ZÝYAFET

yen hadiste (Dârimî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 1)
me’dübe kelimesinin kullanýlmasýnda kelimenin bir kutsiyet mânasýný ima etmesinin etkili olduðu düþünülebilir.

maksatlarla tertip edilen ziyafetlerde buluþmanýn ibadet gibi sevap kazanmaya
vesile olacaðý belirtilir (Gazzâlî, II, 12-15;
Meysâvî, s. 773-776).

Baþta Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’i
olmak üzere ahlâk ve âdâb kitaplarýnda
Ýslâmî örf ve âdetlere uygun bir ziyafetin
ziyafeti tertipleyenler, davet edilenler, ziyafetin seyri bakýmýndan çeþitli kurallara
yer verilmiþtir: Ziyafet veren kiþi davet ederken zengin fakir ayýrýmý yapmamalýdýr. Zira
bir hadiste, “Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çaðýrýlýp fakirlerin çaðýrýlmadýðý ziyafet yemeðidir” denilmiþtir (Buhârî, “Nikâh”,
42; Müslim, “Nikâh”, 107; Ebû Dâvûd, “Et.ime”, 1). Davetlerde akrabalara öncelik verilmeli, ardýndan dostlar, tanýdýklar çaðýrýlmalýdýr. Ziyafet veren kimse övgü ve itibar
peþinde olmayýp dostlarýný memnun etmek, Peygamber’in sünnetini yaþatmak ve
insanlarýn gönlünü hoþ tutmak gibi amaçlar
taþýmalý, ziyafete katýlmakta sýkýntý çekecek kimseleri çaðýrmamalýdýr. Davet edilen
de zengin fakir ayýrýmý yapmaksýzýn mümkün olduðu ölçüde davete icabet etmelidir.
Nitekim Hz. Peygamber kölelerin ve yoksullarýn davetine de katýlýrdý (Ýbn Mâce, “Ticârât”, 66, “Zühd”, 16; Tirmizî, “Cenâ,iz”,
32). Özellikle düðün yemeðine katýlmanýn
önemi üzerinde durulmuþ, bunun farz-ý
ayýn, farz-ý kifâye veya sünnet olduðu belirtilmiþ, diðer ziyafetlere katýlmak ise müstehap sayýlmýþtýr (Gazzâlî, II, 42; Akfehsî,
s. 36; Ýbn Tolun, s. 41-42). Resûl-i Ekrem
davet edilenlerin davete katýlmalarýný öðütlemiþ (Müslim, “Nikâh”, 97, 98, 100-106;
Ebû Dâvûd, “Et.ime”, 1), mazeretsiz davete icabet etmeyenlerin günahkâr olacaðý
bildirilmiþtir (Müslim, “Nikâh”, 110; Ebû
Dâvûd, “Et.ime”, 1; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 25).
Kendisi davet edildiðinde Medine’ye çok
uzaktaki yerlere bile giderdi (Müsned, II,
424, 479, 481, 512; Buhârî, “Hibe”, 2, “Nikâh”, 73; Müslim, “Nikâh”, 104). Davet edilen kiþi nâfile oruca niyet etmiþse ve davete katýlmasý ev sahibini sevindirecekse
icabet edip orucunu bozmalýdýr; aksi takdirde mazeret belirtmelidir. Ziyafet verenin zalim ve kötü bir kiþi olarak bilinmesi veya ziyafette sunulacak yemeðin helâl olmamasý gibi bir endiþe varsa davete
icabet etmemek gerekir. Ziyafete katýlýrken yiyip eðlenmek gibi basit amaçlarýn
ötesinde davet vereni memnun etmek,
dostluklarý pekiþtirmek, Resûlullah’ýn sünnetini yaþatmak gibi amaçlar gözetilmelidir. “Ameller niyetlere baðlýdýr” hadisi (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 1; Ebû Dâvûd, “Talâk”, 11) delil gösterilerek bu tür niyet ve

Ziyafet esnasýnda uyulmasý istenen bazý
kurallar da klasik dönem eserlerinde þöylece sýralanýr: Misafir boþ bulduðu veya ev
sahibinin gösterdiði yere oturmalý, yer seçiminde ve diðer davranýþlarýnda davet sahibinin aile mahremiyetine saygý göstermeli, gözü yemeðin geleceði yerde olmamalý, yanýnda oturanlarla sohbet etmelidir. Ziyafet sofrasý gayri meþru hareketlerin sergilendiði bir eðlenceye dönüþtürülmemelidir. Yemek saati önceden belirlenip davetlilerin çoðu gelmiþse yemek
vaktinde verilmeli, misafirler bekletilmemelidir. Ancak gecikenler arasýnda yoksullar veya gücenebilecek kimseler varsa
yemek bir süre geciktirilebilir. Ýlgili kaynaklarda yemeklerin týbbî yönden uygun
olan sýraya göre verilmesi, ziyafette deðiþik yemekler sunulacaksa bunlarýn misafirlerin göreceði yere konulmasý, yemeðin
aceleye getirilmemesi, yemeklerin davetlilere yetecek miktardan eksik veya fazla
olmamasý, ziyafet sahibinin misafirlerden
önce sofradan kalkmamasý, ayrýlýrken davetlilerin ziyafet sahibinin iznini almasý, ev
sahibinin misafirleri uðurlamasý gibi kurallar da sýralanýr (Gazzâlî, II, 12-18; Akfehsî, s. 33-44; Ýbn Tolun, s. 68-87; Heytemî,
s. 63-71).
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Sözlükte “deðer verilen birini, bir yeri
görmeye gitmek” anlamýnda masdar olan
ziyâretin kökü zevr de ayný anlamdadýr ve
hem ziyaret etmeyi hem de ziyaret edeni
anlatýr. Ancak “ziyaret eden” anlamýnda
zâir (çoðulu züvvâr) kelimesi daha yaygýndýr. Züver ve mezâr da “bir kimseyi görmeye gitme” mânasýný ifade etmekle beraber mezar ayrýca “ziyaret edilen yer” anlamýna gelir ve Türkçe’de kabirle birlikte
bu anlamda kullanýlýr. Ziyaret ibret almak
için kabirleri, sevap kazanmak için mübarek yerleri, akrabalarý ve hastalarý görmek
gibi amaçlarla gerçekleþtirilir. Kur’an’da ziyaretle ilgili tek âyet, Ýslâm öncesinde dinî
gayretle deðil kabile mensuplarýnýn sayýsýna ölülerin de dahil edildiðini göstermek
suretiyle yapýlan kabir ziyaretleriyle övünmeyi eleþtiren, “Çokluðunuzla övünmek
kabirlere girinceye kadar sizi oyaladý” meâlindeki âyettir (et-Tekâsür 102/1-2).
Kabir Ziyareti. Hz. Peygamber’in hayatýnda önceleri kabir ziyaretini yasaklayan,
daha sonra da buna izin veren iki farklý
uygulama vardýr. Resûl-i Ekrem’in ilk dönemlerde kabir ziyaretini erkek-kadýn herkese yasaklamasýndan maksat, yanaklarý
yumruklama, elbise yakalarýný yýrtma ve
aðýt yakýp aðlama gibi (Buhârî, “Cenâ,iz”,
19) Ýslâm’ýn vakarý ile baðdaþmayan Câhiliye âdetlerini unutturmak, kabirlere, dolayýsýyla içindekilere aþýrý saygý besleme ve
hatta onlara ibadet etme þeklinde kendini gösteren þirk görüntülerini yok etmekti. Kabirlerin yanýnda uygulanan bu Câhiliye âdetlerinin çirkinliði anlaþýldýktan ve
ziyaret sýrasýnda kötü söz söylemenin günah olduðu öðrenildikten sonra Hz. Peygamber âhireti hatýrlatacaðý için kabirlerin ziyaret edilebileceðini bildirmiþ (Müsned, III, 38, 63; Müslim, “Cenâ,iz”, 106;
Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”, 77-102), kabir ziyareti insana kendi âkýbetini hatýrlatýp ibret
almasýný saðladýðýndan faydalý görülmüþtür (Müslim, “Cenâ,iz”, 102). Nitekim Resûl-i Ekrem, Medine’deki Bakýu’l-garkad
kabristanýný sýk sýk ziyaret etmiþ, ilâhî izne nâil olduktan sonra da annesinin kabrini ziyaret edip aðlamýþ, onun bu hali yanýndaki sahâbîleri de aðlatmýþtýr (Müslim,
“Cenâ,iz”, 105; Nesâî, “Cenâ,iz”, 101). Bununla birlikte Ýbn Abbas (Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”, 78), Ebû Hüreyre (Tirmizî, “Cenâ,iz”,
61) ve Hassân b. Sâbit (Müsned, III, 442443), Resûl-i Ekrem’in kabirleri ziyaret
eden kadýnlarý lânetlediðini belirterek bu
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yasaðýn kalkmadýðýna iþaret etmiþlerdir.
Neticede bazý âlimler umumi ruhsatýn yasaðý kaldýrdýðý görüþünde birleþmiþ, bazýlarý ise çokça aðlayýp sýzlandýklarý gerekçesiyle kadýnlar için kabir ziyaretinin mekruh sayýldýðýný söylemiþtir. Bunlara muhalefet edenler daha önceki yasaðý nesheden, “Kabirleri ziyaret ediniz” hadisinin kadýnlarý da içine aldýðýný, zira onlarýn da âhireti düþünerek ibret almalarý gerektiðini
ileri sürmüþlerdir. Bu iki görüþü telif edenler ise kadýnlarýn kabir ziyaretini yasaklayan hadiste geçen “zevvârât” kelimesinin
mübalaða sîgasýna dikkat çekip bu yasaðýn, kabirleri sýk sýk ziyaret etmek suretiyle bazý önemli görevlerini aksatan kadýnlarý içine aldýðýný belirtmiþlerdir (Þevkânî, IV, 119). Kabir ziyaretinin bazý âdâbý
vardýr. Kabristana girerken kendi âkýbetini düþünerek derin bir tevazu içinde bulunmalý, kabirdekileri Resûl-i Ekrem’in yaptýðý gibi selâmlamalý, Hanefîler’e göre kabrin yanýnda ayakta durup dua etmeli, kabirlerin üzerine basýlmayacaðý gibi oturulamayacaðý da bilinmelidir (Müslim, “Cenâ,iz”, 96-98). Kabirdekiler için Hz. Peygamber’in þu duasý okunmalýdýr: “Selâm
size ey bu kabirlerde yatanlar! Allah bizi
de sizi de baðýþlasýn. Siz bizden önce gittiniz, biz peþinizden geleceðiz” (Tirmizî, “Cenâ,iz”, 59; ayrýca bk. KABÝR).
Kutsal Yerleri Ziyaret. Kutsal yerlerin ziyaret edilebileceðine ruhsat veren “þeddü’r-rahl” hadisine göre sadece Mescid-i
Harâm (Kâbe), Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ’yý ziyaret için seyahate çýkýlýr
(Buhârî, “Salât fî mescidi Mekke ve’l-Medîne”, 1, “Savm”, 67; Müslim, “Hac”, 415,
511-513). Resûl-i Ekrem zaman zaman Kubâ Mescidi’ni ziyarete gitmekle beraber
yalnýz yukarýdaki üç mescidi ziyaret yeri
kabul etmesinin bazý sebepleri vardýr. Müslümanlarýn hac ibadetini yerine getirmek
için ziyaret etmeleri gereken Kâbe yeryüzünde inþa edilen ilk mescid, ayný zamanda müslümanlarýn kýblesidir. Mescid-i Aksâ da yeryüzünde inþa edilen ikinci mesciddir. Ayrýca bu iki mescid Kur’ân-ý Kerîm’de önemle zikredilmektedir (meselâ elBakara 2/144; el-Mâide 5/2; el-Ýsrâ 17/1).
Hz. Peygamber, Mescid-i Harâm’da kýlýnan
bir namazýn Mescid-i Nebevî’de kýlýnan yüz
namazdan (Müsned, IV, 5) ve baþka mescidlerde kýlýnan sayýsýz namazdan (Ýbn Mâce, “Ýkame”, 195) daha faziletli olduðunu
belirtmiþtir. Mescid-i Nebevî’de kýlýnan bir
namazýn Kâbe dýþýndaki mescidlerde kýlýnan bin namazdan daha faziletli sayýlmasý da (Buhârî, “Façlü’s-salât”, 1; Müslim,
“Hac”, 505-510) bu mescidin önemine iþa-

ret etmektedir. Þeddü’r-rahl hadisinin çeþitli rivayetlerinde adý bazan en önce, bazan da en sonra “benim þu mescidim” diye
zikredilen Medine Mescidi, Kur’an’ýn ifadesiyle, “Takvâ üzerine kurulan mesciddir” (etTevbe 9/108). Kâbe’den kýrk yýl sonra inþa
edilen (Buhârî, “Enbiyâ,”, 40) ve Kur’an’da çevresinin mübarek kýlýndýðý belirtilen
(el-Ýsrâ 17/1) Mescid-i Aksâ daha önceki
ümmetlerin, hatta bir süre müslümanlarýn da kýblesi olmuþ, Hz. Peygamber bu
mescidden Mescid-i Îliyâ þeklinde de bahsetmiþtir (Müslim, “Hac”, 513).
Ýslâm âlimleri, güvenilir olduðunda ittifak ettikleri þeddü’r-rahl hadisine dayanarak fazilet itibariyle Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ’nýn birbirini
izlediðini kabul etmektedir. Yine adý geçen hadise göre bu üç yerin dýþýnda kalan
türbe ve makamlarý ziyaret için seyahate
çýkýlmasý menedilmiþtir. Dört mezhep imamý da bu üç mescidden baþka yerleri ziyaret etmenin ve oralarda yapýlacak nezirlerin makbul olmayacaðý görüþündedir.
Bu arada Resûl-i Ekrem’in kabrini ziyaret
meselesi, üzerinde en çok tartýþýlan konulardan birini teþkil etmiþtir. Takýyyüddin
Ýbn Teymiyye ile talebesi Ýbn Kayyim elCevziyye þeddü’r-rahl hadisine göre Hz.
Peygamber’in kabrinin ve diðer bazý kabirlerin ziyaretinin doðru olmayacaðýný; bunun aksini ileri sürenler ise Resûlullah’ýn,
“Ben öldükten sonra kabrimi ziyaret eden
beni hayatta iken ziyaret etmiþ gibidir”
(Dârekutnî, III, 334; Beyhaký, VI, 47); “Ümmetimden kabrimi ziyaret edenlere mutlaka þefaat ederim” (Dârekutnî, III, 334; Beyhaký, VI, 51) meâlindeki hadisleri esas almýþlardýr. Takýyyüddin es-Sübkî bu tür hadislerin güvenilirlik derecesini belirtmek,
peygamberlerin kabirlerini ziyaret maksadýyla seyahate çýkýlabileceðini ispat etmek ve Takýyyüddin Ýbn Teymiyye’nin bu
konudaki görüþlerini eleþtirmek için Þifâßü’s-sešåm fî ziyâreti Åayri’l-enâm ismiyle bir eser kaleme almýþtýr (Haydarâbâd 1315/1897; nþr. Hüseyin Muhammed
Ali Þükrî, Beyrut 1429/2008). Ýbn Teymiyye’nin talebelerinden Þemseddin Ýbn Abdülhâdî, buna reddiye olarak e½-Øârimü’lmünkî fi’r-red £ale’s-Sübkî adýyla bir eser
yazmýþtýr (Kahire 1318; ayrýca bk. Þevkânî, V, 103 vd.). Ýbn Teymiyye’den önce Þâfiî mezhebi âlimlerinden Rüknülislâm elCüveynî ve Mâlikî âlimlerinden Kadî Ýyâz
da ayný düþünceleri ileri sürmüþlerdir (Ýbn
Hacer el-Askalânî, III, 53). Bununla beraber Ýbn Teymiyye, ziyaret maksadýyla özel
bir sefer söz konusu olmadan Resûl-i Ekrem’in kabrinin ziyaret edilebileceðini söy-

lemiþtir. Gazzâlî de bu hadisin üç mescid
dýþýndaki ziyaretleri menettiðini kabul ederse de türbe ve kabirler gibi ziyaret mahallerine gitmeye mani teþkil etmediðini belirtmiþtir (Zebîdî, IV, 286). Ýslâm âlimlerinin çoðuna göre Resûl-i Ekrem’in kabrini
ziyaret sünnet, Hanefîler’e göre müekked
sünnet, bazýlarýna göre ise vâciptir. Âlimler bu ziyaretin kiþiye büyük sevap kazandýracaðýný ve mânevî derecesinin yükselmesine vesile olacaðýný kaydetmiþlerdir.
Resûlullah’ýn, “Kabirleri ziyaret ediniz” emri (yk. bk.) kendisinin kabrini ziyaretin de
önemli dayanaklarýndan biridir. Onun kabrini ziyaret esnasýnda uyulmasý gereken
bazý kurallar vardýr. Öncelikle Resûlullah’a,
“es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve
rahmetu’llahi ve berekâtüh” diye selâm verilir, huzurunda ayakta durulur, yüz onun
kabrine doðru çevrilir ve salâtüselâma devam edilir. Kabrin yanýnda yüksek sesle
konuþulmayacaðý, insanlarý rahatsýz eden,
hoþ görülmeyen davranýþlardan sakýnýlacaðý, oturulmasý halinde iki diz üzerinde
oturulacaðý, kýsacasý saðlýðýnda kendisini
ziyaret edenlerin davrandýðý gibi davranýlacaðý belirtilmiþtir. Ayrýca ayný yerde medfûn bulunan Hz. Ebû Bekir ile Ömer’i de
“es-Selâmü aleyke yâ Ebâ Bekr, es-selâmü aleyke yâ Ömer” diye selâmlamak gerekir. Hz. Ali’nin Necef’te, oðlu Hüseyin’in
Kerbelâ’daki türbeleri baþta olmak üzere
mâsum imamlara ait Þiîler’ce mukaddes
sayýlan muhtelif ziyaret mekânlarý bulunmaktadýr (bk. ATEBÂT).
Akraba Ziyareti. Akraba olan müslümanlar birbirlerine diðer müminlerden ve muhacirlerden daha yakýn kabul edildikleri
için (el-Enfâl 8/75; el-Ahzâb 33/6) akrabalýk münasebetlerini karþýlýklý ziyaretlerle
devam ettirmeleri istenmektedir. Kendilerinden “zü’l-kurbâ” (el-Bakara 2/83; enNisâ 4/36), “zevi’l-kurbâ” (Bakara 2/177) ve
“el-akrabûn” (el-Bakara 2/180, 215; en-Nisâ 4/33) gibi ifadelerle bahsedilen akrabalarýn birbirleriyle iliþkilerini sürdürmelerini Resûl-i Ekrem de önemle tavsiye etmiþ, bunu yerine getirmeyenlerin cennetten mahrum kalacaklarýný bildirmiþtir (bk.
AKRABA; SILA-i RAHÝM). Bu arada akraba
olmayanlarýn ziyaretleþmelerinin Allah’ý
hoþnut edeceðine dair hadisler de vardýr
(meselâ bk. Müsned, II, 292, 408, 462; Buhârî, “Cenâ,iz”, 2, “Mezâlim”, 5; Müslim,
“Birr”, 38, “Selâm”, 4-6). Hanefî ve Mâlikîler’e göre bir kadýn, anne ve babasýný
-Mâlikîler’e göre ayný þehirde bulunmalarý kaydýyla- her cuma günü ziyaret etme
hakkýna sahiptir ve kocasý onu engelleyemez. Kocasý izin vermese bile kadýn diðer
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akrabalarýný da yýlda bir defa ziyaret edebilir. Ayný þekilde koca, eþinin anne ve babasýnýn kýzlarýný haftada bir defa, eþinin
diðer akrabalarýnýn da yýlda bir defa onu
kendi evinde ziyarette bulunmalarýna engel olamaz. Kadýnýn baþka bir evlilikten
doðan küçük çocuklarý varsa onlarýn annelerini günde bir defa, büyük çocuklarýnýn da haftada bir defa ziyaret etme hakký vardýr.
Umumi Ziyaretleþme. Âlim ve sâlihlerin
ilimlerinden ve yaþama tarzlarýndan faydalanmak amacýyla ziyaret edilmesi, arkadaþ, dost ve komþularýn birbirini ziyaret etmesi uygun görülmüþtür. Bu ziyaretlerde de bazý kurallara uyulmalýdýr. Ziyaret edilecek kiþinin uygun bir zamanýnýn kollanmasý, yanýna girmeden önce izin
istenmesi, izin verilmediði takdirde, “Ýzin
verilmedikçe -evlere- girmeyin. Size, ‘Geri
dönün’ denilirse dönün!” âyetine göre (enNûr 24/28) geri dönülmesi, ziyaret edilen
kimsenin ibadetinin ve çalýþmasýnýn engellenmemesi ve bu amaçla ziyaretin uzun
tutulmamasý tavsiye edilmiþtir. Ayrýca, “Din
kardeþini güler yüzle karþýlamak gibi bir
iyiliði bile sakýn küçük görme!” hadisine
göre (Müslim, “Birr”, 144) ziyaret eden de
edilen de birbirine karþý güler yüzle davranmalýdýr. Ziyaret eden kiþi âlim, faziletli, yaþça büyük, toplumun saygý duyduðu
þahsiyetlerden veya aile büyüklerinden biri ise ev sahibi ona hürmet gösterip ayaða kalkmalýdýr. Uzaktan gelen ve uzun süreden beri görüþülemeyen biriyle kucaklaþmakta sakýnca yoktur; yakýndan gelenlerle yalnýz tokalaþmakla yetinmelidir (bk.
TOKALAÞMA). Resûl-i Ekrem “iyâdet” denilen hasta ziyaretini de önemsemiþ, bunun müslümanýn müslüman üzerindeki
beþ hakkýndan biri olduðunu söylemiþ (Buhârî, “Cenâ,iz”, 2; Müslim, “Selâm”, 4),
hatta kendisi müslüman olmayan hastalarý da ziyaret etmiþtir (Buhârî, “Cenâ,iz”,
80, “Merdâ”, 11).
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Hazar denizinin güneydoðusunda
Cürcân ve Taberistan’da
hüküm süren
Deylemli bir hânedan
(928-1090).

™

Hânedan, adýný kurucusu Merdâvic’in babasý Ziyâr b. Verdânþah’tan almýþtýr. Bazý
kaynaklarda hânedan Sâsânî Hükümdarý
Enûþirvan I. Hüsrev’in babasý Kubâd’a nisbet edilir (Bîrûnî, s. 39). Ancak diðer Ýranlý hânedanlar gibi Ziyârîler de Sâsânî Hükümdarý Hüsrev zamanýnda Gîlân kralý olan
Arguþ Ferhâdân’ýn soyundan geldiklerini
iddia ederler (Madelung, IV, 212). Ziyârîler’in ilk hükümdarý Merdâvic, Sâmânîler’in
Gîlânlý ünlü kumandaný Esfâr b. Þîreveyh’in
hizmetine girdi ve ordu komutanlýðýnda
önemli baþarýlar kazandý. Esfâr ile Merdâvic, Taberistan’ýn büyük bir kýsmýný ele geçirdikten sonra Zencan, Rey ve Kazvin gibi
Cibâl vilâyetlerini de zaptettiler. Halkýn kendilerine zulmeden Esfâr’a karþý tepki göstermesinden yararlanan Merdâvic baðýmsýzlýðýný ilân ederek merkezi Cürcân (Gürgân) olan Ziyârîler hânedanýný kurdu (316/
928). Hânedanýn 319 veya 320 (932) yýlýnda kurulduðuna dair görüþler de vardýr.
Merdâvic baþarýlý bir kumandan ve fýrsatlarý iyi deðerlendiren bir liderdi. Sâmânî
Emîri Nasr tarafýndan 323’te (935) Cürcân’a hâkimiyeti tanýndý ve Cürcân valiliðine getirildi. Burada kardeþi Veþmgîr ile
iþ birliði yapan Merdâvic, ayný yýl hizmetinde bulunan bir grup Türk askeri tarafýndan Ýsfahan’da öldürülünce bölgede Ziyârîler, Büveyhîler ve Sâmânîler arasýnda
hâkimiyet mücadelesi baþladý. Merdâvic’in
yerine kardeþi Veþmgîr (Vüþmgîr) geçti. Bunun üzerine Sâmânîler’den Nasr b. Ahmed, daha önce kendi hânedanýna ait olan
topraklarý geri almak amacýyla bir ordu
sevkettiyse de Veþmgîr, Sâmânî ordusunu

Taberistan’dan uzaklaþtýrýp Cürcân’ý zaptetti (323/935). Bu sýrada Büveyhîler de
Ýsfahan’ý ele geçirdiler. Veþmgîr, Büveyhîler’e karþý koyabilmek için Sâmânîler’e
tâbi oldu ve onlardan yardým istemek zorunda kaldý. Ýsfahan’ý Büveyhîler’den geri
alan Veþmgîr, Deylemli liderlerden Mâkân
b. Kâkî ile iþ birliði yaptý. Nasr b. Ahmed,
Ebû Ali Ahmed b. Muhtâc komutasýndaki bir orduyu Cürcân’a gönderince Mâkân
Veþmgîr’den yardým istedi. Ýki taraf arasýndaki mücadeleden faydalanan Büveyhîler tekrar Ýsfahan’da hâkimiyet kurdular. Ebû Ali de Rey üzerine yürüyüp Veþmgîr ve Mâkân’ýn müttefik kuvvetlerini bozguna uðrattý. Mâkân bu savaþta hayatýný kaybetti (21 Rebîülevvel 329 / 24 Aralýk
940).
Veþmgîr, Mâkân’ýn kuzeni Hasan b. Fîrûzân ile uðraþmak zorunda kaldýðý için
tekrar Sâmânîler’e tâbi oldu. Nasr b. Ahmed saltanatýnýn sonlarýna doðru Cibâl,
Taberistan ve Cürcân’ý zaptetti. Ebû Ali
Ahmed b. Muhtâc’ýn Hasan b. Fîrûzân ile
mücadelesinden yararlanan Veþmgîr, Rey
þehrini ele geçirdiyse de buradaki hâkimiyeti kýsa sürdü ve Büveyhî Emîri Rüknüddevle tarafýndan þehirden uzaklaþtýrýldý (331/943). Veþmgîr’in Ebû Ali’yi Büveyhîler’le iþ birliði yapmakla suçlamasý Ebû
Ali’nin Sâmânî Emîri I. Nûh tarafýndan Horasan valiliðinden azledilmesine yol açtý.
Veþmgîr ile Rüknüddevle arasýndaki mücadele daha sonra da sürdü. Sâmânî Emîri Mansûr b. Nûh, Büveyhîler’e karþý bir ordu gönderince Veþmgîr, Sâmânî ordusuyla Cürcân’da birleþti, ancak bir av sýrasýnda hayatýný kaybetti (357/967).
Veþmgîr’in ölümü üzerine Ziyârî ailesinin ileri gelenleri babasý ile sefere katýlan
oðlu Kabûs’a biat etmiþlerdi. Bu sýrada
Taberistan’da bulunan Veþmgîr’in büyük
oðlu Bihistûn da (Bîsütûn) Cürcân’a gelip
kendisi adýna biat aldý. Kabûs ise Sâmânîler’in desteðiyle hükümdarlýk iddiasýna
devam etti. Büveyhîler’den Adudüddevle’nin kýzýyla evlenen Bihistûn, Büveyhîler’in yardýmýyla Cürcân ve Simnân’ý zaptederek Kabûs’u itaate zorladý. Büveyhîler’in kontrolündeki Abbâsî Halifesi Mutî‘Lillâh, Bihistûn’un Taberistan, Cürcân, Sâlûs ve Ruyân vilâyetlerini hâkimiyeti altýna almasýný onayladý ve kendisine “Zahîrüddevle” lakabýný verdi (360/971). Gîlân ve
Deylem’de hüküm süren Ali evlâdý (Zeydîler) arasýndaki taht mücadelelerine de karýþan Bihistûn, Receb 367’de (Þubat 978)
Esterâbâd’da öldü. Ardýndan Kabûs isyan
eden küçük yaþtaki yeðenini Simnân Kalesi’nde ele geçirerek Ziyârîler’in dördün-

