ZEYDÎLER

riyet ilân edildi. Böylece Yemen’de Zeydî
imâmeti sona ermiþ oldu.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ali b. Muhammed b. Ubeydullah el-Alevî, Sîretü’l-Hâdî (nþr. Süheyl Zekkâr), Beyrut 1972,
tür.yer.; R. B. Serjent, “The Zeydis”, Religion in
the Middle East (ed. A. J. Arberry), Cambridge
1969, II, 285-301; Fadîle Abdülemîr eþ-Þâmî,
TârîÅu’l-fýršati’z-Zeydiyye, Baðdad 1394/1974,
tür.yer.; M. Emîn Sâlih, TârîÅu’l-Yemeni’l-Ýslâmî,
Kahire 1975, s. 147-198; D. T. Gochenour, The
Penetration of Zaydi Islam into Early Medieval
Yemen (doktora tezi, 1984), Harvard University;
Abdullah b. Abdülkerîm el-Cürâfî, el-Mušte¹af min
târîÅi’l-Yemen, Beyrut 1407/1987; Fazl Ali Ahmed
Ebû Ganim, el-Æabîle ve’d-devle fi’l-Yemen, Kahire 1410/1990, s. 136-152; R. D. Burrowes, Historical Dictionary of Yemen, Lanham 1995, s.
25-54; Hasan Hudayrî Ahmed, Æýyâmü’d-devleti’z-Zeydiyye fi’l-Yemen, Kahire 1996, s. 53-91;
Mim Kemal Öke – Lutfullah Karaman, Milli Mücadele Dönemi’nde Yemen-Türkiye Ýliþkileri,
Ýstanbul 1997, s. 9-23; Ahmed Þevkî Ýbrâhim elAmerrecî, el-¥ayâtü’s-siyâsiyye ve’l-fikriyye li’zZeydiyye fi’l-meþrišý’l-Ýslâmî, Kahire 2000; C.
E. Farah, The Sultan’s Yemen, London 2002, s.
155-174; Abdülazîz Kaid el-Mes‘ûdî, el-Yemenü’lmu£â½ýr, [baský yeri yok] 1425/2004 (Dârü’l-mecd),
s. 338-358; P. Crone, Medieval Islamic Political
Thought, Edinburgh 2004, s. 99-109; Abdullah b.
Muhammed b. Ýsmâil, ez-Zeydiyye, San‘a 1424/
2004, s. 109-114; Seyyid Mustafa Sâlim, el-Fet¼u’l-£O¦mânî el-evvel li’l-Yemen, [baský yeri yok]
2006 (Dârü’l-kütüb), s. 188 vd.; Ali b. Abdullah
el-Ýryânî, el-Mevšýfü’l-Yemenî mine’l-¼ükmi’l-£O¦mânî e¦-¦ânî, Dýmaþk 2008, s. 396 vd.; E. Landau-Tasseron, “Arabia”, The New Cambridge
History of Islam (ed. Chase F. Robinson), Cambridge 2010, I, 424-426; Abdul Ali, “The Zaydis
of Yemen-An Account of Their Rule and Achievements”, HI, XXII/1 (1999), s. 17-26; Yusuf Gökalp, “Zeydiyye Mezhebinin Doðuþu, Teþekkül
Süreci ve Tarihçesi”, Çukurova Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, VII/2, Adana 2007, s. 5592; A. S. Tritton – [Neþet Çaðatay], “Ressîler”, ÝA,
IX, 690-692; R. Strothmann, “Zeydîye”, a.e., XIII,
549-551; G. R. Smith, “al-Yaman”, EI 2 (Ýng.), XI,
271-274; W. Madelung, “Zaydiyya”, a.e., XI, 477481; Hüseyin Abdullah el-Ömerî, “ez-Zeydiyye”,
el-Mevsû£atü’l-Yemeniyye, San‘a-Beyrut 1423/
2003, II, 1516-1528.

ÿÝlyas Üzüm

–

—
ZEYDÝYYE
(   ) א

II. (VIII.) yüzyýlýn ilk çeyreðinde
Kûfe’de ortaya çýkan, Irak, Taberistan
ve özellikle Yemen’de
varlýðýný sürdüren ýlýmlý bir Þiî fýrkasý.
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Ýsmini Hz. Hüseyin’in Ali Zeynelâbidîn’den torunu olan Zeyd’den alýr. Kaynaklarda Zeyd b. Ali’nin 122 (740) yýlýnda Emevîler’e karþý ayaklanmasýyla ilgili bazý olaylardan bahsedilir. Bunlardan ilki, Zeyd ile
Emevî Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik arasýnda Hz. Ali’nin vakýflarýnýn idaresiyle il328

gili sorunlarýn çözümü tartýþmasý, diðeri
de Kûfeliler’in Zeyd’i isyana teþvik etmesi konusunda eski Irak Valisi Hâlid b. Abdullah’la yüzleþtirilmek için Kûfe’ye celbedilmesi hadisesidir (Taberî, VII, 164-166;
Ya‘kubî, II, 256). Hiþâm’ýn, huzuruna getirttiði Zeyd’e hakarette bulunarak onu yanýndan uzaklaþtýrmasýna iktidardan memnun olmayan Kûfeliler’in teþviki de eklenince Zeyd, Emevîler’e karþý düþündüðü
ayaklanmayý baþlattý. Aslýnda Zeyd’in isyaný Hiþâm ile arasýndaki siyasî çekiþmeden kaynaklanmaktadýr. Zeyd, hilâfetin Ali
oðullarýna ait bulunduðuna, bunun için
mücadeleye girip Allah’ýn kitabýna ve Peygamber’in sünnetine davet eden kimsenin
imam olmasý gerektiðine inanýyordu (Neþvân el-Himyerî, s. 188). Bu arada EmevîHâþimî çekiþmesi, Emevîler’in kötü yönetimi, özellikle Ali oðullarýna karþý uyguladýklarý haksýz politikalar ve onlarý toplum
içinde rencide etmeleri halkýn Emevî iktidarýna duyduðu tepkiyle birleþince isyan
kaçýnýlmaz bir duruma geldi.
Vâsýl b. Atâ ile Ebû Hanîfe gibi dönemin
önde gelen isimleriyle yakýn iliþkisi bulunan
Zeyd, 121 (739) yýlýnda Kûfe’ye yerleþerek
halký Allah’ýn kitabý ve Peygamber’in sünneti çerçevesinde zalimlerle cihada, mazlumlarýn hakkýný korumaya, Ehl-i beyt’in
imâmetini benimsemeye davet etmeye
baþladý ve halktan biat istedi. Vali Yûsuf b.
Ömer es-Sekafî durumu öðrenince Zeyd’i
arattý fakat Zeyd bulunamadý. Bunun üzerine Zeyd’in mensuplarýnýn mescidde toplanmalarýný emretti. 1 Safer 122 (6 Ocak
740) gecesi ayaklanan Zeyd, bazý taraftarlarýnýn hapsedilmesi yüzünden belirlenen
tarihi bir hafta öne alarak 23 Muharrem
122 (29 Aralýk 739) gecesi 218 mensubu
ile Emevî ordusuna karþý çýktý. Ancak yapýlan savaþta öldürüldü (Ýbn Sa‘d, IV, 12).
Onun isyan giriþiminin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýna raðmen görüþleri ve özellikle imam olacak kiþinin bizzat silâhla ortaya çýkýp mücadele etmesi yolundaki tavrý Zeydiyye’nin imâmet görüþünün þekillenmesinde belirleyici oldu. Ýsyan esnasýnda Hz. Ebû Bekir ile Ömer hakkýndaki görüþlerini soran bazý mensuplarýna her ikisi
için iyilikten baþka bir þey söyleyemeyeceðini, atalarýndan da onlar hakkýnda iyilikten baþka bir þey duymadýðýný belirtti
(Eþ‘arî, s. 65; Baðdâdî, s. 56). Bunun ardýndan kendisini terkedenlere Râfýza denildiði gibi onun bu yaklaþýmý en faziletli
(efdal) varken daha az faziletli (mefdûl)
olanýn imâmetinin câiz olduðu görüþünü
gündeme getirdi. Buna göre hilâfette ve-

raset deðil fazilet önemlidir ve Ali b. Ebû
Tâlib’den daha az faziletli olan Ebû Bekir
ile Ömer’in hilâfeti de meþrûdur.
Zeyd’in isyanýyla ortaya çýkan bu siyasî
hareketin Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî (ö.
246/860) döneminde itikadî bir mezhep
halinde teþekkülüne kadar Zeydîler kendi
haklarý olduðuna inandýklarý iktidarý ele geçirmek için önce Emevîler’e, ardýndan Abbâsîler’e karþý bir dizi isyan hareketine
giriþtiler. Zeyd’in ölümünden sonra Horasan’a kaçan oðlu Yahyâ yakalanýp 125 (743)
yýlýnda Cûzcân’da öldürüldü. Emevîler’in
yýkýlmasý ve Abbâsîler’in iktidara gelmesi
Zeyd taraftarlarý açýsýndan farklý bir durum meydana getirmedi. Emevîler’e karþý
birlikte hareket ettikleri Abbâsîler’in kendilerini aldattýðýný düþünen Zeydiyye mensuplarýndan Abbâsî iktidarýna yönelik ilk
isyaný Muhammed en-Nefsüzzekiyye gerçekleþtirdi, fakat Muhammed 145’te (762)
Abbâsî Halifesi Mansûr tarafýndan öldürüldü (Ya‘kubî, III, 111). Muhammed’in kardeþi Ýbrâhim b. Abdullah Basra’da ayaklandý ve o da ayný yýl Kûfe yakýnlarýnda katledildi. Hasan b. Ali soyundan gelen Hüseyin b. Ali Sâhibü Fah, Medine Valisi Abdülazîz b. Abdullah’ýn Ali oðullarýna yönelik kötü muameleleri yüzünden Halife HâdîÝlelhak zamanýnda isyan baþlattýysa da Fah
vadisinde feci þekilde öldürüldü (169/786).
Bu savaþtan kurtulan Ýdrîs b. Abdullah Mýsýr’a kaçtý, onun soyundan gelenler Kuzey Afrika’da Ýdrîsîler Devleti’ni kurdular.
Yahyâ b. Abdullah ise Taberistan bölgesine gidip faaliyetlerine devam etti. 199
(815) yýlýnda Ýbn Tabâtabâ diye bilinen Ebû
Abdullah Muhammed b. Ýbrâhim Kûfe’de (Ya‘kubî, II, 397), 219 (834) yýlýnda Muhammed b. Kasým b. Ali es-Sûfî Horasan’da ayaklandý, her ikisi de baþarýlý olamadý
(Taberî, VII, 224). Bu süreçte Kasým b. Ýbrâhim’den önce Ebü’l-Cârûd Ziyâd b. Münzir, Hârûn b. Saîd el-Ýclî, Ýbn Hay olarak da
bilinen Hasan b. Sâlih el-Kûfî ve Ebter lakaplý Kesîrünnevâ gibi isimlerin özellikle
imâmet konusundaki görüþleriyle Zeydî
düþüncesinin þekillenmesine katký saðladýklarý görülür (Eþ‘arî, s. 66-69; Baðdâdî,
s. 51-55). Zeydiyye’nin görüþlerini ilk defa
düzenleyen kiþi ise Kasým b. Ýbrâhim erRessî’dir. 169’da (785) Medine’de doðan
Kasým b. Ýbrâhim’in 202 (817) yýlýndan
itibaren kendi adýna davette bulunduðu,
Mekke, Medine, Kûfe, Rey ve Taberistan’dan çok sayýda kiþinin kendisine biat ettiði, taraftarlarýnýn teþvikine raðmen isyan
etmeyerek ilmî faaliyetlere aðýrlýk verdiði bilinmektedir (Nâtýk-Bilhak, el-Ýfâde, s.
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114-127). Ressî, el-U½ûlü’l-Åamse adlý risâlesinde ortaya koyduðu beþ esasý bilmeyenin cahil sayýlacaðýný belirtip mezhep esaslarýný Mu‘tezile’ye benzer þekilde tasnif ederek aklý ön plana çýkardý. Kasým’ýn Zeydiyye bünyesindeki yeri dolayýsýyla kendisinden sonra gelen Zeydîler, Kasýmiyye diye anýlmaya baþlandý. Böylece
III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Zeydiyye itikadî bir yapýya kavuþtu. Ancak Zeydîlik, kuruluþundaki aslî þekline Taberistan’da ve Yemen’de teþekkül eden Zeydî
hâkimiyeti döneminde ulaþtý. Yemen Zeydî Devleti’yle birlikte imâmet prensibi Zeydiyye’nin mezhep esaslarý arasýnda gerekli yeri aldý ve Zeydiyye kurumsallaþma sürecine girdi.

Zeydîler baþlattýklarý iktidar mücadelesinde baþarýlý olamayýnca nüfuz boþluðu
bulunan Taberistan ve Yemen’de hâkimiyet kurdular. Hazar denizinin güneyinde
yer alan Taberistan’daki ilk Zeydî faaliyetleri Yahyâ b. Abdullah’ýn 175 (791) yýlýnda
taraftarlarýyla birlikte Deylemân’a kaçmasýyla baþladý. 250’de (864) Taberistan’da
ilk Zeydî devletini kuran ve Dâî el-Kebîr diye bilinen Hasan b. Zeyd el-Alevî’nin yirmi yýllýk iktidarýnýn ardýndan kardeþi Muhammed b. Zeyd on altý yýl hüküm sürdü
ve 287’de (900) Sâmânoðullarý ile yapýlan
savaþta öldürüldü. Nâsýr-Lilhak yahut Utrûþ olarak bilinen ve bölgenin Ýslâmlaþmasýnda büyük çaba sarfeden Ebû Muhammed Hasan b. Ali’nin 304 (917) yýlýnda ölümünden sonra Dâî-Ýlelhak unvanýyla Hasan b. Kasým idareyi ele aldý, fakat onun
dönemi iki oðlu Ebü’l-Hüseyin Ahmed ve
Ebü’l-Kasým Ca‘fer’in iktidar kavgalarýyla
geçti. 316’da (928) Hasan b. Kasým’ýn ölümünün ardýndan Zeydîler zaman zaman
etkili olsalar da Taberistan bölgesindeki
hâkimiyetlerini kaybettiler (Ýbn Ýsfendiyâr,
s. 158 vd.). Yaklaþýk altmýþ beþ yýl süren
Taberistan’daki Zeydî iktidarýndan sonra
bölge Büveyhîler’in kontrolüne geçti.
Zeydîler’in Yemen hâkimiyeti 280 (893)
yýlýnda Hâdî-Ýlelhak lakabýyla anýlan Yahyâ b. Hüseyin tarafýndan kuruldu. Yahyâ,
Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî’nin ardýndan
Zeydiyye’nin en önemli temsilcisi kabul
edilir (Ali b. Abdülkerîm b. Fudayl Þerefeddin, s. 16). Yemen Zeydîleri Hâdî-Ýlelhak
Yahyâ b. Hüseyin’e nisbetle Hâdeviyye olarak da adlandýrýlmýþtýr. Yahyâ b. Hüseyin,
ölümüne kadar (298/911) özellikle Kuzey
Yemen’de Sa‘de merkezli Zeydî hâkimiyetini güçlendirdi. Ýlk defa Yahyâ tarafýndan beþ esas arasýnda sayýlan imâmet anlayýþýna göre Ali b. Ebû Tâlib müminlerin

emîri, müslümanlarýn efendisi, dinin koruyucusu, Resûlullah’a en lâyýk temsilci ve
ondan sonra insanlarýn en faziletlisi, teblið ettiklerini en iyi bilen ve Allah’ýn emirlerini en güzel þekilde yerine getiren kiþi
olarak nitelendirilmiþtir. Hz. Ali’nin ardýndan, Ehl-i beyt’ten olmalarý ve faziletleri
dolayýsýyla Hasan ve Hüseyin itaat edilmesi zorunlu iki âdil imamdýr; imâmet bu
ikisinin soyunun dýþýna çýkmayacaktýr. Yemen Zeydîleri her zaman Yemen’in hâkim
unsurlarýndan biri olmuþtur. Ýmama itaatin
þart olduðu düþüncesinin ehliyetli imamlarýn ortaya çýkmasýna paralel olarak Zeydî hareketine ivme kazandýrdýðý, aksi durumlarda ise gerileme sürecine sevkettiði görülmektedir. Yemen’deki Zeydî iktidarý Yahyâ b. Hüseyin’den sonra oðlu Ebü’lKasým Muhammed el-Murtazâ ile devam
etti. Bu dönemde Necran, Hemdan ve Havlân hâkimiyet altýna alýndý. 301 (913) yýlýnda iktidara gelen Ebü’l-Kasým’ýn kardeþi
Ebü’l-Hasan Ahmed b. Yahyâ en-Nâsýr,
Kuzey Yemen’in tamamýný idaresine aldý.
322’de (934) Ya‘furîler tarafýndan maðlûp
edilinceye kadar Sa‘de’de imamlýk yaptý.
Yemen Zeydî Devleti’nin en önemli
imamlarýndan olan Mansûr-Billâh Kasým
b. Ali el-Ýyânî 389 (999) yýlýnda kendi adýna davete baþladý; kýsa sürede Sa‘de, Necran, Esâfit, Rayde ve Zimâr gibi þehirleri
kontrol altýna aldý; ertesi yýl San‘a’ya girerek adýna hutbe okuttu ve Zeydî hâkimiyetini yeniden canlandýrdý. Dinin fer‘î hükümleriyle ilgili bazý meselelerde Hâdî’ye
muhalefet ettiði söylenen Kasým b. Ali’nin (Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, II, 64)
393’te (1003) ölümü üzerine yerine oðlu
Mehdî-Lidînillâh Hüseyin b. Kasým geçti.
Onun 404 (1013) yýlýndaki ölümüyle baþlayan ve yirmi yýldan fazla süren bir fetret devresinin ardýndan Ebû Hâþim Hasan
b. Abdurrahman ve Ebü’l-Feth ed-Deylemî imâmet görevini yürüttü. Fakat 439’dan (1047) itibaren Yemen’e Fâtýmîler’in
uzantýsý olan Suleyhîler hâkim oldu. Yemen’de II. Zeydî Ýmamlar Devleti’nin kurucusu olarak gösterilen, 532 (1138) yýlýnda imâmetini ilân eden MütevekkilAlellah Ahmed b. Süleyman Sa‘de, Necran ve Bilâdücevf gibi bölgeleri ele geçirdi. Ardýndan San‘a’ya girerek hâkimiyetini 566 (1170) yýlýna kadar devam ettirdi.
Daha sonra Mansûr-Billâh Abdullah b.
Hamza 614 (1217) yýlýna kadar San‘a ve
Sa‘de’de iktidarýný sürdürdü.
Yemen’in 945’te (1538) Osmanlý Devleti’nin hâkimiyetine girmesi üzerine Zeydî
imamlarýndan Mutahhar b. Þerefeddin el-

Hâdî, Mütevekkil-Alellah Yahyâ b. Þemseddin ve Nâsýr’ýn ardýndan Ýmam MansûrBillâh Kasým b. Muhammed 1029 (1620)
yýlýna kadar Osmanlýlar’la mücadele etti.
Ýmam Müeyyed-Billâh Muhammed b. Kasým’ýn 1054’te (1644) ölümüne kadar Osmanlýlar Yemen’i bir süre terketme durumunda kaldýlar. Zeydîler’in Yemen’deki
iktidarý 1848’de Osmanlýlar’ýn tekrar bölgeye hâkim olmasýna kadar iki asýr devam
etti. 1872 yýlýndan itibaren Yemen Osmanlý Devleti’ne baðlandý ve merkezden gönderilen valilerce yönetildi. Mansûr-Billâh
Muhammed b. Yahyâ b. Hamîdüddin’in
1904’te ölümü üzerine Ýmam MütevekkilAlellah Yahyâ, Osmanlý Devleti’ne karþý cihad ilân etti. Osmanlýlar 1918’de Yemen’in
idaresini Yahyâ’ya býraktýlar. Böylece Ýmam
Yahyâ 1948 yýlýndaki ölümüne kadar Zeydî hâkimiyetini sürdürdü. Günümüzde Zeydîler, baþta San‘a ve Sa‘de olmak üzere Yemen’in deðiþik bölgelerinde hâkim fýrka
olarak kültürlerini devam ettirmektedir.
Görüþleri. Zeydiyye menzile beyne’lmenzileteyn ilkesi hariç Mu‘tezile’nin tevhid, adl, va‘d ve vaîd, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker esaslarýný küçük farklýlýklarla benimsemiþtir. Büyük günah iþleyenlerin âhiretteki durumu hakkýnda da Mu‘tezile düþüncesini kabul etmesine raðmen
kebîre iþleyenin dünyadaki vasfý konusunda ortak bir görüþe sahip deðildir. Onlara
göre büyük günah iþleyen kimse þirk küfrü içinde deðil nimet küfrü (küfrân-ý ni‘met)
içindedir. Zeydiyye diðer Þiî fýrkalarý gibi
imâmeti de mezhep esaslarý arasýnda sayar. Allah’ýn birliðini kabul etmek ilâhî zâtý her türlü yaratýlmýþlýk özelliðinden tenzih etmek demektir. Allah’ýn sýfatlarý zâtýnýn aynýdýr. O zâtýyla âlim, kadir, semî‘ ve
basîrdir. O ne bu dünyada ne de âhirette
görülebilir, çünkü göz âciz olup ancak sýnýrlý ve hacimli þeyleri algýlayabilir; Allah
ise sýnýrlandýrýlmaktan münezzehtir (Ahmed b. Hassan er-Ressâs, s. 12). Kiþi Allah’ý aklýyla bilmekle yükümlüdür. Esasen
insan aklý nesne ve olaylarýn iyi veya kötü
niteliklerini ayýrabileceði için sorumlu tutulmuþtur. Bütün ilâhî fiillerin âdil olduðu esasýna dayanan adl prensibine göre
insanlarýn güç yetirebildiði fiiller Allah’ýn
müdahalesi bulunmadan kendi kudret ve
iradeleriyle meydana gelir. O’nun iradesi
bu tür fiillere, özellikle bunlarýn þer olanlarýna taalluk etmez. Aksi takdirde zât-ý
ilâhiyyeye zulüm isnat edilmiþ olur ki bütün Ýslâm âlimleri bunu reddetmiþtir. Kiþinin küfür ve þirk dahil iþlediði bütün günahlarý tamamen kendi kudret ve irade-
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sinin eseri olup bunlardan sorumludur (Ahmed b. Hasan er-Ressâs, s. 14; MansûrBillâh Kasým b. Muhammed, s. 78). Va‘d
Allah’ýn iyilik yapanlarý ödüllendirmesi, vaîd
ise kötülük yapan ve günah iþleyenleri cezalandýrmasýdýr. Allah yaptýklarý iyilikler karþýlýðýnda müminleri cennetle mükâfatlandýracak, kâfirleri ise yine amellerinin karþýlýðýnda cehennemle cezalandýracaktýr. Müslümanlardan büyük günah iþleyenler tövbe etmeden öldükleri takdirde cehennemde ebedî olarak kalacaklardýr. Hz. Peygamber’in þefaati cennet ehli için olup bu sayede onlarýn dereceleri yükselecektir; cehennem ehli için þefaat söz konusu deðildir. Zeydiyye’de, ahlâkî ve siyasî bir boyutu olan emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker prensibinin daha çok siyasî tarafý öne
çýkarýlmaktadýr. Âkýl bâlið olup gücü yeten
ve neyi tavsiye edip neden sakýndýracaðýný
bilen herkesin bu görevi yapmasý zorunludur. Cenâb-ý Hak, Peygamber neslinden
gelen insanlara iyiliði emretme ve kötülükten nehyetme hususunda özel izin vermiþtir. Esasen Kur’an’daki mülk kavramý
“emir ve nehiy” anlamýndadýr (Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin, U½ûlü’d-dîn, s. 83).
Mazluma yardým etmek ve onu zalimden
kurtarmak farzdýr. Buna göre halký âsi olan
bir memleketten göç etmek vâciptir. Zeydiyye toplumunda söz konusu prensibi uygulayan ve “muhtesib” denilen kiþiler bulunmaktadýr (Mansûr-Billâh Kasým b. Muhammed, s. 164).
Ýmâmet. Þiî geleneði içinde yer almakla
birlikte Zeydiyye imâmet konusundaki görüþüyle diðer Þiî fýrkalarýndan ayrýlmaktadýr. Ýmâmet dinin ana prensiplerinden
biri kabul edilir (Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin, U½ûlü’d-dîn, s. 62). Hz. Peygamber
saðlýðýnda imam tayin etmemiþ, vasiyette bulunmamýþtýr. Bir önceki imamýn bir
sonrakini belirlemesi de söz konusu deðildir. Resûlullah’tan sonra ümmetin en
faziletlisi ve imâmete en lâyýk olaný Ali b.
Ebû Tâlib, ondan sonra da Hasan ve Hüseyin’dir. Bu ikisinin ardýndan imâmet onlarýn soyundan gelen ve gerekli þartlarý
taþýyanlarýn hakkýdýr. Ancak Ebü’l-Cârûd,
Resûl-i Ekrem’in vasfen Ali’yi tarif ederek
onun imâmetine, ardýndan da Hasan ve
Hüseyin’in imâmetine iþaret ettiðini ileri
sürmektedir (Nâþî el-Ekber, s. 42). Hz. Hasan ve Hüseyin’in soyundan gelen, imâmetini açýkça ilân ederek davette bulunan, bulûða ermiþ, hür, erkek, âlim, zamanýnýn en faziletlisi, cesur, cömert, takvâ
sahibi, adaletli, Allah yolunda cihad eden,
zalimlere karþý þiddetli, müminlere karþý
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güvenilir olan kiþiye itaat gereklidir (Ahmed b. Hasan er-Ressâs, s. 22-24). Ýmamýn en önemli vasfý fazilettir, bunun ölçüsü takvâ ve ilimdir. Takvâ günah iþlemekten sakýnmak ve sevaba yönelmektir.
Ýmam günahlardan korunmuþ deðildir ve
ismet sýfatý yoktur. Ýlim de Hz. Peygamber’den Ali yoluyla gelmiþ gizli ve özel bir
bilgi olmayýp bunu her insan öðrenmekle elde edebilir. Ýmâmiyye’de olduðu gibi
imam, beklenen ve gizli olan deðil insanlar arasýnda yaþayan ve onlara rehberlik
eden biri olmalýdýr. Zeydî kelâmcýlarý Ali’nin
imâmetini Kitap, Sünnet ve Ehl-i beyt’in
icmâý ile delillendirmektedir (Þerefeddin
Hüseyin b. Bedreddin, s. 44). Zeydîler en
üstün ve en erdemli kiþi varken daha az
faziletli kiþinin imâmetini kabul ederler.
Bu sebeple Zeydiyye’ye göre Ebû Bekir ile
Ömer’in imâmetleri meþrûdur (Eþ‘arî, s.
65; Þehristânî, I, 180).
Zeydiyye Fýrkalarý. Bu fýrkalar konusunda bir ittifak bulunmamaktadýr. Eþ‘arî,
Zeydiyye’yi Ebü’l-Cârûd’a nisbetle Cârûdiyye (Þürhûbiyye), Süleyman b. Cerîr’e nisbetle Cerîriyye (Süleymâniyye), Hasan b. Sâlih
ve Ebter diye anýlan Kesîrünnevâ’ya nisbetle Sâlihiyye / Bütriyye (Betriyye, Ebteriyye), Nuaym b. Yemâm’a nisbetle Nuaymiyye, Ya‘kubiyye ve isimsiz bir fýrka ilâvesiyle altý gruba ayýrýrken; Abdülkahir el-Baðdâdî, Þehristânî, Nâþî el-Ekber, Ýsferâyînî
ve Fahreddin er-Râzî Zeydiyye’nin Cârûdiyye, Bütriyye ve Süleymâniyye olarak sadece üç grubundan söz etmektedir. Ancak bunlar müstakil birer fýrka olmayýp
bazý konularda kendi görüþlerini ileri süren kiþilerden ve ayný fikirleri benimseyen
gruplardan ibarettir. V. (XI.) yüzyýlda Yemen Zeydîleri kendi aralarýndaki siyasî çekiþmelerin, ayrýca Basra Mu‘tezile ekolüne ait görüþlerin Yemen’e taþýnmasýnýn etkisiyle yeni bölünmelerle karþý karþýya kalmýþlardýr. Yemen’de Hâdî-Ýlelhakk’a tâbi
olanlar Hâdeviyye diye anýlmýþ, Mehdî-Lidînillâh lakabýyla anýlan Zeydî imamlarýndan Hüseyin b. Kasým’ýn ölümünün (404/
1013) ardýndan onun ölmediðini, bilinmeyen bir yerde saklandýðýný ve tekrar zuhur edeceðini iddia eden Hüseyniyye ile
(Neþvân el-Himyerî, s. 156; Ýbnü’l-Murtazâ, el-Münye ve’l-emel, s. 98-99) Mutarrif
eþ-Þihâbî’ye nisbetle anýlan Mutarrifiyye bu
fýrkalardandýr (a.g.e., s. 98). Mutarrifîler’e
göre âlemde tabii bir sebep-sonuç iliþkisi
bulunmaktadýr ve Allah âlemi hava, su,
ateþ, topraktan yaratmýþtýr. Yeryüzündeki
çirkinlikler, ölüm, hastalýk, âfet, kuraklýk,
açlýk Allah’ýn iradesiyle meydana gelmez.

Allah fâsýk ve kâfirleri rýzýklandýrmaz (Bedreddin b. Emîrüddin el-Hûsî, s. 15-59).
Mutarrifiyye’ye karþý ortaya çýkan diðer bir
Zeydî fýrkasý da arazlarýn mahiyeti üzerine yapýlan tartýþmalar neticesinde Allah’ýn
arazlarý cisimlerden sonra yarattýðýný, dolayýsýyla onlarýn cismin tabiatýnda yer almadýðýný iddia eden Muhteria fýrkasýdýr
(Ýbnü’l-Murtazâ, el-Münye ve’l-emel, s. 99).
Bu fýrkaya göre Hz. Ali nass-ý hafî ile imam
olmuþtur. Muhteria fýrkasý mensuplarý,
Ýmam Mansûr-Billâh Abdullah b. Hamza’nýn (1187-1217) siyasî desteðiyle diðer fýrkalar karþýsýnda uzun bir süre baþarý elde
etmiþlerdir. Hasan b. Zeyd devrinde Taberistan’da faaliyet gösteren Sürhâb et-Taberî’ye nisbet edilen ve Haþebiyye diye de
anýlan Sürhâbiyye’ye kullandýklarý silâh dolayýsýyla mý yoksa Keysâniyye akîdesinden
etkilendikleri için mi Haþebiyye denildiði
bilinmemektedir (DÝA, XVI, 402; XXXVIII,
169). Zeydiyye, açýk davete ve fazilete dayalý imâmet anlayýþýný geliþtirmek suretiyle siyasî düþünceye yeni bir boyut kazandýrmýþ, diðer Þiî fýrkalarýna göre daha ýlýmlý ve uzlaþmacý bir tutum benimsemiþ, akla, bilgiye, dürüstlüðe, takvâya önem vermiþtir. Bununla birlikte imâmeti sadece
Hz. Hasan ile Hüseyin’in soyuna özgü kýlmak, bu soydan gelenleri imtiyazlý bir sýnýf gibi görmek, Kur’an’ý ve Sünnet’i kýsmen de olsa kendi temayülleri doðrultusunda yorumlamak suretiyle mezhep taassubuna düþmüþlerdir. Yetiþtirdikleri âlimler ve telif ettikleri eserler yoluyla Ýslâmî
fikir hayatýna canlýlýk kazandýrmýþ, özellikle erken dönem tarihini aydýnlatma açýsýndan sonraki yüzyýllara büyük bir miras
býrakmýþlardýr.
Literatür. Zeydî âlimleri, kendi inançlarýný açýklamak ve muhaliflerine cevap vermek amacýyla çok sayýda eser kaleme almýþlarsa da bunlardan bir kýsmý günümüze ulaþmamýþtýr; bir kýsmý ise halen Yemen’de ve çeþitli Batý kütüphanelerinde
yazmalar halinde bulunmaktadýr. Zeyd b.
Ali ve Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî’ye atfedilen risâleler Ýslâm düþüncesinin ilk kelâm
metinleri arasýnda yer almaktadýr. Ýmâmete, Mürcie ve Müþebbihe’ye eleþtiriler,
Allah’ýn sýfatlarý, aklýn dindeki önemi, nübüvvet ve Kur’an gibi konularýn iþlendiði
Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in risâleleri, ayrýca Zeyd b. Ali’ye nisbet edilen elMecmû£ (el-Müsned) ile yine Yahyâ b. Hüseyin’e ait Kitâbü’l-A¼kâm ve Kitâbü’lMünteÅab erken dönemde yazýlan hukukî metinlerdir. Özellikle adl, tevhid, va‘d ve
vaîd, imâmet, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-
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münker çerçevesinde Zeydiyye’nin kelâm
konularýndaki görüþleri hakkýnda Muhammed b. Kasým b. Ýbrâhim’in el-U½ûlü’ssemâniyye, Murtazâ-Lidînillâh Muhammed b. Yahyâ’nýn Kitâbü’l-U½ûl adlý risâleleri ve Hasan b. Ali el-Utrûþ’un el-Besâ¹’ý zamanýmýza ulaþan ilk dönem eserlerindendir. Ressâs’ýn Mi½bâ¼u’l-£ulûm,
Emîr Hüseyin b. Bedreddin’in Yenâbî£u’nna½î¼a ve el-£Ýšdü’¦-¦emîn, Mansûr-Billâh Kasým b. Muhammed’in el-Esâs li£ašåßidi’l-ekyâs adlý eserleriyle MüeyyedBillâh Yahyâ b. Hamza’nýn er-Râßiš fî tenzîhi’l-Åâliš ve el-Me£âlimü’d-dîniyye’si ve Ýbnü’l-Murtazâ’nýn el-Münye ve’lemel gibi çalýþmalarý Zeydiyye’nin temel
kitaplarýný oluþturmaktadýr. Nâtýk-Bilhak
el-Hârûnî’nin Kitâbü’l-Ýfâde’si, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ýbrâhim el-Hasenî’nin elMe½âbî¼’i, Ebû Abdullah HüsâmeddinHumeyd b. Ahmed el-Muhallî’nin el-¥adâßišu’l-verdiyye’si, Mansûr-Billâh Abdullah b. Hamza’nýn Kitâbü’þ-Þâfî’si Zeydiyye tabakatýnýn en önemli eserlerindendir.
Ýbrâhim b. Kasým Müeyyed-Billâh’ýn kaleme aldýðý, V. (XI.) yüzyýldan itibaren baþlayan kýsmý neþredilen ªabašåtü’z-Zeydiyye de Zeydî imamlarý hakkýnda deðerli bir eserdir. Söz konusu kitaplarda Zeydiyye ele alýnmakla birlikte Mürcie, Müþebbihe ve Cebriyye gibi fýrkalarýn görüþlerine de atýfta bulunulduðundan bunlar
ayrý bir önem taþýmaktadýr. Ressî’nin erRed £ale’l-Mücbire, er-Red £ale’r-Ravâfi², er-Red £ale’bni’l-Mušaffa£, Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in er-Red £ale’l-Mücebbireti’l-Æaderiyye ve er-Red ve’l-i¼ticâc £ale’l-¥asan b. Mu¼ammed b. el¥anefiyye fi’l-cebr gibi risâleleri bilhassa Cebriyye ve Müþebbihe’ye reddiye mahiyetindedir. Mu‘tezilî fikirlerin Zeydî kelâm kitaplarý vasýtasýyla sonraki dönemlere aktarýlmasý Ýslâm düþünce tarihi açýsýndan ayrý bir önem taþýmaktadýr. HâdîÝlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in hayatýna dair
Sîretü’l-Hâdî’de III. (IX.) yüzyýlýn sonu itibariyle Yemen tarihini ve Karmatîler’in buradaki faaliyetlerini ayrýntýlarýyla ele alýnmaktadýr. Yahyâ b. Hüseyin b. MüeyyedBillâh es-San‘ânî’nin øåyetü’l-emânî fî
aÅbâri’l-šu¹ri’l-Yemânî’si geniþ bir Yemen tarihidir. Yemen Zeydîleri’nin önemli
imamlarýndan Mansûr-Billâh Kasým b. Ali
el-Ýyânî’nin hayatýyla ilgili olarak Hüseyin
b. Ahmed b. Ya‘kub’un yazdýðý eser de bu
türdendir. Ebû Firâs b. Di‘sem’in telif ettiði Sîretü’l-Ýmâm £Abdillâh b. ¥amza,
Zeydî tarihiyle genel Ýslâm tarihi açýsýndan önemli bilgiler içermektedir. Abdüsselâm Abbas el-Vecîhî, Yemen’deki özel

kütüphanelerde bulunan yazma eserleri
ve Zeydî müellifleri tanýtan Me½âdirü’ttürâ¦ fi’l-mektebâti’l-Åâ½½a fi’l-Yemen
I-II ve A£lâmü’l-müßellifîn ez-Zeydiyye adlý eserleri kaleme almýþtýr.
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™ FIKIH. Zeydiyye, Zeyd b. Ali’ye nisbetle oluþan siyasî bir hareketin adý olduðundan onu diðer fýkýh mezheplerinden farklý
kýlan en belirgin husus fýkhî ve kelâmî yönünden ziyade siyasî yönüdür. Bu sebeple Zeydîler, Zeydiyye adlandýrmasýný fýkhî
bir yapýlanmadan çok bir anlayýþ olarak
takdim ederler ve bu adlandýrmanýn öncelikle Zeyd b. Ali mensuplarý için kullanýldýðýný, ancak bunun fýkhî görüþlerinde
onu taklit etmeyi gerektirmediðini belirtirler. Zeydî müelliflerin tanýmlarý da (Ýbnü’l-Murtazâ, el-Milel ve’n-ni¼al, I, 34; Ali
b. Abdülkerîm b. Fudayl Þerefeddin, s. 11)
Zeydîliðin daha çok siyasî bir adlandýrma
olduðunu göstermektedir. Nitekim Zeydiyye’nin, Hanefîler ve Þâfiîler gibi isimlerin zihinde çaðrýþtýrdýðý anlamda kullanýlmadýðýný ileri sürmeleri (Ýbnü’l-Murtazâ,
el-Münye ve’l-emel, s. 96) bunu desteklemektedir. Buna göre Hanefîler fürû-i fýkýhta Ebû Hanîfe’ye tâbi olanlar için kullanýlýrken Zeydiyye’de böyle bir anlam söz konusu deðildir. Mezhep içerisinde daha sonralarý Kasýmiyye, Hâdeviyye ve Nâsýriyye adlarýyla bir fýkhî ayrýþmanýn görülmesi de
bu durumu açýklar niteliktedir. Zeydî müellifler, Zeydiyye mezhebi ile Zeyd b. Ali’nin ilgisini ele aldýklarý eserlerinde Zeyd
b. Ali’ye tâbi oluþun ilmî konularda olmadýðýný, Zeyd b. Ali’nin ictihadlarý önemli ka331

