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Aðlebîler Devleti’ni tehdit eden bu ayak-
lanmalar ancak 211 (826-27) yýlýnda sona
erdi. Bunda Mansûr ile kumandanlarýn-
dan Âmir b. Nâfi‘ arasýndaki mücadele
etkili olmuþtur. Nitekim Mansûr’u doðuya
kaçmaya mecbur eden Âmir onu yakala-
yýp hapsetti ve ardýndan öldürerek top-
raklarýný ele geçirdi. Mansûr taraftarlarý ile
Âmir b. Nâfi‘ arasýndaki mücadele Âmir’in
213’te (828) ölümüne kadar devam etti.
Ziyâdetullah, Âmir’in ölümünü öðrendi-
ðinde, “Bugün savaþ sona ermiþtir” diye-
rek sevincini bildirdi. Ziyâdetullah, iç is-
yanlarý bastýrdýktan sonra büyük bir do-
nanma ile Bizans hâkimiyetindeki Sicilya’-
nýn fethine giriþti. Daha önce Aðlebîler ile
Sicilya yönetimi arasýnda imzalanan barýþ
antlaþmasý, 826’da Sicilya Valisi Konstan-
tin Souda’ya isyan eden adadaki Bizans
deniz kuvvetlerinin kumandaný Euphe-
mios’un I. Ziyâdetullah’tan yardým iste-
mesi üzerine bozuldu. Dönemin meþhur
âlimi Kayrevan Kadýsý Ebû Abdullah Esed
b. Furât komutasýnda gönderilen yetmiþ-
ten fazla gemiye sahip Ýslâm donanma-
sý Euphemios’un donanmasýyla birleþerek
212’de (827) Mâzere’yi (Mazara del Vallo)
fethetti. Esed b. Furât, Ebû Zekî el-Kinâ-
nî’yi Mâzere’de býrakýp Siracusa (Saraku-
se) üzerine yürüdü. Þehir uzun süre kuþa-
týldýysa da alýnamadý. Esed b. Furât 213’-
te (828) ölünce müslümanlar kuþatmayý
kaldýrdýlar. Yerine geçen Muhammed b.
Ebü’l-Cevârî, Euphemios ile birlikte Mineo
dahil bazý kaleleri ele geçirdi ve adanýn iç-
lerine doðru ilerleyip Kasrýyâne’yi (Castro-
giovanni) kuþattý. Bu sýrada Muhammed’in
ölümü ve Euphemios’un Kasrýyâne halký
tarafýndan bir suikast sonucu öldürülmesi
üzerine müslümanlar Mineo’ya geri dön-
mek zorunda kaldý.

215 (830) yýlý baþlarýnda durum müslü-
manlarýn lehine geliþti. Ziyâdetullah’ýn yar-
dýma gönderdiði donanma, Endülüs’ten
yardým için gelen kuvvetlerin baþýnda bu-
lunan Asbað b. Vekîl el-Hevvânî’nin emrin-
de toplandý. Her iki donanma toplam 300
gemiden oluþuyordu. Asker sayýsý da 20-
30.000 civarýnda idi. Önce Mineo’daki müs-
lümanlara yardýma gidildi, ardýndan bugün-
kü Caltanisetta þehri muhasara edildi. Bu
sýrada çýkan salgýn bir hastalýktan Asbað
ve birçok müslüman askerin ölümü üzeri-
ne kuþatma kaldýrýldý ve Endülüs kuvvetle-
ri ülkelerine geri döndü. Ýfrîkýye kuvvetle-
ri Cemâziyelâhir 215’te (Aðustos 830) Pa-
lermo’yu kuþattý ve Bizans valisi 12 Eylül
831 tarihinde þehri müslümanlara teslim
etti. Ziyâdetullah, Palermo’nun fethinden
beþ ay sonra Sicilya emirliðine yeðeni Ebû

Fihr Muhammed b. Abdullah’ý getirdi. Ebû
Fihr 220 (835) yýlýna kadar birçok sefer dü-
zenledi. Muhammed b. Sâlim emrindeki
bir orduyu da Taormina’ya gönderdi. Fakat
bu sýrada Ebû Fihr’e karþý bir isyan baþla-
dý ve onu öldüren âsiler Bizans’a sýðýndý-
lar. Ebû Fihr’den sonra yerine önce Fazl b.
Ya‘kub, daha sonra da Ebû Fihr’in karde-
þi Ebü’l-Aðleb Ýbrâhim b. Abdullah geçti.
Müslümanlar, Etna yanardaðý etrafýnda ve
diðer yerlerde bulunan kaleleri zaptetme-
ye çalýþýyorlardý. Ancak Ziyâdetullah 14 Re-
ceb 223 (11 Haziran 838) tarihinde vefat
etti ve yerine kardeþi Aðleb b. Ýbrâhim
geçti. Ziyâdetullah’ýn Aðlebî hânedanýnýn
en güçlü simalarýndan biri, ayný zamanda
zalim ve acýmasýz bir kiþi olduðu nakledi-
lir. Kayrevan’da bîmâristan yaptýrmýþ, Sîdî
Ukbe Camii’ni yeniden inþa ettirmiþ, Sûse
Ribâtý’ný tamamlatmýþtýr. Diðer taraftan
onun döneminden itibaren Abbâsîler’e pa-
ralel olarak Mu‘tezile resmî mezhep hali-
ne gelmiþ ve bölgede etkisini bir süre de-
vam ettirmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Belâzürî, Fütûh (Fayda), s. 334-337; Ya‘kubî,

TârîÅ (nþr. Abdülemîr Ali Mühennâ), Beyrut 1413/
1993, II, 358; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil (trc. Abdullah
Köþe), Ýstanbul 1986, VI, 284-294; Ýbn Ýzârî, el-
Beyânü’l-mu³rib, I, 121-139; Ýbn Haldûn, el-£Ýber,
IV, 197-200; Seyyid Abdülazîz Sâlim, TârîÅu’l-
Ma³rib fi’l-£a½ri’l-Ýslâmî, Ýskenderiye, ts. (Mües-
sesetü þebâbi’l-câmia), s. 294-306; Hitti, Ýslâm
Tarihi, III, 709-710, 957-976; G. Ostrogorsky, Bi-
zans Devleti Tarihi (trc. Fikret Iþýltan), Ankara
1981, s. 195, 211-212; Hasan Ýbrâhim, Ýslâm Ta-
rihi, III, 24, 29-32; Muhammed et-Talbî, ed-Dev-
letü’l-A³lebiyye (trc. Müncî es-Sayyâdî), Beyrut
1985, s. 180 vd.; G. Demombynes, “Aglebîler”,
ÝA, I, 150; Fikret Iþýltan, “Sicilya”, a.e., X, 591-
593; Muhammed Nûrî, “Benî Agleb”, DMBÝ, XII,
631-633; Emîne Baytâr, “el-Egalibe”, el-Mevsû£a-
tü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2000, II, 815.

ÿAli Öngül

– —
ZÝYÂDETULLAH III

( ���	
�� )

Ebû Mudar Ziyâdetullåh b. Abdillâh
b. Ýbrâhîm el-Aðlebî et-Temîmî

(ö. 304/916)

Son Aðlebî emîri
(903-909).
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Tunus’ta doðdu. Babasý tarafýndan Si-
cilya valiliðine tayin edildiyse de eðlence
ve içkiye düþkünlüðü yüzünden azledilip
hapse atýldý. Kendisinin tertibiyle babasý
Sicilyalý üç görevli tarafýndan 28 Þâban
290’da (27 Temmuz 903) öldürülünce ha-
pisten çýktý, Ýfrîkýye’ye gidip emirliðin ba-
þýna geçti ve babasýný öldürenleri öldür-
tüp cesetlerini astýrdý. Tubne’de bulunan

katledildi. Mansûr, Ziyâdetullah’ýn akraba-
larýndan olan Tunus Valisi Ýsmâil b. Süfyân
b. Sâlim b. Ýkal ve oðlu Muhammed’i de ya-
nýna getirtip öldürttü ve þehri ele geçirdi.

Ziyâdetullah bu olayý haber alýnca Gul-
bûn adýyla tanýnan amcasýnýn oðlu ve ve-
ziri Aðleb b. Abdullah b. Aðleb’i büyük bir
ordunun baþýnda Mansûr’un elinden Tu-
nus’u almasý için gönderdi ve onlara ye-
nilmeleri ya da Mansûr’u ellerinden kaçýr-
malarý halinde kendilerini öldürmekle teh-
dit etti. Tunus’a ulaþan Gulbûn ile Man-
sûr’un kuvvetleri 20 Rebîülevvel 209’da
(21 Temmuz 824) karþýlaþtýlar. Ancak Gul-
bûn’un kuvvetleri maðlûp oldu. Ziyâdetul-
lah’ýn yanýna dönmeleri halinde öldürül-
mekten korkan askerler Gulbûn’dan uzak-
laþýp Bâce, Satfûre, Meser, Ürbüs’te (Lari-
bus) ve diðer bazý þehirlerde hâkimiyeti
ele geçirdiler. Ziyâdetullah’tan ayrýlýp Man-
sûr’un etrafýnda toplandýlar. Bu yüzden
Ýfrîkýye’de büyük karýþýklýklar meydana gel-
di. Mansûr b. Nusayr, daha sonra gittikçe
artan kuvvetleriyle Kayrevan’ý kuþattý ve
bu sýrada Kayrevan halký onun tarafýna
geçti. Ziyâdetullah, bölgedeki taraftarla-
rýný bir araya toplayarak büyük bir kuv-
vetle 15 Cemâziyelâhir 209 (13 Ekim 824)
tarihinde Mansûr’un üzerine yürüdü. Man-
sûr ve taraftarlarý yenildiler. Ziyâdetullah,
Kayrevan halkýndan intikam almak iste-
diyse de din âlimlerinin giriþimleriyle bun-
dan vazgeçti ve þehrin surunu tahrip et-
mekle yetindi.

Mansûr’un maðlûbiyeti üzerine Âmir
b. Nâfi‘ ve Abdüsselâm b. Müferric gibi
kumandanlarý hâkim olduklarý yerlere git-
tiler. Ziyâdetullah, Muhammed b. Abdul-
lah b. Aðleb komutasýndaki bir orduyu
Âmir b. Nâfi‘in kuvvetlerinin bulunduðu
Sebîbe þehrine yolladý. Taraflar arasýnda
20 Muharrem 210’da (13 Mayýs 825) mey-
dana gelen savaþta Muhammed b. Ab-
dullah yenilerek Kayrevan’a döndü. Bunun
üzerine Mansûr, Kayrevan’ý tekrar kuþattý
ve ele geçirdi. Otoritesi sarsýlan ve gücü
zayýflayan Ziyâdetullah zor durumda kaldý
ve bu yenilgi bütün Ýfrîkýye bölgesinden
sadece Kabis, Sâhil, Nefzâve ile Trablus’u
elinde bulunduran Ziyâdetullah’a çok aðýr
geldi. Diðer taraftan gittikçe güçlenen
Mansûr kendi adýna para bastýrdý. Ýsyan-
cýlar Ziyâdetullah’a haber gönderip Ýfrîký-
ye’yi terketmesini istediler. Ziyâdetullah
buna da çok üzüldü ve Süfyân b. Sevvâ-
de’yi Nefzâve’ye gönderdi. Burada Ber-
berîler’in desteðini alan Süfyân, Âmir b.
Nâfi‘ ile çarpýþtý. Maðlûp olarak çok sa-
yýda kayýp veren Âmir b. Nâfi‘, Kastîliye’ye
(Kastilya) döndü ve burayý zaptetti.

ZÝYÂDETULLAH III



486

ZÝYÂDETULLAH III

Ýbrâhim b. Aðleb, Bâgaye’ye yürüyüp
þehri kuþattý, ancak Ebû Abdullah’ýn yolla-
dýðý 12.000 kiþilik süvari birliði karþýsýnda
buradan ayrýlmak zorunda kaldý. Ebû Ab-
dullah eþ-Þiî’nin askerleri Bâgaye’yi ve çev-
resini yaðmalayýp geri döndüler. Ziyâde-
tullah’ýn bütün gayretlerine raðmen Ebû
Abdullah Tubne þehrini kuþatýp çetin bir
savaþtan sonra ele geçirdi (Zilhicce 293 /
Ekim 906). Onun Belzeme (Billizme) þehri-
ni almasýndan sonra Ürbüs üzerine yürü-
mesinden korkan Ziyâdetullah, askerleri-
nin baþýna Ýbrâhim b. Ahmed b. Ebû Ýkal’i
býrakarak buradan ayrýldý ve Rakkade’ye
gitti. Bâgaye, Tîcîs, Kafsa ve Kastîliye þe-
hirleri Ebû Abdullah’ýn hâkimiyetine gir-
di. Bu arada Ziyâdetullah’ýn askerleri Tev-
zer’e (Tûzer) gitti. Ebû Abdullah da Ür-
büs’e yürüdü ve 24 Cemâziyelâhir 296’da
(20 Mart 909) þehri ele geçirdi. Ebû Ab-
dullah’ýn askerleri Ýfrîkýye þehirlerini peþ
peþe zaptederken Ziyâdetullah’ýn askerle-
ri onun karþýsýnda sürekli yenilgiye uðra-
dý. Ziyâdetullah, Ebû Abdullah eþ-Þiî’nin
gücü karþýsýnda bir þey yapamayacaðýný
anlayýnca ailesini, servetini ve diðer kýy-
metli eþyasýný alýp adamlarýyla birlikte Rak-
kade’den ayrýldý (26 Cemâziyelâhir 296 /
22 Mart 909). Bunun üzerine halk Rakka-
de’deki sarayýný yaðmaladý, Ebû Abdullah
da kýsa süre sonra Rakkade’ye hâkim ol-
du. Böylece Maðrib’de 100 yýldan fazla hü-
küm süren Aðlebîler Devleti sona erdi ve
bölge Fâtýmîler’in hâkimiyetine girdi.

Ziyâdetullah, etrafýnda toplanan büyük
bir halk topluluðu ile Trablusgarp’a, bu-
radan da Mýsýr’a gitti. Fakat Mýsýr Valisi Îsâ
b. Muhammed en-Nûþirî (en-Nevþerî), Ziyâ-
detullah’ýn Mýsýr’a ancak halifenin vere-
ceði emirle girebileceðini bildirdi. Ziyâde-
tullah ise geceleyin Fustat’a girmeyi ba-
þardý. Îsâ en-Nûþirî durumu öðrenerek ona
engel olamayacaðýný görünce kendisini Ýb-
nü’l-Cessâs’ýn sarayýna indirdi; adamlarý-
ný da çeþitli yerlere yerleþtirdi. Ziyâdetul-
lah burada sekiz gün kaldý ve Baðdat’a
gitmek üzere yola çýktý. Bu sýrada adam-
larýnýn bir kýsmý kaçtý. Bunlarýn arasýnda
bir kölesi de bulunuyordu ve Îsâ en-Nûþi-
rî’den 100.000 dinar alarak onun yanýnda
kalmýþtý. Îsâ en-Nûþirî, köleyi Ziyâdetul-
lah’ýn ve Mýsýr’da kalan adamlarýnýn duru-
munu bildirmesi için Halife Muktedir-Bil-
lâh’a gönderdi. Halife de mallarýyla birlikte
orada kalan adamlarýnýn kendisine gön-
derilmesini emretti. Rakka’ya gelen Ziyâ-
detullah, Baðdat’a girebilmek için Vezir
Ýbnü’l-Furât’tan izin istedi. Vezir kendisine
beklemesini bildirdi. Aradan bir yýl geçmiþ,
adamlarý daðýlmýþ, Ziyâdetullah da içki ve

eðlenceye dalmýþtý. Durumu Halife Muk-
tedir-Billâh’a haber verdiler ve kendisine
intikamýný almasý için onu Maðrib’e yolla-
masýný tavsiye ettiler. Bunun üzerine ha-
life bir yazý ile durumu Ziyâdetullah’a bil-
dirdi. Mýsýr Valisi Nûþirî’ye de bir mektup
yazarak Mýsýr’dan Maðrib’e dönmesi için
ona askerî ve malî yardýmda bulunma-
sýný emretti. Ziyâdetullah Mýsýr’a gelince
Nûþirî, ihtiyacý olan adamlar ve para top-
lanýncaya kadar Zâtülhammâm’a gitme-
sini bildirdi. Burada uzun süre kaldý ve çe-
þitli hastalýklara yakalandý. Kölelerinden
birinin kendisini zehirlediði ve bu yüzden
sakallarýnýn döküldüðü de söylenir. Ardýn-
dan Ziyâdetullah Mýsýr’a dönüp Kudüs’ü zi-
yaret etmek maksadýyla yola çýktý. Ancak
Remle’de vefat ederek burada defnedil-
di. Kayrevan’daki Beytülhikme’yi III. Ziyâ-
detullah’ýn kurduðu söylenir.
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Güvenilir bir râvinin, rivayetinde
diðer râvilerin zikretmediði
bir bilgi vermesi anlamýnda

hadis terimi.
˜ ™

Ayný hocadan hadis rivayet eden güve-
nilir râvilerden birinin, bir hadisin isnadýn-
da veya metninde diðerlerinin rivayetinde
bulunmayan bir bilgi zikretmesi bu ter-
kiple ifade edilmiþtir. Ziyâdetü’s-sika se-
ned ve metinlerde yer alan münker, müd-
rec, mezîd fî muttasýli’l-esânîd gibi mer-
dûd sayýlan diðer ziyâde türlerinden fark-
lý olup râvisinin güvenilir olmasý dolayýsýy-
la kabul edilebilir nitelikteki ilâve bilgiler
için kullanýlýr. Bazý âlimler, güvenilir râvi-
lerden gelen þâz hadisle sikanýn ziyâdesi-

kardeþi Ebû Abdullah el-Ahvel’e babasý-
nýn aðzýndan bir mektup yazarak çok ace-
le gelmesini istedi. Babasýnýn öldürüldü-
ðünü bilmeyen Ebû Abdullah gelince de
onu, amcalarýný ve kardeþlerinden ele ge-
çirdiklerini katlettirdi. Vezirliðe Abdullah b.
Sâið’i, Dîvânü’l-harâc’a Ebû Müslim Man-
sûr b. Ýsmâil’i tayin etti. Yine içki ve eð-
lenceye dalýp devlet iþlerini ihmal etti. Re-
bîülâhir 292’de (Þubat-Mart 905) Tunus’-
tan ayrýlýp Kayrevan’a geçti.

Bu sýrada Berberî Kütâme kabilesinin
desteðiyle Maðrib’de bir Ýsmâilî üssü kur-
mayý baþaran Ebû Abdullah eþ-Þiî Aðlebî-
ler’i tehdit ediyordu. Ziyâdetullah’ýn ba-
basý döneminde kardeþi Ebû Abdullah el-
Ahvel idaresinde gönderilen bir ordu Ebû
Abdullah eþ-Þiî karþýsýnda yenilmiþti. Zi-
yâdetullah, rakiplerini ortadan kaldýrýp dü-
zeni saðladýktan sonra Mîle, Satîf ve Kos-
tantîne þehirlerini ele geçiren Ebû Abdul-
lah eþ-Þiî’ye karþý akrabalarýndan Ýbrâhim
b. Habeþî kumandasýnda 40.000 kiþilik bir
ordu sevketti. Kastilya (Kastîliye) þehrine
ulaþýp burada altý ay kadar kalan Ýbrâhim,
özellikle Kütâme halkýndan Ebû Abdullah
eþ-Þiî’ye itaat etmeyen kalabalýk bir grup
kendisine katýldýktan sonra Keynûne þeh-
rine yürüdü. Burada Ebû Abdullah’ýn kuv-
vetleriyle yapýlan savaþta Ýbrâhim aðýr bir
yenilgiye uðradý. Askerlerinden pek çoðu
öldürüldü ve ordunun bütün aðýrlýklarý Ebû
Abdullah’ýn eline geçti. Ýbrâhim buradan
Bâgaye’ye, ardýndan da Kayrevan’a döndü.
Bu yenilgi yüzünden Aðlebî Devleti bir hay-
li sarsýldý.

Daha sonra Ziyâdetullah’ýn 12.000 kiþi-
lik bir ordu ile yolladýðý Hârûn b. Tubnî, Ebû
Abdullah eþ-Þiî’ye itaat etmiþ olan Dârül-
mellûl þehri üzerine yürüdü; halkýyla sa-
vaþtý ve surlarýný yýktýrdý. Ýlerlemeye de-
vam eden Hârûn, Ebû Abdullah’ýn gönder-
diði süvari birlikleri karþýsýnda maðlûp ol-
du. Hârûn ile birlikte adamlarýndan çok
sayýda kiþi öldürüldü. Ebû Abdulah bu ara-
da Tîcîs þehrini barýþ yoluyla ele geçirdi.
Bu geliþmelere çok üzülen Ziyâdetullah
tekrar asker toplayarak Ebû Abdullah ile
bizzat savaþmak üzere harekete geçti ve
293’te (906) Ürbüs (Laribus) þehrine ulaþtý.
Burada yeni katýlanlarla birlikte daha da
güçlenen Ziyâdetullah ordusuna bizzat ku-
manda etmek istediyse de bunun tehli-
keli olacaðý ileri sürülüp komutayý baþka
birine vermesi tavsiye edilince ordunun
baþýna amcasýnýn oðullarýndan Ýbrâhim b.
Aðleb’i geçirdi. Diðer taraftan Ebû Abdul-
lah eþ-Þiî Bâgaye, Mecâne, Kastîliye ve Ti-
fâþ þehirlerini zaptetti.


