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ZÝYÂ ÞÜKÛN

lamýþtýr. Derginin yönetim merkezi olarak
Dârüledeb Mekteb-i Husûsî gösterilmiþ-
tir. II. Meþrutiyet döneminde Ýstanbul’da
Peyâm-ý Sabah gibi bazý gazete ve der-
gilerde Muallim Ziyâeddin adýyla az sayý-
da þiir ve makale yazmýþtýr.

Eserleri. 1. Farsça-Türkçe Lûgat: Fer-
heng-i Ziyâ Gencîne-i Güftâr. Ziyâ Þü-
kûn’un en önemli eseridir. Farsça hocalýðý
sýrasýnda baþladýðý yýllarca süren bu çalýþ-
masýnda yurt dýþýndaki kaynaklara ulaþ-
makta zorluklarla karþýlaþmasýna raðmen
birçok eseri inceleyerek sözlüðün yazýmý-
na devam etmiþ, Farsça kökenli kelimele-
rin yer aldýðý sözlükle ilgili kaynaklarý top-
lu halde bir kütüphanede gözden geçir-
mek için Fatih civarýnda bir ev kiralamýþtýr.
Sözlüðün kaynaklarý arasýnda Burhân-ý
Æåtý£, Ferheng-i Cihângîrî, Ferheng-i
Reþîdî, Ferheng-i Nâ½ýr, Bahâr-ý £Acem,
Æåmûs-i Fârisî, Ferheng-i Þu£ûrî gibi
sözlükler bulunmaktadýr (diðer kaynaklar
için bk. Farsça-Türkçe Lûgat, bk. Önsöz).
Sözlüðüne lugat kitaplarýndan aldýðý man-
zum örneklerin yaný sýra eski ve yeni Ýran
þairlerinin divanlarýný tarayýp seçtiði be-
yitleri çevirileriyle birlikte vermiþ, böylece
10.000’i aþan Farsça beyti Türkçe’ye çe-
virmiþtir. 18.000’e yakýn madde baþý içe-
ren Ferheng-i Ziyâ Millî Eðitim Bakanlý-
ðý’nca basýlmýþtýr (Ýstanbul 1944-1951; An-
kara 1967, 1984). 2. Gencîne-i Güftâr-ý
Fârisî. Ýçinde Farsça seçme þiirlerin yer
aldýðý bu küçük gramer yýllarca Galatasa-
ray Lisesi’nde ders kitabý olarak okutul-
muþtur (Ýstanbul 1325). 3. 100 Senelik
Balýkesir Takvimi (Balýkesir 1935).
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Ebü’l-Mug¢re Ziyâd b. Ebî Süfyân
(ö. 53/673)

Emevîler’in Irak valisi.˜ ™

Hicretin birinci yýlýnda (622) Tâif’te doð-
du. Annesi Ýranlý bir devlet adamýnýn Hâ-
ris b. Kelede’ye hediye ettiði Sümeyye ad-
lý bir câriyedir. Hâris b. Kelede, Nâfi‘ ve Nü-
fey‘ (Ebû Bekre) adýndaki çocuklarýnýn an-
nesi olan Sümeyye’yi daha sonra kölesi
Ubeyd er-Rûmî ile evlendirdi. Ziyâd bu ev-
liliðin devam ettiði yýllarda dünyaya gel-
di. Kendisine Ziyâd b. Sümeyye veya Zi-
yâd b. Ubeyd künyesi verilmekle birlikte
babasýnýn kim olduðu bilinmediði için da-
ha ziyade Ýbnü Ebîhi (babasýnýn oðlu) diye
tanýndý. 44 (664) yýlýnda Muâviye b. Ebû
Süfyân tarafýndan Ebû Süfyân’ýn nesebi-
ne baðlanýnca Ziyâd b. Ebû Süfyân olarak
adlandýrýlsa da Ziyâd b. Ebîh adýyla þöh-
ret kazandý.

Hz. Peygamber’i görmeyen Ziyâd b.
Ebîh, 9 (630) yýlýnda Sakýf kabilesinin Ýs-
lâm’ý kabul etmesi esnasýnda veya Hz.
Ebû Bekir döneminde müslüman oldu.
Tâif’te çocukluðunda okuma yazma öð-
rendiði anlaþýlmaktadýr. Hz. Ömer zama-
nýnda 14 (635) yýlýnda Basra bölgesine
kumandan tayin edilen eniþtesi Utbe b.
Gazvân ile birlikte bölgedeki fetihlere ka-
týldý. Furât þehrinin fethinde ele geçirilen
ganimetleri daðýtacak bir kiþi bulunama-
yýnca daha on dört yaþýnda iken ganimet-
lerin taksimini onun yaptýðý bildirilmek-

dý. Ýstanbul’a gidip alay müftüsü ve Dârül-
fünun hadis hocasý Hâfýz Mehmed Efen-
di’nin derslerine devam etti. Ardýndan Ýz-
mir’de Dârülmuallimîn imtihanýna gire-
rek bu okulun yüksek bölümüne kaydol-
du. 1896’da babasýnýn vefatýndan sonra
giriþ imtihanýndaki baþarýsý yeterli görülüp
onun yerine hoca tayin edildi. Fahrî olarak
da mekâtip müfettiþliði yaptý. Öðretmen-
liði sýrasýnda Ýzmir’de özel eðitime olan is-
tek üzerine babasýnýn Namazgâh’taki ko-
naðýnda 3 Ocak 1901’de Dârüledeb adýy-
la özel bir okul açtý. Biri ihtiyat, üçü ibtidâî
olmak üzere dört sýnýflýk ilkokul seviye-
sindeki Dârüledeb’in müdürlüðünün yaný
sýra Türkçe ve ahlâk derslerine de girdi.

II. Meþrutiyet’ten sonra Ýttihat ve Te-
rakkî’nin baskýsýyla Dârülmuallimîn mü-
dürlüðünün baþkasýna verilmesi yüzünden
22 Eylül 1909’da bu okuldaki görevinden
ayrýlarak Ýstanbul’a gitti. Burada Dârül-
fünun Farsça hocalýðýna talip oldu. Tayin
için kurulan heyetin onun bu dersi okutup
okutamayacaðý hususundaki tereddüdü
üzerine Ýran sefiri Mirza Dâniþ Han’a baþ-
vurup ondan Farsça öðretebileceðine dair
icâzet aldý. 14 Aralýk 1909’da Dârülfünun’-
da ve Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde
Farsça hocalýðýna baþladý. Aralýk 1913’te
Dârülfünun’daki görevine diðer hocalarla
birlikte son verildi. Ardýndan Dârüþþafa-
ka Medresesi’nde Farsça ve 1917’de Nu-
mune Mektebi’nde Türkçe derslerine gir-
di. I. Dünya Savaþý esnasýnda oðlu Meh-
med Kâmil’i kaybetmenin üzüntüsüyle ho-
calýðý býrakýp münzevi bir hayat yaþama-
ya baþladý ve altý yýl boyunca derslerden
uzak kaldý. Talebesi Maarif vekili Vâsýf Çý-
nar’ýn ýsrarýyla 1924 yýlýndan 1929’a kadar
Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde Arapça
ve Farsça dersleri verdi. Bu dersler prog-
ramlardan kaldýrýlýnca görevini 1932’ye ka-
dar Balýkesir Öðretmen Okulu’nda din der-
si, daha sonra Ýstanbul Cumhuriyet Orta
Mektebi ve Vefa Lisesi’nde Türkçe hoca-
lýklarýyla sürdürdü. 9 Nisan 1935’te kendi
isteðiyle emekliye ayrýldý ve çalýþmalarýný
hazýrlamakta olduðu Farsça-Türkçe söz-
lük üzerine yoðunlaþtýrdý. Dört çocuk ba-
basý olan Ziyâ Þükûn 13 Haziran 1949’da
Ýstanbul’da vefat etti. Divan tarzýnda, dö-
neminin þiirini andýrýr ahlâkî manzumeler
yazmýþ ve Farsça’dan þiir tercümeleri yap-
mýþtýr (Ýbnülemin, s. 2080-2084). 1908’de
Ýzmir’in edebiyat ve yazý çevrelerinin önem-
li simasý Mahmud Fuad ile birlikte yayýmý
bir yýl süren ve 36. sayýya kadar haftada
bir, daha sonra beþ günde bir olmak üzere
kýrk sayý çýkan Gencîne-i Edeb’i yayým-
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nýnda yer almadýðý takdirde çocuklarýnýn
öldürüleceði bildirildi. Ziyâd’ýn bunu da
reddetmesi üzerine Büsr’ün onlarý öldür-
meye niyetlendiði, ancak Ziyâd’ýn anne bir
kardeþi Ebû Bekre’nin araya girmesiyle
bu iþi Muâviye’den cevap alýncaya kadar
ertelediði ve af cevabý gelince de onlarý
serbest býraktýðý zikredilir.

Hz. Hasan’ýn anlaþmayla halifeliði ken-
disine devretmesinin ardýndan Muâviye,
Ziyâd ile tekrar irtibat kurdu. Bu husus-
ta Kûfe valisi Mugýre b. Þu‘be’den yardým
istedi. Mugýre geliþmeler neticesinde tav-
rýný deðiþtirdiði anlaþýlan Ziyâd’ý ikna et-
meyi baþardý ve Ziyâd, Muâviye ile görüþ-
mek üzere Dýmaþk’a gitti (42/662), ardýn-
dan Kûfe’ye yerleþti. Bu günlerde kendi-
sinin Ebû Süfyân’ýn oðlu ve Muâviye’nin
kardeþi olduðu söylentilerinden etkilendi
ve Muâviye’nin kendisini Ebû Süfyân’ýn ne-
sebine katmasý beklentisi içine girdi, Mu-
âviye’ye sadakatini göstermeye çalýþtý. Mu-
âviye b. Ebû Süfyân da Dýmaþk’a çaðýrdý-
ðý Ziyâd’ý babasýnýn nesebine baðladý. Bu
amaçla düzenlenen toplantýda dinlenen
þahitler, Ebû Süfyân’ýn kendilerine, Tâif’-
te Ziyad’ýn annesi Sümeyye ile Ubeyd’in
evli olduðu yýllarda iliþkiye girdiðini ve Zi-
yâd’ýn kendisinin oðlu olduðunu söylediði-
ni belirttiler (44/664). Bu olayýn ardýndan
Ziyâd, Ziyâd b. Ebû Süfyân diye anýldý.
Baþta kardeþi Ebû Bekre ve aralarýnda
ileri gelen bazý sahâbîlerin de yer aldýðý
pek çok kiþinin bu iþin meþrûiyetine itiraz
etmesi sonucu deðiþtirmedi. Öte yandan
Muâviye, Ziyâd’ýn kendisinin baba bir kar-
deþi olduðu inancýný güçlendirmek için ký-
zýný onun oðlu Muhammed’le evlendirdi;
Ziyâd ve oðullarý divanda Ebû Süfyân’ýn
nesebinde yazýldý.

Ziyâd b. Ebîh bir süre sonra Basra vali-
liðine tayin edildi (45/665). Uzun süreden
beri karýþýklýklarýn yaþandýðý þehirde Bas-
ra Camii’nde okuduðu ve Allah’a hamdet-
meden baþlamasý sebebiyle “betrâ” deni-
len hutbesinde önce yönetim aleyhindeki
eleþtiriler, soygunlar, fuhuþ, gasp, yaðma
ve kabile mücadeleleri gibi olumsuzlukla-
rý dile getirdi. Ardýndan bunlara son ver-
mek için alacaðý tedbirleri açýkladý. Özel-
likle muhalifleri uyardý, idarenin iþlerine
karýþmamalarýný istedi. Þehirde yatsý na-
mazýnýn ardýndan sokaða çýkma yasaðý uy-
gulanacaðýný, yasaða uymayanlarýn idam-
la cezalandýrýlacaðýný bildirdi. Bu arada ka-
pýsýný yirmi dört saat açýk tutacaðýný, ge-
ce yarýsý gelen ihtiyaç sahiplerini de ge-
ri çevirmeyeceðini, maaþlarýn zamanýnda
ödeneceðini söyledi. Yasak sýký bir þekilde
uygulandý ve yasaða uymayanlara idam

dahil aðýr cezalar verildi. Ayrýca uyarýlarý
dinlemeyenlere ekonomik baský yapýldý.
Yerleþim merkezlerine emniyetten sorum-
lu görevliler yerleþtirildi ve çok geçmeden
þehirde istikrar saðlandý. 50 (670) yýlýnda
Mugýre b. Þu‘be vefat edince Kûfe þehri
de Ziyâd’a baðlandý. Böylece Irak’ýn iki bü-
yük þehri ilk defa bir valinin idaresine bý-
rakýldý. Irak vilâyeti Basra, Kûfe, Ahvaz,
Fars, Kirman, Sîstan, Horasan, Sicistan,
Taberistan ve Cürcân’ý içine alýyordu. Mu-
âviye Hind, Bahreyn ve Uman’ý da Ziyâd’a
baðlamýþtý. Altý ay Basra’da, altý ay Kûfe’-
de kalan Ziyâd, Basra’daki tedbirleri Kû-
fe’de de uyguladý. Ýlk defa merkezî otori-
teden baðýmsýz olarak geliþtirdiði yöne-
tim þekliyle Irak’ýn tamamýna hükmetti ve
zaman içerisinde bölgeye asayiþ ve emni-
yet hâkim oldu. Kabileciliði ortadan kal-
dýrmak amacýyla Basra’da bulunan kabile-
lere yeni bir düzenleme getirdi. Arap ka-
bilelerinin oturduðu yerleri “humus” de-
nilen beþ bölgeye ayýrdý. Kûfe’de ise ön-
ceden yedi olan bölge sayýsýný dörde in-
dirdi. Çeþitli kabileleri bu mahallelerde bir
araya topladý ve her birinin baþýna bir so-
rumlu tayin etti.

Ziyâd, Hz. Ali taraftarlarýna ve Hâri-
cîler’e karþý sert bir siyaset uygulayarak
Kûfe ve Basra’daki etkinliklerini ortadan
kaldýrdý. Kûfe’de Emevîler’e karþý muha-
lif tavrýný sürdüren Hucr b. Adî ve arka-
daþlarý isyankâr tavýrlarýndan vazgeçme-
yince onlarý isyanla suçlayan bir iddianâ-
me hazýrlattý ve yetmiþ kadar þahide bu-
nu imzalattý. Hucr’u on iki veya on dört
arkadaþýyla birlikte Dýmaþk’a gönderdi. Al-
tý kiþi serbest býrakýlýrken Hucr ve diðer-
leri idam edildi. Ziyâd ayný zamanda Hâ-
ricîler’in kýyamýna fýrsat tanýmayacak de-
recede sert bir yönetim kurdu. Daha son-
ra iktisadî ve malî sahalara yöneldi. Ma-
aþlarý yeniden düzenledi. Ticareti ve tarý-
mý teþvik etti, bazý kiþilere toprak daðýt-
tý, kullanýlmayan arazilerin ihya edilmesi
için tedbirler aldý. Mevcut kanallarý ýslah
ettirdi ve yeni kanallar açtýrdý, sarnýç ve
köprüler yaptýrdý. Onun Irak topraklarýnýn
ölçümü için kullandýðý arþýn “ez-zirâu’z-
Ziyâdiyye” olarak adlandýrýlmýþtý. Abbâsî
Halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr bu ismi “ez-
zirâu’l-Hâþimiyyetü’l-kübrâ” þeklinde de-
ðiþtirdi. Ýlk defa Ziyâd b. Ebîh’in valiliði dev-
rinde haraca nakliye masraflarý eklendi ve
yine onun tarafýndan kaldýrýldý (Kalkaþen-
dî, I, 424). Ziyâd’ýn, yine ilk defa arîfleri
vergi tahsilinde istihdam ettiði ve ilk de-
fa pazar vergisini koyduðu bildirilir. Onun
zamanýnda Basra’da ve Kûfe’de mimari

tedir (Belâzürî, Fütû¼, s. 479). Hz. Ömer
bu kabiliyetini öðrenince Kadisiye zaferi-
nin ardýndan onu Sa‘d b. Ebû Vakkas’ýn
kâtipliðiyle görevlendirdi. Sa‘d 16 (637) yý-
lýnda Celûlâ zaferinden sonra Ziyâd’ý sa-
vaþta alýnan ganimetlerin cinsini ve mik-
tarýný bildirmek üzere Hz. Ömer’in yanýna
gönderdi. Ziyâd yaþanan olaylarý anlatýr-
ken edebî kabiliyeti ve hitabet gücüyle
halifeyi þaþýrttý. Utbe b. Gazvân’ýn vefatý-
nýn ardýndan Basra valiliðine getirilen Mu-
gýre b. Þu‘be’nin kâtipliðini yaptý. Mugý-
re’nin azlinden sonra yeni vali Ebû Mûsâ
el-Eþ‘arî zamanýnda görevine devam etti.
Ebû Mûsâ’nýn þehirde bulunmadýðý sýra-
larda ona vekâlet ediyordu. Hz. Osman’ýn
Basra valisi Abdullah b. Âmir b. Küreyz
döneminde divan ve beytülmâl iþlerini yü-
rüttü. Bu görevi esnasýnda fetihler için Ho-
rasan’a giden valiye vekâlet etti.

Cemel Vak‘asý’nýn ardýndan Abdullah b.
Abbas’ý Basra valiliðine getiren Hz. Ali ha-
raç ve beytülmâl iþlerini yürütme görevini
Ziyâd’a verdi. Kaynaklarda Hz. Ali’nin Zi-
yâd’ý vali tayin etmek istediði, ancak onun
valiliðe kendi yakýnlarýndan birini getirme-
sinin daha uygun olacaðýný söylemesi üze-
rine bundan vazgeçtiði belirtilir. Ziyâd b.
Ebîh, Abdullah b. Abbas görevinden ayrý-
lýnca Basra valiliðine vekâlet etti. Bu sýra-
da Muâviye’nin Basra üzerine gönderdiði
birliklere karþý güçlü bir direniþ gösterdi
ve onlarý püskürttü. Daha sonra Hz. Ali ta-
rafýndan karýþýklýklarýn daha yoðun oldu-
ðu Fars ve Kirman bölgesi valiliðine tayin
edildi (39/659). Ýstahr’da yerleþerek Kal‘a-
tü Ziyâd diye bilinen müstahkem bir ka-
le yaptýrdý. Kürt kabilelerinin çýkardýðý is-
yanlarý bastýrýp bölgede istikrarý saðladý.
Ziyâd’ýn baþarýlarý Hz. Ali’ye karþý müca-
delesini sürdüren Muâviye’yi endiþeye sev-
ketti ve onu yanýna çekmek için harekete
geçti. Mektuplar yollayarak bazan tehdit-
le, bazan da çeþitli vaatlerle onu kendisi-
ne katýlmaya çaðýrdý. Ancak Ziyâd, Hz. Ali’-
ye baðlý kalacaðýný ve kendisiyle savaþa gir-
mekten çekinmeyeceðini bildirdi, aleyhin-
de þiddetli ve tehditkâr konuþmalar yap-
tý. Durumu Hz. Ali’ye de bildirerek kendi-
sinin yanýnda yer alacaðýný söyledi.

Muâviye, Hz. Ali’nin þehid edilmesinin
ardýndan Ziyâd’ý yanýna çekmek amacýyla
tekrar harekete geçti. Hz. Hasan’a baðlý
kalacaðýný bildiren Ziyâd’ý kendisine itaate
zorlamak için 41 (661) yýlýnda Basra vali-
si Büsr b. Ebû Ertât’a Ziyâd’ýn Basra’da-
ki aile fertlerini baský altýna almasýný ve
mallarýna el konmasýný emretti. Üç oðlu
ve kardeþinin çocuklarý tutuklandý; kendi-
sine haber gönderilerek Muâviye’nin ya-
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vetli bir ihtimalle Ebü’l-Esved ed-Düelî’yi
görevlendirerek Kur’an’ýn harekelenmesi
ve noktalanmasý iþini baþlatan da yine Zi-
yâd b. Ebîh’tir (DÝA, X, 312; XIX, 104). Ay-
ný zamanda fesahat ve belâgatýyla meþ-
hur hatipler arasýnda yer almýþtýr. Onun
þahsýný müdafaa ve asaletini ispat etmek
için kaleme aldýðý Kitâbü’l-Mesâlib’i bu
türün ilk örneði kabul edilir (DÝA, I, 488).
Ýbn Abdürabbih, el-£Ýšdü’l-ferîd’inin “el-
Yetîmetü’s-sâniye” adýný taþýyan bölümü-
nü Ziyâd b. Ebîh, Haccâc, Tâlibîler ve Ber-
mekîler’e ayýrmýþtýr. Dönemin þairlerinden
Ahtal onun için methiye, Miskîn ed-Dâri-
mî ve Hârise b. Bedr el-Gudânî mersiye
yazmýþtýr. Önceleri Ziyâd ve oðullarý lehine
þiirler söyleyen, daha sonra onlarýn aleyhi-
ne dönen hiciv þairi Ýbn Müferrið’in þöh-
reti Ziyâd ailesi hakkýndaki hicivlerinden
kaynaklanýr. Oðullarý Abbâd ve Ubeydul-
lah da Emevî kumandaný ve valilerinden-
dir. Neslinden gelen Yemen Valisi Muham-
med b. Abdullah’ýn kurduðu Ziyâdîler hâ-
nedaný Yemen’de iki asýr (818-1018) hü-
küm sürmüþtür.
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Ebû Abdillâh Ziyâd
b. Lebîd b. Sa‘lebe
el-Ensârî el-Beyâzî

(ö. 41/661)

Sahâbî.
˜ ™

Medine’de doðdu. Hazrec kabilesinin Be-
nî Ümeyye b. Beyâza koluna mensuptur.
Birinci Akabe Biatý’nýn (621) ardýndan Me-
dine’ye gelen Mus‘ab b. Umeyr’in ve Me-
dineli diðer müslümanlarýn davetiyle Ýs-
lâm’a girdi. Ýkinci Akabe Biatý’nda da bu-
lundu (622). Medine’ye ulaþan ilk Mekke-
li muhacirlerden Medine’ye hicretin seva-
býný öðrendikten sonra Mekke’ye giderek
bir müddet Hz. Peygamber’in yanýnda kal-
dý, ardýndan bir grup muhacirle birlikte
Medine’ye hicret etti. Böylece hem mu-
hacirlerin hem ensarýn kazandýðý sevabý
elde ettiði düþünüldüðünden ashap ara-
sýnda “muhacir-ensar” diye anýlan birkaç
kiþiden biridir. Medine’ye hicreti esnasýn-
da Kubâ’da bir süre kaldýktan sonra þeh-
re gitmek üzere yola çýkan Resûl-i Ekrem,
Beyâzaoðullarý mahallesinden geçerken ka-
bilenin önde gelenlerinden olan Ziyâd ile
Ferve b. Amr onun devesini durdurdu ve
kendisini koruyacak kadar adamlarý, sýkýn-
týya düþürmeyecek kadar da maddî im-
kânlarý bulunduðunu söyleyerek kendile-
rinde misafir kalmasýný istedi. Ancak Hz.
Peygamber devesinin serbest býrakýlma-
sýný ve onun çökeceði yerde konaklayaca-
ðýný onlara bildirip yoluna devam etti (Ýbn
Hiþâm, II, 494-495).

Medine’ye yerleþtikten sonra Resûl-i Ek-
rem’in yanýndan ayrýlmayan Ziyâd Bedir,
Uhud ve Hendek baþta olmak üzere bü-
tün gazvelere katýldý. Hadramut Seriyye-
si’nde kumandanlýk yaptý ve diðer seriy-
yelerde de görev aldý. 10 (631) yýlýnda Hz.
Peygamber onu Hadramut taraflarýna va-
li, kadý ve zekât âmili sýfatýyla gönderdi.
Hz. Ebû Bekir halife olduktan sonra Zi-
yâd’ý yerinde býraktý, yetki ve sorumluluk
alanýný geniþletip irtidad edenlerle savaþ-
masýný emretti. Ziyâd 12 (633) yýlýnda Cu-
vâsâ, Uman ve Mehre taraflarýndaki is-
yanlarýn bastýrýlmasýnda önemli rol oyna-
dý. Güçlü Kinde kabilesinin lideri Eþ‘as b.
Kays’ý maðlûp ederek Hz. Ebû Bekir’in hu-
zuruna götürdü. Ebû Bekir ve Ömer dö-

alanda da büyük ilerlemeler kaydedildi.
Basra’da Dârülimâre ve Ulucami taþ ve
tuðla kullanýlarak geniþletilip yenilendi.
Bunun dýþýnda yedi mescid daha yaptýrýl-
dý. Ziyâd, Basra’da yenilediði camiye ilk
defa maksûre (mahfil) ve minare ilâve et-
tirdi. Kûfe Camii’ni de büyük masraflarla
tamir ettirdi ve zemine mozaik döþetti.
Ýki þehrin nüfusu da arttý, zengin tabaka
gösteriþli evler yaptýrdý. Onun valiliði dö-
neminde Basra 70.000 muharip ve bun-
larýn 80.000 kiþilik aile efradýyla toplam
150.000 nüfusa sahipti. Kûfe’de ise atýy-
ye alan 60.000 muhariple aile fertlerinin
sayýsý 140.000’e ulaþýyordu.

Ziyâd b. Ebîh, Horasan ve Sîstan’a ya-
pýlan askerî harekâtý planlý duruma getir-
di ve kýsa sürede bölgedeki hâkimiyeti
yeniden kuvvetlendirdi. 51 (671) yýlýnda
muhtemelen bölgede Arap varlýðýný güç-
lendirmek ve Merv’i fetihler için askerî bir
üs haline getirmek amacýyla Basra ve Kû-
fe’deki Araplar’dan 50.000 aileyi bu þeh-
re yerleþtirdi. Ziyâd’ýn bu tehcirle, ayný
zamanda bölgedeki kabile mücadelesini
azaltmayý düþünmüþ olabileceði ihtimali
kuvvetlidir. Diðer taraftan Þiîler ve Hâri-
cîler gibi unsurlardan kurtulmak için on-
lardan bir kýsmýný Irak dýþýndaki bölgele-
re göç ettirdi. Kûfe’de nüfuslarý gittikçe
artan Ýranlýlar’dan bir kýsmýný da Suriye’-
ye gönderdiði, Muâviye’nin bunlarý Antak-
ya’ya yerleþtirdiði bilinmektedir. Ziyâd’ýn
ölümüne yakýn günlerde Muâviye’ye mek-
tup yazarak Hicaz bölgesi valiliðini de is-
tediði, onun bu arzusundan dehþete dü-
þen Medineliler’in Hz. Ömer’in oðlu Ab-
dullah’a baþvurarak durumu anlattýklarý
ve onun bu emeline ulaþmasýný engelle-
mek için birlikte dua ettikleri kaydedil-
mektedir. Ancak Ziyâd bu günlerde par-
maðýnda çýkan bir çýban sebebiyle 4 Ra-
mazan 53 (23 Aðustos 673) tarihinde Kû-
fe’de vefat etti; vasiyetine uyularak Ebû
Mûsâ el-Eþ‘arî’nin kabrine yakýn bir yere
defnedildi.

Yönetimde þiddete baþvuran ve Muâvi-
ye’nin saltanatýný güçlendiren ilk kiþi ola-
rak tanýtýlan Ziyâd b. Ebîh dört Arap dâ-
hisinden biri kabul edilir (diðerleri Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân, Amr b. Âs ve Mugýre b.
Þu‘̀be). Bu dört kiþi arasýnda insanlarý iyi
yönetmek ve müþkülleri halletmekle meþ-
hur olmuþtur. Amr b. Âs’ýn onun için, “Bu
genç Kureyþ’ten olsaydý Araplar’ý asâsýyla
yönetirdi” dediði nakledilir (Ýbnü’l-Esîr, III,
443). Resmî evrakýn bir nüshasýnýn mu-
hafaza edildiði Dîvânü’l-hâtem’i Ýran etki-
siyle ilk defa onun kurduðu bildirilir. Kuv-


