239)
Buna göre Mu'tezile ve Haricilerde bi'at, imam seçiminde en önemli bir
unsur olduğu halde, Zeydiyye'de imam gerekli şartları taşıdığı müddetçe
ümmet bi'at etmese de meşrU imam sayılmaktadır. (240)
Her ne kadar Zeydiyye'den Süleyman b. Cerir imam seçiminin şfua ile
olduğunu söyleyerek Mu'tezile'nin akd ve ihtiyar sistemini kabul etse de
(241) bu seçim iktidarın meşruluğuna konulan birtakım şartlarla
kısıtlanmıştır. Nitekim, imarnet hakkı sadece Fatıma eviadına ait
görüldüğü gibi ayrıca ortaya konulan kısıtlayıcı şartlar, zaman zaman bazı
Fatıma eviadını da imametten safdışı bırakmıştır. Zira Zeydiyye'de Ali b.
Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed el-Bakır ve oğlu Ca'fer es-Sadık ortaya
çıkıp hunlc etmedikleri için imam olarak kabıll edilmemişlerdir.
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SONUÇ

/

Hurılclarla siyasi alanda kimliğini bulan Zeydj.yye'nin Mu'tezile ile iÇiçe

yaşaması,

Zeydi fikrin genişlemesine ve büyük bir fikir külliyatının
sebep oldu.
Zeydiyye'nin kelami eserlerini okuyan kişi, onların büyük bir fikir
- hürriyetine, derin bir düşünce ve araştırma üsh1buna sahip olduklarını anlar. Bu nitelikler sayesinde daha başlangıçta Zeydiyye'de pek. çok alim
yetişmiş ve mezhepler çoğalınıştır. Genelde Zeydiyye'de tekfir hadisesine
yer verilmemiş ve dolayısıyla hata eden müctehidle isabet eden müctehid
aynı ölçüde saygı bulmuştur. Bunun neticesinde kısa zamanda Zeydiyye'de
pek çok görüş ve geniş bir fikri saha oluşmuştur. O bakımdan Zeydiyye'de
et-Tevhld, el-Va'd ve'l-Va'id gibi temel prensipler de dahil, pek çok farklı
görüşe rastlamak mümkündür.
et-Tevhld, el-'Adl, el-Va'd ve'l-Va'id, el-Emr bi'l-Ma'n1f ve'n-Nehy ani'lMünker meselelerinde genellikle Mu'tezile gibi düşünen Zeydiyye'nin, elMenzile beyne'l-Menzileteyn prensibi huşusunda Mu'tezile ile aralarında
önemli bir fark olmamasına niğmen, bu prensibi zaman zaman din esas- .: .
larından çıkardıkları görülmektedir. Bütün prensiplerinde insanları daima i
iyi ve hayırlı şeyler yapmaya teşvik etmek gayesini taşıyan ve başlangıçta '
tekfir ve tefsikten kaçınan Zeydiyye'nin insanlar hakkındaki hükmü Allah'a
· havaleettiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Müslümanları iman hususunda kısırnlara ayıran böyle bir prensibe Zeydiyye'nin fazla önem vermemesi
tabii görülmelidir.
Ancak tarihi gerçekler gösteriyor ki ilim ve taassup ters orantılı olarak
birbirleriyle daima paral~-~üştür. Yani her-z~~ i_!im ileriediğinde
taassup gerilemiş; i.li.İligerilediğinde de taassup ilerlemiştir.
Nitekim, görüşlerinde büyük bir taassubun hakim olduğu Şi'! zihniyetin
karşısında başlangıçta oldukça bilimsel ve objektif tavırlarıyla büyük bir fikir külliyatına ulaşan Zeydiyye'nin ilirnde gerilemesi, rey ve ictihadı terkederek Usul'de Mu'tezile'ye, imarnet konusunda da İmamiyye Şi'asına
taassup derecesinde yaklaşmasını sağlamıştır. ·
oluşmasına
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