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Aslen Beni Esed'in Naşire koluna men
sup olup Irak'ta Kufe-Hit arasındaki top
raklara yerleşmişlerdi. Büveyhl Hüküm
dan Muizzüddevle'nin veziri olan Ebu Mu
hammed el-Mühellebl, Mezyedller'den 
Senaüddevle Ali b. Mezyed'e Sura ve ci
varını himaye görevini verdi. Böylece Bü
veyhller'in hizmetine giren Senaüddevle 
Ali b. Mezyed. Bahaüddevle tarafından 
387'de (997) muhtemelen Nil, Felluce ve 
Camiayn'ı içine alan toprakların emlri ola
rak tanındı. Ali b. Mezyed'in, kardeşi Mu
hammed ile birlikte Beni Dübeys kabile
sine karşı girdiği mücadelede Muham
med savaş meydanında öldürüldü ( 40 ll 
lO lO- l l ) 

Bahaüddevle'nin yerine geçen Sulta
nüddevle'nin de emir olarak tanıdığı Ali 
b. Mezyed, kardeşinin intikamını almak 
için Beni Dübeys üzerine düzenlediği se
ferde Dübeys'in iki oğlunu öldürdü (Mu
harrem 405 1 Temmuz 1014) . Ali b. Mez
yed, uzun süre emirlik yaptıktan sonra 
Zilkade408'de (Nisan l01 8)vefatedince 
yerine oğlu Nurüddevle ı. Dübeys geçti. 
Diğer oğlu Mukalled emirlikte hak iddia 
ederek ayaklandıysa da I. Dübeys duru
ma hakim oldu; Mukalled, Musul'da hü
küm süren Ukayl1ler'e sığınmak zorunda 
kaldı. Büveyhller arasında 416'dan ( 1025) 
sonra başlayan taht mücadelesinde Dü
beys Ebu Kallcar'ı , Mukalled ise Celalüd
devle'yi destekledi. Bu mücadeleden ga
lip çıkan Celalüddevle. Beni Haface ve 
Mukalled ile birlikte Dübeys'in hakimiye
tindeki topraklara saldırdı. Dübeys ülke
sini terketmek zorunda kaldı (42 lll 030) . 
Ardından t araf lar arasında anlaşma sağ
landı ve Dübeys Celalüddevle'ye yüklü bir 
meblağ para ödeyerek ülkesine dönebil
dL Bu arada Büveyhller'in Türk kumanda
nı Arslan el-Besaslrl'nin desteğini sağla

yan üçüncü kardeş Sabit ile Mukalled 
424'te (ı 033 ) ı. Dübeys'in üzerine yürü
düler. Dübeys birliklerinin mağlup oldu
ğunu görünce takviye kuvvetler getirtip 
Sabit' e karşı harekete geçti. Kanlı bir sa-
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vaştan sonra Dübeys bir kısım toprakla
rını kardeşine bıraktı. Dübeys, birkaç yıl 
sonra Irak'ta hakimiyet tesis eden Sel
çuklu Sultanı Tuğrul Bey ve onunla iş bir
liği yapan U kay ll Emi ri Kureyş b. Bedran 'a 
karşı Besaslrl ile ittifak yaparak Fatımi

ler'den yana tavır aldı. Tuğrul Bey Bağ
dat'a girince ( 18 Aralık 1055) Besaslrl 
şehri terkedip Dübeys'e sığındı . Besaslrl 
ile Dübeys, Sincar'da Kutalmış ile Kureyş 
kumandasındaki Selçuklu ordusunu mağ

lı1p ettiler ( 19 Ocak ı 057 ). Ancak daha 
sonra Tuğrul Bey karşısında tutunama
yan Besaslrl Bağdat'ı terketmek zorun
da kaldı ve yine Dübeys'e sığındı ( 14 Ara
lık 1059). 

Şewal 474'te (Mart 1082 ) vefat eden 1. 
Dübeys'in yerine oğlu Bahaüddevle Ebu 
Kamil Mansur. kısa süren emirliğinin ar
dından onun yerine de oğlu Ebü'l-Hasan 
Seyfüddevle Sadaka b. Mansur geçti (Re
bl ülevvel 479 / Haziran -Temmuz 1086). 
Selçuklu Sultanı Melikşah , 1. Sadaka ' nın 

Dicle'nin sol kıyısındaki topraklarda ken
disine tabi olarak hüküm sürmesine izin 
verdi. Sadaka, emirlik inenşurunu almak 
için Sultan Melikşah'ın huzuruna çıkınca 
kendisine hil 'at giydirildi ve iktaları art
tırıld ı. Böylece Dicle'nin batısına kadar 
uzanan merkezi Irak toprakları Mezyedl
ler'in kontrolüne geçmiş oldu (Reblülev
vel 479/ Haziran-Temmuz 1086). 1. Sada
ka, Sultan Melikşah' ın ölümünden (485/ 
ı 092 ) sonra başlayan taht kavgaları sı
rasında önce onun büyük oğlu Berkya
ruk'un saflarında yer aldı . Ancak Berkya
ruk'un veziri Ebü'l-Mehasin ed-Debista
nl'nin kendisinden daha önceki yıllara ait 
borçlarını istemesi ve ödemediği takdir
de topraklarına yürüyeceğ i tehdidinde 
bulunması üzerine 494'te ( ı ı o ı ) Berkya
ruk'a karşı kardeşi Muhammed Tapar'ı 
desteklemeye karar verdi. 495'te (ı ı 02) 
Camiayn şehrinin yerinde yaptırdığı M ez-
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yediler'in merkezi Hille'de ve hakimiye
tindeki diğer şehirlerde onun adına hut
be okuttu. O zamana kadar Nil. Felluce ve 
Camiayn'da göçebe olarak yaşayan M ez
yediler bu tarihten itibaren Hille'yi mer
kez edindiler. Şevval 497'de (Temmuz 
ı ı 04 ı V asıt ve Hlt. Cemaziyelewel 499'da 
(Ocak ll 06) Basra. Safer SOO'de (Ekim 
ı ı 06) Tikrlt Mezyediler'in eline geçti. 

I. Sadaka. Berkyaruk ile Muhammed 
Tapar arasındaki taht kavgalarından isti
fade ederek hakimiyetini bütün Irak top
raklarına yaymaya çalıştı. Sadaka'nın ya
yıl macı bir politika izlediğini , sadece Ab
bas! Halifesi Müstazhir-Billah adına hutbe 
okuttuğunu ve kendisine muhalif emir
leri koruduğunu gören Sultan Muham
med Tapar onu bertaraf etmeye karar 
verdi. Hille-V asıt arasındaki Nu'maniye'
de meydana gelen savaşta Melikü'l-Arab 
lakabıyla tanınan Sadaka öldü, oğlu Nu
rüddevle Ebü'l-Eaz Dübeys b. Sadaka da 
esir düştü (ı 9 Receb 50 ı 1 4 Mart ı ı 08 ). 
Sultan Muhammed Tapar Dübeys'i Bağ
dat'a götürdü ve kendisine bağlı kala
cağına dair yemin etiirdikten sonra ser
best bırakınakla birlikte Mezyedller' in 
merkezi Hille'ye dönmesine izin verme
di. Dübeys, ancak Muhammed Tapar'ın 
ölümünden sonra oğlu Irak Selçuklu Sul
tanı Mahmud zamanında Hille'ye gide
bildi (511 / 11 ı 7). 

ll. Dübeys de Muhammed Tapar ' ın 

oğulları arasındaki taht kavgalarından 
faydalanarak hakimiyet sahalarını geniş
letmeye çalıştı. 517'de (ı ı 23 ) Halife Müs
terşi d-Billah'a karşı girdiğ i mücadelede 
yenilerekCa'ber Kalesi'ne kaçtı. Urfa Haçlı 
Kontu Joscelin ve Kudüs Kralı Baudouin 
ile iş birliği yaptı. Irak Selçuklu Meliki 
Tuğrul'u Bağdat'ı işgal edip yeni bir Sel
çuklu Devleti kurmaya teşvik etti. Mace
ralı bir hayat süren ve şairleri himaye et
mesiyle tanınan ll. Dübeys. Irak Selçuklu 
Sultanı Mesud tarafından Halife Müster
ş id- Billah 'ın ölümünden sorumlu tutula
rak öldürüldü ( 14 Zilhicce 529 1 25 Eylül 
1135). 

Il. Dübeys'in yerine geçen oğlu Seyfüd
devle Il. Sadaka, Irak Selçuklu Sultanı Me
sud ile yeğeni Davud b. Mahmud arasın
daki mücadelede Mesud'un yanında yer 
aldı ve kazandıkları bir zaferin ardından 
ganimet peşinde koşarken esir alınıp öl
dürüldü (5 32/ 11 38 ). Yerine kardeşi Mu
hammed geçti. Ancak diğer kardeşi Il. Ali 
540'ta (ı 145) H ille üzerine yürüyüp Mu
hammed'i şehirden uzaklaştırdı . 542'de 
(1147-48) Mesud'a bağlı birlikler Ali 'yi 



Hille'den çıkardılarsa da aynı yıl Ali tekrar 
şehri ele geçirdi. ll. Ali, Halife Muktefi
Liemrillah'tan aradığı desteği bulama
yınca Sultan Mesud'a itaat arzetmek zo
runda kaldı (544/1149). Ali ertesi yıl ölün
ce Sultan Mesud Hille'yi kumandanların
dan Salarkerd 'e verdi (545/ 1150). Me
sud'un ölümü üzerine(547/1152) Bağdat 
şahnesi Mesud Bilal şehre hakim olduy
sa da Halife Muktefi'ye bağlı birlikler ta

rafından uzaklaştırıldı. 

HilleSS1 'de (1156)Sultan Muhammed 
b. Arslan Şah'ın kumandanları tarafından 
ele geçirildi. Mezyediler. bu tarihten iti
baren Sultan Muhammed'in bir naibine 
tabi olarak hüküm sürmeye başladılar. 
Selçuklular'ın Irak'ta giderek güç kay
bettikleri bir dönemde Hille, Halife Müs
tencid- Billah ile müttefiki Beni Münte
fik tarafından görevlendirilen birliklerce 
işgal edildi. Bu sırada Mezyedller'den 
4000 kişi öldürüldü (55811163); sağ ka
lanlar çeşitli yerlere dağıldılar. Bölgede 
Mezyediler'e mensup olduğu bilinen hiç 
kimseye hayat hakkı tanınmadı; hakimi
yetleri altındaki topraklar da Beni Mün
tefik'e teslim edildi. Şilliğe büyük bir sem
pati duyan Mezyediler, bedevi menşeli ol
malarına rağmen izledikleri politikayla iyi 
bir siyasetçi ve teşkilatçı olduklarını gös
termişler. karışık bir dönemde hakimiyet 
alanlarını genişletmeyi ve varlıklarını sür
dürmeyi başarmışlardır. 
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Burçlar kuşağı 
ve ekliptik dairesini ifade eden 

eski astronomi terimi. 

Sözlükte "kemer" veya "kuşak" anlamı

na gelen mıntaka kelimesi nintak ve ni
tak kelimeleriyle eş anlamlıdır (Lisanü'l
'Arab, "nÇ\5" md.). Tercüme faaliyetlerin
den sonra gelişen İslam astronomi ter
minolojisinde "daire" (Gr. kyklos) ve "böl
ge" (Gr. zona) manalarını kazanmıştır. Bl
rCınl. merkezinden kutupları olan bir ek
senin geçtiği büyük daireye mıntaka den
diğini ve dairenin bu adı almasının tıpkı 
bir kemer yahut kuşak gibi ortada bulun
masıyla ilgili olduğunu belirtir (el-~anü
nü'l-Mes'üdi, 1, 54) İslam astronomi lite
ratüründe yaygın biçimde hem ekliptik 
denilen tutulum (husGf) dairesini hem de 
burçlar kuşağını (felekü'l-burGc, diliretü'l
burGc; Gr. zôdiakos kyklos) ifade eden te
rim bu sebeple "muntakatü'l-burCıc, mun
takatu feleki'l-burCıc " veya bazan "nita
ku'l-burCıc" tamlamalarıyla anılır. Bunun
la birlikte astronomi bilginleri, 6°'lik (ve
ya 7°) genişliğe sahip dairevi bir bölge ola
rak burçlar kuşağı ile ekliptik dairesini bir
birinden ayırmışlardır. Buna göre eklip
tik, burçlar kuşağını tam ortasından ka
teden çemberi yahut bu çemberin oluş
turduğu dairevi düzlemi belirtmektedir. 
Burçlar kuşağını ortalayan bu çember ay
nı zamanda güneşin yıllık görünür hare
ketine ve dolayısıyla yörüngesine karşılık 
gelir (HarizmT, s. 128). 

Ekliptik dairesi anlamıyla mıntaka ma
tematiksel astronomi açısından büyük 
önem taşır. Çünkü herhangi bir gökcis
minin konumunu hesaplamak için baş
vurulan koordinat sisteminin temelini 
oluşturmakta olup enlem (arz) ve boylam 
(tO!) denilen koordinatlar matematik de
ğerlerini ekliptiğe olan nisbetleriyle ka
zanır. Ekliptik dairesi. enlem ve boylam, 
gökkürenin ekvatoru ve ekliptik dairesi
nin merkezinden geçen eksenin kuzey
güney kutupları birlikte sabit bir referans 
çerçevesi oluşturur. Ekliptik, ekvatoru 
bugünkü bilgileri m izle 23° 27 dakikalık 
bir eğim oluşturacak şekilde kesmekte, 
kesişim noktaları gün-gece eşitliğini ifa
de eden itidal (equinox). kuzey ve güney
deki uçlar ise dönenceleri ifade eden 
inkılap (solstice) noktalarını teşkil etmek
tedir. Buna göre gökküredeki sabit bir 
yıldız ya da gezegenin konumu. onun 
ekliptik enlem ve boylamını gösteren açı-
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ların hesaplanmasıyla belirlenmektedir 
(bk_ ARZ). 

Bütün astronomi hesaplamalarının te
melini oluşturan ve 360 derecelik bir dai
revi kuşak olarak kabul edilen mıntaka 
30'ar derecelik on iki eşit kısma bölün
müş ve bu kısımlardan her birine "burç" 
adı verilmiştir. Bunların güneşin burca 
giriş tarihlerine göre sırasıyla adları şun
lardır : Koç (Ar. Hamel, Lat. Ari es: 21 Mart). 
Boğa (Sevr, Ta u rus: 20 Nisan). İkizler (Cev
za, Gemini: 21 Mayıs). Yengeç (Seretan, 
Cancer: 22 Haziran), Aslan (Esed. Leo: 23 
Temmuz). Başak(Sünbüle , Virgo: 23Ağus
tos ). Terazi (Mizan. Libra: 23 Eylül), Akrep 
(Akreb, Scorpius: 22 Ekim), Yay (Kavs, Sa
gittarius: 22 Kasım), Oğlak (Cedy, Capri
cornus: 22 Aralık). Kova (Delv, Aquarius: 
20 Ocak), Balık (H Ot, Pi sces: 19 Şubat). 

1. Koç. On üç asli, beş tali yıldızdan olu
şur. Seretan denilen iki parlak yıldızı ayın 
ilk menzilidir. z. Boğa. Otuz üç asli, on bir 
tali yıldızdan meydana gelir. En parlak 
yıldızı olan Deberan, yakınındaki beş yıl
ctızlı kümeyle (kilas. hyades) birlikte ayın 
dördüncü menzilini (eldeberan- Hyades) 
oluşturur. Yedi yıldızlı diğer küme ise ayın 
üçüncü menzili olan Süreyya'dır (yedi kan
dilli Süreyya). 3 . İkizler. On sekiz asli, yedi 
tali yıldızdan oluşur. Parlak iki yıldızına 
Zia ve MebsCıte (Castor ve Pollux) denir; 
bunlar aynı zamanda ayın yedinci menzi
lidir. Hen'a adı verilen üç yıldızı ise İkizler 
burcunun üç yıldızı ile birlikte ayın altınc ı 

menzilini teşkil eder. 4. Yengeç. Dokuz as
ll. dört tali yıldızdan meydana gelir. Ma'
lef adını taşıyan üç yıldızı ayın sekizinci, 
bir yıldızı da Aslan'ın bir yıldızıyla birlikte 
dokuzuncu konağıdır (tarf). S. Aslan. Yir

mi yedi asli. beş tali yıldızdan oluşur. Dört 
yıldızı ayın on uncu (cebhe), iki yıldızı on bi
rinci (zübre) ve bir yıldızı da on ikinci (sar
fe) menzilidir. 6. Başak. Yirmi altı asli, altı 
tali yıldızdan meydana gelir. Beş yıldızı 
ayın on üçüncü (avva). bir yıldızı on dör
düncü (simak) ve dört yıldızı on beşinci 
(gafr) menzilidir. 7. Terazi. Sekiz asli, do
kuz tali yıldızdan oluşur. İki yıldızı ayın on 
altıncı menzilidir (zübana). 8. Akrep. Yir
mi bir asli. üç tali yıldızdan meydana ge
lir. Üç yıldızı ayın on yedinci (iklll), bir yıldı
zı on sekizinci (kalbü'l-Akreb) ve iki yıldızı 
da on dokuzuncu menzilidir (şevle). 9. 
Yay. Otuz bir yıldızdan oluşur. Sekiz yıldızı 
ayın yirminci (naaim). seyrek yıldızlı böl
gesi ise yirmi birinci menzilidir (belde). 
1 O. Oğlak. Yirmi sekiz yıldızdan meydana 
gelir. İki yıldızı ayın yirmi ikinci m enzilidir 
(sa 'dü 'z-zilbih) . 11. Kova. Kırk iki asli, üç 
tali yıldızdan oluşur. İki veya üç yıldızı ayın 
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