
REVSENiYYE 

Muizzülmülk şehri geri aldı . Ahad Dad da
ha sonra Ko hat ve Tirah'a ·h ücum edip 
birçok köyü ele geçirdi. Kaybettiği itibarı 
kazanmak üzere harekete geçen Han Dav
ran yaklaşık 1 SOO Revşeni'yi katletti. Kan
dehar'a sığınmak zorunda kalanAhad Dad, 
Nawaghar Kalesi'ni muhasara eden Ah
senullah Zafer Han tarafından öldürüldü 
(1034/1624-25) Ahad Dad'dan sonra on üç 
yaşlarındaki oğlu Abdülkadir, Revşen'iler'in 
lideri oldu. Tirah'ta Orakzayi ve Afridi ka
bilelerinin desteğiyle büyük bir ordu hazır
layarak Bangeş'e giren Abdülkadir, Han
kO'da mevzilenen Celal Han'a ağır kayıp
lar verdirdi. Ardından Hayber Geçidi'nden 
Kabil' e ulaşmak isteyen Zafer Han'ı yen
di, daha sonra Peşaver'e hücum etti. Bu 
gelişmeler üzerine Şah Cihan, Peşaver 
kumandanı Said Han'ı büyük bir orduyla 
Revşeniter üzerine gönderdi. Yapılan sa
vaşta Revşeniter bozguna uğradı. Bu ola
yın ardından iki gruba ayrılan Revşeni
ler'in bir kısmı Abdülkadir' e, bir kısmı Ce
laleddin'in oğlu Kerim Dad'a tabi oldular. 
Abdülkadir bir süre sonra Şah Cihan'a sı
ğındı ve 1044'te (1634-35) Peşaver'de öl
dü. Verine geçen Kerim Dad, Celaliler ta
rafından tutuklanıp Said Han'ın adamla
rına teslim edildi. Kerim Dad'ın 1 048'de 
( 1638-39) idam edilmesi üzerine Revşeni
ler'in askeri ve siyasi faaliyetleri sona er
miş oldu. Revşeniler'in bir kısmı, daha ön
ce Hindistan'a göç edip Babürlü hizmeti
ne giren Ahad Dad soyundan Raşid Han'a 
sığındı ve burada tarikatı daha özgürce 
sürdürme imkanı buldu. 

1812' de Revşen il er' e dair bir makale ya
zan J. Leyden, Peşaver'de Revşeniler'in 
mevcut olduğunu ve geceleri gizlice Ba
yezid'in Peştuca şiirleri eşliğinde raks ve 
mOsiki meclisleri tertip ettiklerini kayde
der. Afgan tarihçisi H. G. Raverty de Kar
tanri Afganları 'nın Bangeş'te Revşeniyye'

yi günümüze kadar sürdürdüklerini ve Şii
ler tarafından Rafizllik'le suçlandıklarını 
söyler. Revşeniyye tarikatı, Seyyid Ahmed 
Şehid ' in ( ö. ı 83 1) modernist faaliyetleri 
sonucunda kaybolmaya yüz tuttu (Rizvl, 
VI [1966]. s. 86). Bugün tarikatın esasları , 

Bayezid'in soyundan gelen mensuplarıyla 
Pakistan 'ın Kohat ve 11rah bölgelerinde ya
şayan Patanlar'ın bazılarınca uygulanmak
tadır. 
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REVUE du MONDE MUSULMAN 
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Fransız şarkiyat dergisi. 
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Kasım 1906'da Paris'te yayımlanmaya 
başlayan Revue du monde musulman 
(RMM) 1926 yılına kadar düzenli biçimde 
altmış altı cilt çıkmış, 1927'de Revue des 
etudes islamiques (RE!) adını alarak ya
yımını kesintilerle sürdürmüştür. Eski bir 
subay olan ve Afrika'da birçok görevde bu
lunduktan sonra 1904'te Tanca şehrinde 
Mission Scientifique au Maroc adlı bir araş
tırma merkezi kuran Alfred le Chatelier'in 
sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu dergi
nin amacı İslam dünyası hakkında yapı
lan tarihi, sosyolojik ve kültürel çalışmala
rı , seyahat notlarını. önemli belgeleri Fran
sızca'ya çevirip yayımlamaktı. Aynı zaman
da Paris'teki College de France'a bağlı Müs
lüman Sosyolojisi Bölümü'nün kurucusu ve 
yöneticisi olan Alfred le Chatelier, ilk sayı
sından itibaren dergide Kuzey Afrika ta
rikatlarından Rusya ve Filipin müslüman
Iarına kadar geniş bir alanda makaleler ya
yımladı. 

1911 yılında çıkan 17. sayıdan itibaren 
L. Bouvat, Antoine Cabaton, H. Cordier, 
O. Houdas, Clement Huart, Louis Massig
non. J. Vinson ve A. Visiere'den oluşan bir 
idare heyeti görevlendirildi. İslam dünya
sıyla ilgili farklı alanlarda uzmanlaşan isim
ler kaleme aldıkları çalışmalarla dergiye 
önemli katkılarda bulundular. 1918-1919 
yılları için müşterek çıkan 36. sayıdan iti
baren Louis Massignon derginin müdürü 
oldu ve idare heyetinin adı teknik konsey 
olarak değiştirildi. Derginin yayımı ı. Dün
ya Savaşı esnasında yavaştadıysa da 1920'-

den itibaren yeniden hızlanarak bir yıl için
de beş sayı çıkabilecek duruma geldi. İda
re heyetinin önde gelen isimlerinden L. 
Bouvat, İslam dünyasındaki basını tara
makta ve ulaşabildiği yayınları tanıtırken 
muhtevaları konusunda hazırladığı rapo
ru her cildin sonunda eklemekteydi. Der
giye ulaşan kitap ve mecmuaların geniş
çe tanıtıldığı "Livres et documents". İslam 
dünyasıyla ilgili son gelişmeler hakkında 
önemli bilgi notları ile belgelerin yayım
landığı "Notes et documents" ve güncel 
konularla ilgili haberleri özet halinde ve
ren "Faits divers" başlıklı yazılar da genel
de onun imzasıyla çıkmaktaydı . 

Revue du monde musulman'da is
lam dünyasındaki eğitim faaliyetlerine ge
niş yer verilmiş, özellikle Mısır ve Hindis
tan'daki geleneksel İslam eğitim kurumla
rı hakkında makaleler yayımlanmıştır. Ger
main Martin'in "L'universite egyptienne" 
(XIIV5, s. 1-29). Louis Massignon'un "L'his
toire des doctrines philosophiques arabes 
a l'universite du Caire" (XXI, 149-157). D . 
Menant'ın "A propos de l'universite mu
sulmane d'Aligarh" (XXI, 268-289), Paul 
Marty'nin "La medersa de Saint-Louis" 
( XXVlll, ı - ı 07). R. Majerczak'in "Notes sur 
l'enseignement dans la Russie musulma
ne avant la revolution" (XXXIV, 179-246) 
adlı makaleleri bunlar arasında zikredi
lebilir. Osmanlı Devleti 'ne dair makale ve 
diğer yazılar arasında Clement Huart'ın 
("L'annuaire officiel ottoman", IV/2, s. 369-

398; "L'ancien regime dans l 'Empire atta
man", VII/3, s. 281-286) ve Jean Deny'nin 
("L'adoption du calendrier gregorien en 1\.ır
quie", XLI II, 46-53; "Zia GoekAlp", LXI, 1-

42) çalışmalarının öne çıktığı görülmekte
dir. Hint ve Malay müslümanlarıyla ilgili 
makalelerin önemli bir kısmı ise Antoine 
Cabaton'a aittir. 

Yazarlarının büyük bir kısmını Fransız 
şarkiyatçıların ve kısmen sömürgelerde 
görev yapanların oluşturduğu Revue du 
monde musulman'da zaman zaman müs
lüman yazarların da makaleleri yayımlan
mıştır. Bunlar arasında Osmanlı vatanda
şı olanlar da vardır. 'Tlslam en Bosnie et 
Herzegovine" başlıklı ilk makalesinde (IV7, 
s. 299-309) "İmza MahfoOz" takma adını 
kullanan, daha sonra Mohammed Djin
guiz ismiyle yazmaya devam eden müel
lif son dönem Hariciye nazıriarından Ah
med Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'
dir ve "Les tittres en Turquie" (III!! O, s. 
244-258). "l'lslam en Australie et en Po
lonesie" (IV/2, s. 75-85), 'Tlslam en Bul
garie et dans la Roumanie" (V/7, s. 482-
499) başlıklı makaleler ona aittir. Dergide 



özellikle siyasi konularda makale kaleme 
alanların takma ad kullandıkları. hatta Os
manlılar'ın son dönemi hakkında makale
ler yazan müellifın "X." kısartmasını tercih 
ettiği görülmektedir. "Les courants poli
tiques dans la Turquie contemporaine" 
(XXI, ı 58-22 ı ). "Doctrines et programmes 
des partis politiques ottomanes" (XXII , 
I 51- 164). "Le panislamisme et le pantur
quisme" (XXII, 179-220). "Les courants po
litiques dans le milieu musulman" (XXV, 
236-28 1) adlı makaleler bu imzaya aittir. 

İslam ülkelerinde yaşayan yahudi azın
lıklar konusundaki makalelerin tamamına 
yakını Mission Scientifique au Maroc'ta 
çalışan Nahum Slouschz adlı bir hahama 
aittir: "Lesjuifs de Tripolitaine" (ll/5, s. 28-
34). "Lesjuifs en Afghanistan" (N/3, s. 502-
5 I 1). "Lesjuifs et le Judalsme aux lndes" 
(IV/4, s. 728-769) . Slouschz'un başta Trab
lusgarp ve Kuzey Afrika olmak üzere fark
lı konularda da önemli makaleleri vardır: 

"Les turcs et !es indigemes en Tripoliti
ane" (1/3 , s. 364-372 ). "Le nouveau n§gime 
turc en Tripoli" (VI/9, s. 52-57) . Fas'la ilgi
li makaleler genelde E. Michaux-Bellaire 
imzasıyla yayımlanmıştır: "Une tentative 
de restauration idrissite a Fes" (V/7, s. 393-
423). ''!'Islam et l'etat marocain" (Vlll/7-8, 
s. 313-343) Fransa'nın Batı Afrika sömür
geleriyle ilgili makaleler bu bölgede görev
li sömürge memurlarından Paul Marty ve 
Maurice Delafosse'a, Malaybölgesi müslü
manlarıyla ilgili makaleler ise genelde Hal
landalı şarkiyatçı C. Snouck-Hurgrof1je'a 
aittir. 

Avrupalı şarkiyatçılardan ziyade Rus mes
lektaşlarından daha çok yararlanan Alfred 
le Chatelier, dergide Rusya toprakların
da yaşayan müslüman toplumlarla ilgili 
çok sayıda makaleye yer vermiştir. İbrahi
moff'un "Les troukmans, leurs steppes et 
leur droit coutimier" (XIX/9, s. ı 24- 143). 
Moulla Aminoff'un "Les progres de l'ins
truction chez !es musulmans russes" (IX/ 
l O, s. 247-263 ). J. Reby'in "L:enseignement 
des langues orientares en Russie" (XI/3, 
s. 357-380) adlı makaleleri bunlara örnek 
gösterilebilir. Revue du monde musul
man'da Çin müslümanları hakkında da 
oldukça geniş makaleler yayımlanmıştır. 

Bunların önemli bir kısmı bu ülkeye bir se
yahat gerçekleştiren Olande'nin araştır
masına dayanmaktadır. Dünyanın farklı 

bölgelerinde ve özellikle Avrupa, Afrika, 
Asya'da azınlık olarak yaşayan müslüman 
toplumlarla ilgili çok sayıda makalenin yer 
aldığı Revue du monde musulman ade
ta ansiklopedik bir bilgi kaynağı özelliğini 
taşımaktadır. Derginin 1953 yılında yayım-

!anan 53. sayısı İslam dünyasını ülke ülke 
anlatan bir yıllık olarak hazırlanmıştır. 

Derginin 1911 yılı Kasım ayında çıkan 

325 sayfalık 16. sayısı islam dünyasında 
yürütülen misyonerlik faaliyetlerine ayrıl

mış ve bu faaliyetler "La conquete du mon
de musulmane" başlığıyla bir fetih hare
keti olarak takdim edilmiştir. Sultan Re
şad'ın cihad-ı ekber çağrısını reddettikle
ri iddia edilen Fransız sömürgelerindeki 
müslüman önderlerin Arapça kaleme al
dıkları mektuplar Fransızca tercümeleriy
le birlikte derginin 19. sayısını oluşturmuş
tur ("Les musulmans français et la guer
re", XXIX, 1-386). Fransız hükümeti, Afri
ka'daki sömürgelerinden topladığı müslü
man askerlerin 1. Dünya Savaşı esnasında 
Fransız ordusuna sadakatlerini ifade ettik
leri mektuplarını dergiye vermiş. bu mek
tuplardan oluşan 33-34. sayı propaganda 
amacıyla "Tahiyyetü'l-'alem 1 Le salut du 
drapeau" üst başlığıyla yayımlanmıştır 
("Temoignages de loyalisme des musulmans 
français" , XXXIII-XXX!V, 1- 147) . Fransa'
nın yanında Almanya, ispanya, Hollanda, 
İtalya ve Rusya'nın islam siyaseti de Re
vue du monde musulman 'ın bazı sayı

larında kitap hacminde makalelerde ele 
alınmıştır: C. Snouck-Hurgronje, "Politique 
musulmane de la Hollande" (XIV/3 , s. 377-
509); Antoine Cabaton, "L:orientalisme mu
sulman et l'ltalie moderne" (XXV!! , 1-53): 
Joseph Castagne, "Le bolchovisme et l'ls
lam" (Ll , 1-254: Lll , 1-254 ): L. Bouvat, "La 
politique de l'Espagne en Afrique" (V/8, s. 
683-69 1). 

Revue du monde m usulman'da dün
yanın çeşitli ülkelerindeki şarkiyat kurum
ları ve faaliyetleri hakkında düzenli olarak 
bilgiler verilmiştir: "Les etudes orientales 
a Londres" (lX/9, s. 156- 157) : Louis Mas
signon, "Les etudes islamiques a l'etran
ger" (XXXVI, 23-58): Andre Sekaly, "Les 
deux cangres musulmans de 1926" (LIV, 
ı-2 ı 9). Derginin bir diğer özelliği , bazı ma
kalelerin içine konuyla ilgili çok sayıda fo
toğraf ve Arapça orüinal yazı örneklerinin 
konulmasıdır. Dergide yer alan bütün ya
zarlar ve yazılarıyla ilgili 1911 ve 1926 yıl
larında iki indeks hazırlanmıştır. 

1927 yılından itibaren yayımını Revue 
des etudes islamiques adıyla sürdüren 
derginin adının değişmesinde 1918'de mü
dür olan Louis Massignon'un etkili olduğu 
bilinmektedir. Altmış iki ciltlik yayın ha
yatı boyunca Paul Geuthner'e ait Librarie 
Orieritaliste ekibi tarafından neşredilen 
Revue des etudes islamiques başlan
gıçta yılda dört sayı çıkarken daha sonra 
iki sayıya inmiş , zaman zaman bazı sayı-
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lar bir arada yayımlanmış. l l. Dünya Sava
şı süresince ( ı 94 ı- ı 946) kesintiye uğra
yarak ciltleri birleştirilmiş , ardından uzun 
müddet varlığını sürdürmüş . 1998'de ba
sılan 1993-1994 yıllarına ait ortak ciltten 
(LXI-LX!! ) sonra yayımı durmuştur. Da
nışma ve redaksiyon kurullarında Roger 
Arnaldez, Jacque Berque, Henry Corbin, 
Henri Masse, George M. Makdisi, Jean
Claude Vadet ve Gaston Wiet gibi tanın
mış oryantalistterin bulunduğu dergi 1956'
dan itibaren Massignon'un görevli oldu
ğu College de France bünyesindeki Müslü
man Sosyorojisi Bölümü'nün sorumluluğu
na geçmiş, ayrıca daha önce Ernest Leroux 
Yayınevi tarafından yayımlanan dergi bun
dan böyle Paul Geuthner Yayınevi'nin bir 
neşri olarak çıkmaya başlamıştır. Uzun sü
re Massignon'un yönetiminde yayımını sür
düren Revu e des etudes islamiques, 
onun yaşlanması üzerine 19S6'dan itiba
ren M. Henri Laoust ile birlikte ortak bir 
editörlük marifetiyle hazırlanmış, Massig
non'un ölümünden (ı 962) sonra Laoust 
tarafından çıkarılmıştır. Laoust 1981 'de çı
kan XLIX. ciltten itibaren yerini Dominique 
Sourdel'e bırakmıştır. 

Derginin ilk sayılarında daha çok müs
lüman toplum ve kabileler, islam tarihi, 
İslami kurumlar, Arap edebiyatı ve yeni
lik hareketleri üzerine makaleler yer alır
ken 1960'lardan sonra Kur'an araştırma

ları, islam düşüncesi , kelam, islam huku
ku, reddiyeler ve sGfıler hakkındaki yazı
lara ağırlık verilmiş , 1980 sonrasında is
lam medeniyeti ve sanatıyla ilgili konular 
yanında tercümeler öne çıkmaya başla
mıştır. Yazılar büyük çoğunlukla Fransız

ca kaleme alınmıştır. Nadir olarak ingiliz
ce makalelere de rastlanmakta, ayrıca ya
zarlar arasında bazı Türkler ve Araplar yer 
almaktadır. Derginin bazı sayıları şarkiyat
çılar için hatıra veya armağan şeklinde çık
mıştır. Bu çerçevede Lll . cilt ( ı 984) Henri 
Laoust'a, Lll l/1. cilt ( 1985) Michel Ecoc
hard'a, LIV. cilt ( 1986) Dominique Sour
del'e ithaf edilmiştir. 

Her biri yaklaşık 1 SO sayfalık sayılar ha
linde yayımlanan Revue des etudes is
lamiques'te Jean Deny, A. Visiere, Paul 
Marty, Acille Sekaly gibi eski yazarların ya
nı sıra yeni yetişen şarkiyatçıların maka
lelerine de yer verilmiş, Türkiye ile ilgili 
makalelerin sayısında önemli bir artış ol
muştur. Dergide bütün yazılar kendi için
de bir tasnif e tabi tutularak "enquetes". 
"memoires" ve "chronique" başlıkları altın
da yayımlanmıştır. Başta Jean Deny gibi 
Türk dili uzmanları yanında Türk akade
misyenlerin de dergiye katkıda bulundu-
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ğu görülmektedir. Revue du monde mu
sulman'da İslam dünyasıyla ilgili makale
ler sıkça yer almış. Ezher başta olmak üze
re diğer İslam ülkeleri eğitim kurumları da 
gündemde tutulmuştur. College de Fran
ce'ın Müslüman Sosyolojisi Bölümü'ndeki 
derslerden hareketle İslam dünyasının de
ğişen gündemleri, kadının konumu, sa
natkarlar, köylü ve işçilerin sosyal duru
mu, sendikalar ve şehireilik gibi konular
da makaleler yayımlanmıştır. Revue des 
etudes islamiques'te İslam konusunda 
uzmanlaşmış akademisyenlerin makalele
rinin Revue ·du monde musulman'da
kilere oranla daha fazla yer aldığı görül
mektedir. Bunların başında derginin mü
dürü Henri Laoust'un "Le reformisme ort
hodoxe des 'Salafiya' et Ies caracteres 
genereux de son orientation actuelle" (VI/ 
2 ı 1932], s. 175-224), "Comment definir le 
sunnisme et le chiisme" (XLVII/1 ı 1979], s. 
3-17) adlı çalışmaları özellikle zikredilebilir. 

Revue des etudes islamiques'in son 
döneminde akademik makalelere ağırlık 
verilmiş, 1968 yılında Niceara Beldiceanu 
ve 1. Beldiceanu'nun yayın konseyinde yer 
almasıyla Osmanlı tarihine daha fazla yer 
ayrılmıştır. Niceara Beldiceanu'nun "la Mol
davie ottomane a la fin du xv• siecle et 
au debut du xvı• siecle" (XXXVıl/2 ı ı 9691. 
S. 239-266)' Bistra A. evetkova'nın "Vi e eco
nomique de villes et ports balkaniques 
aux xv• et xvıe siecles" (XXXVIIJ/2 ı 1970 ı, 
s. 267-355), Sertold Spuler'in "La diploma
tie europeenne a la sublime porte aux xv• . 
et XVIII" siecles" (XXXIX/! ı ı 97 ı ı. s. 3-28), 
Jean-Louis Bacque-Grammont'un "L'abo
lition du califat vue par la presse quotidi
enne de Paris en mars 1924" (L [ ı982]. s. 
207-248) adlı makaleleri bunlardandır. Bu 
dönemde Türk akademisyenlerin çalışma
larına da rastlanmaktadır. Bunlar arasın
da Rahmi Hüseyin Ünal ("Monumets sal
guqides de Kemah [Anatolie orientale]", 
XXXV ı ı967J, s. ı 49- ı 72) , Nurhan Atasoy 
("Un marruserit mamlük illustre du Sahna
ma", XXXVı l/1 ıı969]. s. 15ı-158), FilizYe
nişehirlioğlu ("L'evolution des programmes 
decoratifs en ceramique dans les monu
ments ottomans au cours du xvı• siecle", 
LIII/2 ıı 985 J, s. 243-276) anılabilir. Dergi
yi akademik çevrelerde belli bir saygınlİğa 
kavuşturan, makaleleri kadar önemli bir 
özelliği de her biri on iki bölümden oluşan , 

İslam dünyası hakkında yayımlanan kitap 
ve dergi tanımlarını ihtiva eden "Asbtrac
ta lslamica" adlı kısmıdır. Derginin L. cildi
ne kadar çıkan sayılarının indeksi müstakil 
bir sayı halinde yayımlanmıştır (LV-LVII/2, 
1986). 
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Iii! AHMET KA VAS 

REWADILER 
(~f_9,;~) 

Azerbaycan'ın ve İran'ın 
kuzeybatısında IV. (X.) yüzyıl başları 

ile 463 (1071) yıUarı arasında 
hüküm süren bir hanedan. 

_j 

Azerbaycan'da hüküm süren Müsafirl
ler'in (Sellariler. Kengerller) hakimiyetinin 
zayıflamasının ardından IV. (X.) yüzyılın 
başlarında Tebriz başşehir olmak üzere 
Azerbaycan'da bir hanedan kuran Rewadl
ler aslen Yemenli Arap kabilelerinden Ezd'e 
mensuptur. Rewadl aşireti, Abbas! Hali
fesi EbO Ca'fer el-MansOr tarafından 141 
(758) yılında Basra'dan alınarak Azerbay
can'a yerleştirildi. Azerbaycan Valisi Yezld 
b. Hatim el-Mühellebl, Rewad b. Müsen
na el-Ezcfı'yi Tebriz civarında güvenliği sağ
lamakla görevlendirdi. Daha sonra onun 
neslinden gelenler Il-lll. (VIII-IX.) yüzyıllar
da Abbasller'in Tebriz valisi olarak görev 
yaptılar. Eserini 232 (846-47) yılı civarın
da telif eden İbn Hurdazbih, Muhammed 
b. Rewad el-Ezdl'nin bu sırada Meraga, 
Erdebil ve Tebriz'e hakim olduğunu kay
detmektedir (el-Mesalik ve 'l-memalik, s. 
ıı9) Rewadller, N. (X.) yüzyıldan itibaren 
Azerbaycan'da Kürt varlığının baskın hale 
gelmesiyle birlikte özellikle HezebanUer'le 
karışmış ve giderek Kürtleşmişlerdir. Ha
nedan mensupları arasında Muhammed 
ve Ahmed gibi Arapça isimlerio bozulmuş 
şekli olan Memlan ve Ahmedil gibi isim
lerin bulunması bunu göstermektedir. 

Rewadller'den Muhammed b. Hüseyin, 
Müsafırl emlri Merzüban b. Muhammed'in 
Büveyhller'e yenilip tutsak edilmesinden 
istifade ederek 338-341 (949-952) yılların
da Tebriz'in kuzeyindeki bazı bölgeleri ele 
geçirdi. Oğlu Ebü'l-Heyca Hüseyin 345'te 
(956) Tebriz'e hakim oldu, şehri surlarla 
çevirterek kendisine başşehir yaptı (350/ 
961). Ebü'I-Heyca'nın Müsafirller'den ba
ğımsızlığını elde etme ve Azerbaycan'a ha
kim olma sürecinin ayrıntıları bilinmemek-

tedir. ı. İbrahim b. Merzüban'ın Azerbay
can'da gücünü kaybettiği 355-373 (966-
983) yılları arasında muhtemelen 368 ve
ya 369'da (979 veya 980) bağımsızlığını ka
zanmıştır. Ebü'l-Heyca I. Hüseyin daha son
ra EbO Dülef eş-Şeybanl'nin topraklarına 
saldırarak Duvin'i ele geçirdi (377/987). Er
meniler'den de o güne kadar ödenmemiş 
vergileri talep etti. Ani Ermeni Kralı ll. 
Smbat onun isteklerini süratle yerine ge
tirdi. Ermeniler'e karşı yaptığı Vaspurakan 
seferi esnasında ölen (378/988) Ebü'l-Hey
ca'nın ardından tahta çıkan oğlu Memlan 
ilk yıllarında çeşitli sıkıntılarla karşılaştı ve 
EbO Dülef eş-Şeybanl'nin Duvln'i geri al
masına engel olamadı. 386'da (996) isyan 
eden kardeşini yendi. Müslüman halkı Gür
cü ve Ermeniler'in saldırılarından koruma
ya çalıştı. Bu amaçla Ermenistan'a iki defa 
sefer düzenledi. 388'de (998) müttefik Er
meni ve Gürcü orduları karşısında ağır bir 
hezimete uğrayan Memlan 391'de (100ı) 
vefat etti. Yerine geçen oğlu EbO Nasr Hü
seyin'in (ö. 4ı61l025) dönemi hakkında kay
naklarda bilgi bulunmamaktadır. Kardeşi 
EbO MansOr VehsQdan döneminde bölge
ye ilk Oğuz muhacereti başladı. 420 (1029) 
yılında bölgeye gelen 2000 çadırlık Oğuz 
halkı VehsOdan 'ın ordusuna katıldı. 

Bu dönemde VehsOdan 'ın yeğeni ve He
zebanl Kürtleri'nin lideri Ebü'l-Heyca b. 
Reblbüddevle'nin toprakları, doğu sınırla
rında müslümanlara karşı bazı başarılar 
kazanan Bizans orduları tarafından işgal 
edildi. 429'da (ı 038) bölgeye ikinci Oğuz 
muhacereti gerçekleşti. Göçebe Oğuzlar, 
Ermeniler'e karşı yaptıkları saldırının ar
dından Hezebanl Kürtleri'ne hücum etti
ler. Bunun üzerine aralarında düşmanlık 
bulunan Ebü'l-Heyca b. Reblbüddevle ile 
VehsOdan birleşerek Oğuzlar'ın üzerine 
yürüdüler; bir kısmını katiedip bir kısmı
nı Rey ve Hemedan'a sürdüler. VehsOdan 
432'de ( 1041) bölgede kalan Oğuz liderle
rini bir ziyafet esnasında öldürttü. Urmi
ye'ye yerleşmiş olan Oğuzlar bu olayın ar
dından Musul'a göç ettiler. Ertesi yıl Rey'
den Selçuklu İbrahim Yinal tarafından sü
rülerek bölgeye gelen bir Oğuz grubu Veh
sOdan tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 
VehsOdan 434'teki ( ı 04 3) büyük deprem
de zarar gören Tebriz'i imar etti. 

446'da (ı054) Azerbaycan'a gelen Sel
çuklu Sultanı Tuğrul Bey' e itaatini arzeden 
mahalli hükümdarlar arasında VehsOdan 
da vardı. Vehsüdan'ın oğlu Ebu Nasr Mem
Ian 451 'de (ı 059) Selçuklular'a baş kaldır
dı. Tuğrul Bey Tebriz'i muhasara ettiyse 
de başarılı olamadı (452/1060). Ebü Nasr 
Memıan, Bağdat'a giderek Azerbaycan'-


