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siz ki sen her þeye kadirsin.” Burada yer
alan iki âyetin genel muhtevasý þirk inan-
cýný reddedip tevhid ilkesini pekiþtirmek-
tedir. Hz. Peygamber’den rivayet edilen
hadis de bu yorumu desteklemektedir:
“Allah’ýn yücelik ve üstünlüðünü dile ge-
tiren âyet (âyetü’l-izz) þudur: Her türlü öv-
gü çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortaðý
bulunmayan, âcizlikten ötürü dost ve yar-
dýmcýya ihtiyacý olmayan Allah’a özgüdür.
Sen O’nu hep böyle yücelterek an” (el-
Ýsrâ 17/111; Müsned, III, 439-440; Þevkâ-
nî, III, 257). Muiz ismi hem Ýbn Mâce hem
Tirmizî rivayetinde yer almýþ (“Du.â,”, 10;
“Da.avât”, 82), ayrýca çeþitli hadislerde
azîz, izzet kelimeleriyle “eazze” fiili Allah’a
nisbet edilmiþtir. “Ý‘zâz” (aziz kýlmak, yücelt-
mek) masdarýndan gelen bu fiilin mef‘ul-
lerinin Muhammed, Ýslâm, Allah’ýn dini,
müslümanlar ve Allah’ýn dilediði kimseler-
den oluþtuðu görülmektedir (Wensinck,
el-Mu£cem, IV, 203-205).

Muiz esmâ-i hüsnâ hadisinde müzil
(müzill) ismiyle birlikte zikredilmiþtir. Bu-
nun kaynaðý olan âyette de iki isim yan
yana getirilmiþtir. Müzil kelimesi “zelil ol-
mak, hor görülmek” anlamýndaki züll (zil-
let, mezellet) kökünün “if‘âl” kalýbýndan
bir sýfat olup “zelil, hakir ve alçak duruma
düþüren” demektir. Zât-ý ilâhiyyeye nisbet
edildiðinde “dilediði kimseyi hor ve hakir
duruma düþürüp bütün üstünlük nitelik-
lerini ondan kaldýran” mânasýna gelir (Ýb-
nü’l-Esîr, en-Nihâye, “cll” md.; Fîrûzâbâ-
dî, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹, “cll” md.). Müzil
Kur’an’da geçmemekte, muiz isminde ol-
duðu gibi türetildiði kökün masdarýndan
gelen fiil þeklinde Allah’a izâfe edilmekte-
dir (Âl-i Ýmrân 3/26). Bunun yanýnda bir
âyette zül kavramý Allah’tan nefyedilmek-
te (el-Ýsrâ 17/111), bir âyette de buzaðýyý
tanrý edinen Ýsrâiloðullarý’na Allah’tan bir
gazap geleceði ve zillete uðrayacaklarý ifa-
de edilirken dolaylý olarak “izlâl” kavramý
O’na nisbet edilmektedir (el-A‘râf 7/152).
Tezlîl (boyun eðdirmek) ve bir yardýmcý fi-
ille birlikte ayný anlama gelen zelûl keli-
meleri de zât-ý ilâhiyyeye izâfe edilmiþtir
(Yâsîn 36/72; el-Mülk 67/15). Müzil esmâ-i
hüsnâ rivayetlerinde yer almýþ, ayrýca fiil
kalýplarýnda Allah’a nisbet edilmiþtir (Wen-
sinck, el-Mu£cem, II, 183-184).

Âlimler, muiz -müzil isimlerinin karþýt
olmakla birlikte zât-ý ilâhiyyeye nisbetleri
açýsýndan beraber kullanýlmasýnýn gerek-
tiðini vurgulamýþ ve buna kabýz-bâsýt, hâ-
fýd-râfi‘ gibi isimleri örnek göstermiþler-
dir. Âl-i Ýmrân sûresindeki âyetin konumu
(3/26), ayrýca müslümanlarla birlikte ya-
þadýklarý halde inkârcýlar arasýnda güç ve

þeref arayan münafýklarýn yanýlgýya düþ-
tüðünü, bütün izzetin Allah nezdinde bu-
lunduðunu ifade eden âyet (en-Nisâ 4/
138-139) ve Benî Mustalik Gazvesi dönü-
þünde müslümanlarý güçsüz zanneden
münafýklarýn onlarý Medine’den çýkaracak-
larýný söylemeleri üzerine, “Asýl üstünlük
(izzet) Allah’ýn, peygamberinin ve mümin-
lerindir” (el-Münâfikun 63/8; bk. Taberî,
XXVIII, 146-147) meâlindeki âyetten anla-
þýlacaðý üzere Cenâb-ý Hakk’ýn birini aziz
kýlmasý maddî olmaktan çok mânevî alan-
la ilgilidir. Kuþeyrî, bu iki ismin hem dün-
ya hem âhiret hayatýnda geçerli olduðu-
nu belirttikten ve muizzin, zâhidden mu-
vahhide kadar yükselen mânevî mertebe
sahiplerini nasýl yücelttiðini ifade ettikten
sonra Allah’ýn kullarýný aziz kýlýþýnýn temel
ilkesi olarak kanaati göstermiþtir. Zira
aþaðýlanmanýn asýl sebebi hýrsa kapýlmak-
týr. Büyükler þöyle demiþtir: “Allah hiçbir
kulu nefsinin zilletini gösterecek þuuru
lutfettiði kimse kadar aziz, hiçbir kulu da
nefsinin yüceliðini vehmettirecek duygu-
yu verdiði kimse kadar zelil kýlmamýþtýr”
(et-Ta¼bîr, s. 47-49). Gazzâlî de gerçek an-
lamdaki mülk ve hâkimiyetin bir þeye ve-
ya bir kimseye baðýmlýlýðýn doðurduðu zil-
letten, aþaðý arzularýn baskýsý ve cehalet
tasmasýndan kurtulmakta olduðunu be-
lirtir. Onun cehaletten kastettiði þey kiþi-
nin kendi nefsinin tuzaklarýný bilmemesi-
dir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 95).

Muiz ve müzil bazý görüþler bir yana
(Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, vr. 115b; Fahred-
din er-Râzî, s. 245) Allah’ýn fiilî sýfatlarý
grubuna girer. Muiz ismiyle azîz, dâr-nâ-
fi‘, hâfýd-râfi‘ ve kabýz-bâsýt isimleri, ay-
rýca mâlikü’l-mülk arasýnda anlam iliþkisi
vardýr.
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Ebû Temîm Þerefüddevle Muizz b. Bâdîs
b. Mansûr b. Bulukkîn b. Zîrî

et-Temîmî es-Sanhâcî
(ö. 454/1062)

Ýfrîkýye Zîrî hükümdarý
(1016-1062).

˜ ™

5 Cemâziyelevvel 398’de (17 Ocak 1008)
Mansûriye’de doðdu. Babasý Bâdîs b. Man-
sûr’un 30 Zilkade 406’da (10 Mayýs 1016)
Hammâdîler’in merkezi Kal‘atü Benî Ham-
mâd’ý kuþatmasý sýrasýnda âni ölümü üze-
rine Mehdiye’de hükümdar ilân edildi (21
veya 23 Zilhicce 406 / 31 Mayýs veya 2 Ha-
ziran 1016). Kýsa bir süre sonra da baþþe-
hir Mansûriye’ye gitti ve Trablus Valisi Ebû
Abdullah Muhammed b. Hasan’ý kendisi-
ne vezir ve sâhibü’l-ceyþ tayin etti. Kayre-
van’da ramazan bayramý kutlamalarý sýra-
sýnda düzenlenen bir suikasta mâruz kal-
dýysa da bundan kurtuldu (1 Þevval 407 /
3 Mart 1017). Daha önce de yine Kayre-
van’da Mansûriye’ye geldiðinin ertesi gün
yapýlan törenler sýrasýnda Sünnîler’le Þiîler
arasýnda çatýþma çýkmýþ ve çok sayýda Þiî
ölmüþtü. Suikast teþebbüsünün ardýndan
Fâtýmî Halifesi Hâkim-Biemrillâh, Fâtýmî-
ler’i destekleyen genç hükümdara hil‘at
gönderip Þerefüddevle lakabýný verdi.

Muiz, babasý Bâdîs b. Mansûr’un ölü-
müyle yarým kalan Hammâdî seferini sür-
dürdü ve iki tarafýn çok zayiat verdiði sa-
vaþta üstünlük saðladý (30 Rebîülevvel
408 / 26 Aðustos 1017). Taraflar arasýnda
imzalanan antlaþma sonucu Zîrîler’in, biri
Hammâd b. Bulukkîn’in soyundan gelen
ve Kal‘atü Benî Hammâd’ý merkez edinen
Hammâdîler, diðeri Bâdîs b. Mansûr’un
soyundan olup Kayrevan’ý merkez edinen
Zîrîler olmak üzere iki kola ayrýlmasý ka-
bul edildi. Aralarýnda kurulan dostluk, Mu-
izz’in kýz kardeþiyle Abdullah b. Hammâd
arasýnda gerçekleþtirilen evlilikle pekiþti-
rildi. Ancak bu iyi iliþkiler, Hammâd el-
Berberî’nin ölümü üzerine yerine geçen
oðlu Kaid zamanýnda 432 (1040-41) yýlýn-
da tekrar bozulmuþ ve Kaid Kal‘atü Benî
Hammâd’ý kuþatan Muiz ile barýþ yapmak
zorunda kalmýþtýr (434/1042-43).

Fâtýmî Halifesi Hâkim-Biemrillâh, Mu-
izz’e verdiði desteði sürdürdü ve kendisi-
ne deðerli taþlarla süslü bir kýlýçla birlikte
hil‘at ve pek çok hediye gönderdi (411/
1020). Üç yýl sonra Halife Zâhir el-Fâtýmî
de Muizz’e Þerefüddevle ve Adudüha laka-
býný verdi. Muiz on beþ yaþýna geldiðinde,
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kendi baþýna hareket etmeye baþlayan ve
devlet gelirlerini yedi yýldýr elinde tutan ve-
ziri Ebû Abdullah Muhammed’i idam et-
tirip mallarýna el koydu (7 Rebîülâhir 413 /
10 Temmuz 1022); yerine Ebü’l-Behâr Ýbn
Halûf’u getirerek üzerinde baský hisset-
mediði bir yönetim ortamý oluþturdu.

Muizz’in hükümdarlýðýnýn otuz beþ yýlý
bazý iç karýþýklýklar yaþanmakla birlikte ge-
nelde baþarýlý geçti ve ülkede refah düze-
yi yükseldi. Ancak çoðunluðu Mâlikî mez-
hebine mensup olan halk Þiî hâkimiyetini
benimsemiþ deðildi. Ülkenin içinde bulun-
duðu þartlarý dikkate alan Muiz, Fâtýmî
hilâfetinin özellikle Vezir Ebü’l-Kasým Ali
b. Ahmed el-Cercerâî’nin ölümünün ardýn-
dan zayýfladýðý dönemde Abbâsî Halifesi
Kaim-Biemrillâh’ýn adýna hutbe okutmaya
baþladý (441/1049 veya 443/1051). Bunun
üzerine Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh,
Muizz’i cezalandýrmak için Benî Hilâl ve
Benî Süleym Arap kabilelerini Kuzey Afri-
ka’ya göç ettirdi. Doðudan gelen Benî Hi-
lâl’in topraklarýný istilâsý sýrasýnda Muiz çok
zor günler yaþadý. O yýllarda ülkede görü-
len salgýn hastalýk, kuraklýk ve kýtlýk nüfu-
sun büyük oranda azalmasýna ve ekono-
mik açýdan ciddi kayýplara sebep olduðun-
dan Hilâlî yayýlmasýna karþý konulamadý.
Özellikle 11 Zilhicce 443 (14 Nisan 1052) ta-
rihinde Kabis ile Kayrevan arasýndaki Hay-
deran’da meydana gelen savaþta Muiz aðýr
bir yenilgiye uðradý ve beþ yýldan beri Hi-
lâlîler’in ablukasý altýnda bulunan Kayre-
van’da daha fazla kalamayacaðýný anlaya-
rak oðlu Temîm’in valilik yaptýðý Mehdiye’-
ye gitti (27 Þâban 449 / 29 Ekim 1057). Mu-
izz’in ayrýlmasýndan sonra Kayrevan bede-
vî Araplar tarafýndan yaðmalandý ve sahil
þeridi hariç ülkenin tamamý Benî Hilâl’in
eline geçti. Hilâlî istilâsýnýn etkilerini en
aza indirmek isteyen Muiz, 446 (1054-55)
veya 449 (1057) yýlýnda tekrar Fâtýmî ha-
lifesi adýna hutbe okutmak zorunda kaldý.
24 Þâban 454 (2 Eylül 1062) tarihinde de
Kayrevan’da vefat etti. 

Çocuk yaþta babasýndan ciddi problem-
leri olan bir yönetim devralan Muiz, bun-
larýn üstesinden gelmeye çalýþtýðý kýrk al-
tý yýllýk emirlik döneminde halkýný refaha
kavuþturup baþlýca þehirleri görkemli ya-
pýlarla süslemiþse de öldüðünde oðlu Te-
mîm’e halký yoksulluk içinde bulunan,
topraklarý bölünüp parçalanmýþ bir ülke
býrakmýþtýr. Ayný zamanda edip ve þair
olan ve kendisine £Umdetü’l-küttâb ve
£uddetü ×evi’l-elbâb adlý bir eser nis-
bet edilen Muiz, Kazzâz, Ebû Ýshak el-
Husrî, Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, Ýbn Þeref
el-Kayrevânî, Ýbnü’r-Rakýk ve Ebû Ýmrân

el-Fâsî gibi þair, edip ve âlimleri himaye
etmiþ, özellikle hocasý þair ve astronomi
âlimi Ali b. Ebü’r-Ricâl’e büyük saygý gös-
tererek ona sarayýnda müneccimlik ve
vezirlik görevleri vermiþtir. Kaynaklarda
güzel ahlâklý, kan dökmekten hoþlanma-
yan, mütevazi, yumuþak kalpli ve cömert
bir kiþi olarak nitelendirilen Muiz b. Bâ-
dîs, Mansûriye yakýnýnda inþa ettirdiði ve
Hîre Hükümdarý Nu‘mân b. Münzir’in sa-
rayýndan hareketle Havarnak adýný verdiði
görkemli sarayý ile ün kazanmýþtýr.
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11 Ramazan 319’da (27 Eylül 931) Fâ-
týmîler’in baþþehri Mehdiye’de doðdu. Ha-
life Mansûr-Billâh’ýn oðludur. Dedesi Ka-
im-Biemrillâh eðitimiyle bizzat meþgul ol-
du ve sarayda iyi bir eðitim gördü. Man-
sûr-Billâh’ýn veliaht tayin edip saðlýðýnda
halktan biat aldýðý Muiz-Lidînillâh, 29 Þev-
val 341’de (19 Mart 953) veya 7 Zilhicce’-
de (25 Nisan) hilâfet makamýna geçti. Er-
tesi yýl isyancý Hevvâre kabilesini ve diðer
kabilelerden bazý âsileri itaat altýna aldý.
Devlet erkânýný Berberîler’e karþý iyi dav-
ranmalarý konusunda uyardý ve bu siya-

setiyle kýsa zamanda bütün Maðrib top-
raklarýnda Fâtýmî hâkimiyetini tesis etti.
Cevher es-Sýkýllî, Zîrî b. Menâd gibi kabi-
liyetli þahýslarý keþfederek onlara büyük
mansýblar verdi. Muizz’in Endülüs’ü ele ge-
çirmek istemesi üzerine Endülüs Emevî
Halifesi III. Abdurrahman, Kuzey Afrika’-
da stratejik önemi olan bazý þehirleri Fâ-
týmîler’e baský yapabileceði mevkiler hali-
ne getirdi. Bu sýrada Endülüs Emevî kuv-
vetleri Sicilya yakýnlarýndaki Fâtýmî keþif
gemilerine saldýrdý. Muiz de Sicilya Valisi
Hasan b. Ali el-Kelbî’yi Emevî donanma-
sýný vurmak ve Ýspanya sahillerine baskýn
yapmakla görevlendirdi. Hasan b. Ali, 344’-
te (955-56) küçük bir donanmayla Meri-
ye’de (Almeria) Emevî donanmasýný yenil-
giye uðrattý. Bunun üzerine III. Abdurrah-
man, ertesi yýl Bizans Ýmparatoru VII. Kons-
tantinos ile ittifak yaparak bazý Fâtýmî li-
manlarýný tahrip etti. Fâtýmî donanmasý
da Sicilya yakýnlarýnda Bizans donanma-
sýna aðýr zayiat verdirdi. Bizans impara-
toru, Muiz-Lidînillâh’a haraç ödeyip hedi-
yeler göndererek barýþ istedi. Taraflar ara-
sýnda beþ yýllýk bir süre için barýþ antlaþ-
masý imzalandý (346/957).

Öte yandan III. Abdurrahman savaþ ha-
zýrlýklarýna devam ederek bütün limanla-
rýna kuvvet yýðdý. Fâtýmîler’in Sicilya valisi
Hasan b. Ali’yi maðlûp eden Endülüs Eme-
vî kuvvetleri Kuzey Afrika limanlarýna bas-
kýnlar düzenledi. Maðrib-i Aksâ’da halkýn
Fâtýmîler aleyhine döndüðü bu dönemde
bazý Fâtýmî emîrleri Emevîler’e katýldý. Bu-
nun üzerine Muiz 347 (958) yýlýnda Cev-
her es-Sýkýllî’yi büyük bir orduyla Maðrib’e
sevketti. Sicilmâse ve Fas’ý zaptedip Tan-
ca ve Sebte (Ceuta) dýþýnda bütün Maðrib’i
Fâtýmî hâkimiyetine alan Cevher birkaç ay
sonra Kayrevan’a döndü. Ýspanya’dan vaz-
geçen Muiz, Kuzey Afrika’daki durumunu
korumak ve Ýhþîdîler’in hâkimiyetindeki
Mýsýr’a yönelmek niyetindeydi. Bu sýrada
Girit adasýnda Bizanslýlar’ýn saldýrýsýna uð-
rayan müslümanlar Muiz’den yardým iste-
di. Halife kendisi yardým ettiði gibi Ýhþîdî-
ler’i de onlara yardým etmeye teþvik etti.
Öte yandan Bizanslýlar’a haber gönderip
adadaki müslümanlarý rahatsýz etmeme-
lerini bildirdi. Ancak Bizanslýlar, müttefik-
leri olan Endülüs Emevîleri ile anlaþýp bir
yýllýk kuþatmadan sonra Girit’in kuzey ký-
yýsýndaki Kandiye’yi (Candia) ele geçirdi-
ler. 15 Muharrem 350’den (6 Mart 961)
itibaren bütün ada zaptedildi. Muiz, Girit
adasýný kurtarmak için teþebbüslerde bu-
lunduysa da kendisi doðrudan müdahale
edemedi. 351’de (962) Fâtýmîler’in Sicil-
ya vali nâibi Ahmed b. Hasan el-Kelbî, Bi-


