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dan Yemen’e giden Muhammed b. Ab-
dullah b. Ziyâd tarafýndan kuruldu. Ýbn Zi-
yâd, soyunu Ziyâd b. Ebîh’e dayandýrmak-
taydý. Me’mûn döneminde Vezir Fazl b.
Sehl’in hizmetinde bulunan Ýbn Ziyâd, ve-
zirin tavsiyesi doðrultusunda 202 (818) yý-
lýnda isyaný bastýrmak üzere tecrübeli bir-
kaç devlet adamýyla birlikte bölgeye gön-
derildi. Ýbn Ziyâd yoðun bir mücadelenin
ardýndan Benî Ak ve Eþ‘ar kabilelerini ita-
at altýna aldý. Halifenin tâlimatýyla, Husayb
adý verilen bölgede Tihâme’nin merkezi
olarak planý Baðdat’a benzeyen dairevî Ze-
bîd þehrini kurdu (204/820). Daha sonra
yarý baðýmsýz biçimde bölgeyi yönetmeye
baþladý. Abbâsîler’in gönderdikleri, içeri-
sinde Türkler’in de bulunduðu destek bir-
liklerinin yardýmýyla hâkimiyetini Hadra-
mut, Kevkebân, Zafâr, Þihr ve Mirbât gibi
bölgelere yaydý. Kýrk yýldan fazla hüküm
süren Ýbn Ziyâd güçlü bir emirlik kurma-
yý baþardý.

Ýbn Ziyâd’ýn 245’te (859) vefatýndan son-
ra oðlu Ýbrâhim bölgeye hâkim oldu. Ba-
basýnýn dönemindeki istikrarý korumayý ba-
þardý ve 289 (902) yýlýndaki ölümüne ka-
dar bu istikrarý sürdürdü. Bunu, Ýbrâ-
him’in oðlu Ziyâd’ýn ardýndan kardeþi Ebü’l-
Ceyþ Ýshak b. Ýbrâhim’in yetmiþ yýl civarýn-
daki hâkimiyet dönemi takip etti. Ebü’l-
Ceyþ devrinde Zebîd’i Karmatîler iþgal et-
tiyse de fazla tutunamadýlar. Ebü’l-Ceyþ’in
yaþlýlýk yýllarýnda pek çok idareci baðým-
sýzlýðýný ilân etti. Onun 371’de (981) vefa-
tý üzerine Ziyâdîler’de nüfuz çocuk yaþta-

ki Ziyâdî emîrlerini yöneten köle kökenli
vezirlerin eline geçti. Ebü’l-Ceyþ Ýshak’ýn
oðlu Abdullah (veya Ziyâd) henüz çocuk yaþ-
ta olduðundan idare bir memlük olan Re-
þîd’in elindeydi. Reþîd’in ölümünden son-
ra yönetim Nûbe asýllý köle Vezir Hüseyin b.
Selâme’nin eline geçti. Ýbn Selâme döne-
minde istikrar yeniden saðlandý ve Aden,
Lehic, Þihr, Dehlek adasý ile Hadramut gi-
bi yerler Ziyâdî hâkimiyetine girdi. Hâne-
danýn kaynaklarda ismi geçen son üyesi-
nin zamanýnda da Mercân adýnda bir kö-
lenin idareyi elinde tuttuðu görülmekte-
dir. Mercân’ýn birbiriyle rekabet eden Ha-
beþ asýllý köleleri Nefîs ile Necâh arasýn-
daki mücadele, Nefîs’in Ziyâdî hânedaný-
nýn son temsilcisi çocuk yaþtaki Emîr Ýbrâ-
him b. Abdullah’ý ve onu himaye eden ha-
lasýný öldürerek tahtý ele geçirmesiyle ne-
ticelendi (407/1017). Ancak mücadeleye de-
vam eden Necâh, rakibini bertaraf ederek
ayný bölgede kendi adýyla anýlan Necâhî-
ler’i kurdu (412/1022). Nessârî Fehmî Mu-
hammed Gazzâlî ed-Devletü’z-Ziyâdiy-
ye el-Yemen adýyla yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr (Câmiatü’l-Kahire, 1971).

Ziyâdîler devrinde Yemen’de birçok ka-
lýcý eser meydana getirilmiþ, Hüseyin b.
Selâme zamanýnda Sehâm vadisindeki
Kedrâ þehrinin ve Züâl vadisindeki Ma‘-
kar gibi þehirlerin mimari düzenlemeleri
yapýlmýþtýr. Ziyâdîler baþþehir Zebîd’de de
önemli eserler býrakmýþtýr. Câmiu’l-Kebîr
(Câmi-i Zebîd), Mescid-i Eþâir, Muâz b. Ce-
bel Mescidi ve Fâze Mescidi gibi eserler
Hüseyin b. Selâme tarafýndan inþa ettiril-

te Cevad Han isimli Türkçe bir eser daha
kaleme almýþtýr.
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hânedan, Yemen’in Tihâme bölgesinde
oturan Benî Ak ve Eþ‘ar kabilelerinin Ab-
bâsî yönetimine baþ kaldýrmasýnýn ardýn-
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te ibtidâî mektebinden sonra Þehzade Rüþ-
diyesi’ne devam etti. 18 Aðustos 1858’de
kendisine ruûs maaþý tahsis edildi. 17 Þu-
bat 1861’de Rüþdiye Mektebi’ni a‘lâ dere-
ce ile tamamladý. Ýlk görevine Ocak 1862’-
de Fetvâhâne-i Âlî’nin pusula odasýnda baþ-
ladý. 5 Haziran 1864’te imtihanla fetva
odasýna tayin edildi. Ýki yýl sonra da mü-
lâzým sýnýfýna terfi etti ve ilâve memuriyet
olarak fetva musahhihliði görevi verildi. 18
Mart 1867’de müsevvidlikle birlikte i‘lâ-
mât-ý þer‘iyye odasýnda mübeyyizlik hiz-
metine getirildi. Ertesi yýl Ýstanbul ruûsu-
na nâil oldu ve 3 Nisan 1870 tarihinden
itibaren Mekke þehri bab niyâbetine tayin
edildi. 11 Mart 1872’de süresini tamam-
layarak Ýstanbul’a döndü ve önceki göre-
vi olan Fetvahâne’de mübeyyizlik hizme-
tine devam etti. Ardýndan mûsýle-i Süley-
maniyye’ye terfi etti. Bu arada derslerine
katýldýðý Fetvâ Emini Þehrî Mehmed Nûri
Efendi’den 8 Haziran 1873 tarihinde icâ-
zet aldý. Ziyâeddin Efendi’nin Arapça’ya
hâkim olduðu kaydedilir.

Ziyâeddin Efendi 18 Mayýs 1874’te Ur-
fa sancaðý niyâbet-i þer‘iyyesine getirildi.
Ýki yýl sonra istifa ederek Ýstanbul’a dön-
dü ve önceki gibi i‘lâmât-ý þer‘iyye odasýn-
daki müsevvidlik vazifesine devam etti.
Bu göreviyle birlikte pusulacýlýk hizmetini
de sürdürdü. Ayrýca Fetvâhâne-i Ý‘lâmât-ý
Þer‘iyye mümeyyizliði muavinliðine tayin
edildi. 3 Ocak 1878’de baþmüsevvidliðe
yükseltildi. 31 Aðustos 1880’de mûsýle-i
Süleymaniyye, Eylül 1885’te hâmise-i Sü-
leymaniyye pâyelerini aldý. 3 Haziran 1886’-
da bilâd-ý mahrecden Trabzon mevleviye-
tine getirildi; yaklaþýk bir yýl sonra bu gö-
revinden ayrýldý. Eylül 1887’de bilâd-ý ham-
se pâyesi aldý. 10 Temmuz 1888’de kas-
sâm-ý askerî memuriyetine geçti. Aðustos
1889’da Fetvâhâne-i Âlî Ý‘lâmât-ý Þer‘iyye
mümeyyizliðine tayin edildi. Ýki yýl kadar
bu görevini sürdürdü. 7 Aðustos 1891’de
Mekke kadýlýðýna getirildi. 26 Temmuz
1892’de süresini tamamladý ve 17 Mayýs
1893’ten itibaren Trablusgarp merkez ni-
yâbetine gönderildi. Ardýndan tekrar Ýs-
tanbul’a döndü. 12 Temmuz 1896’da ikin-
ci defa Fetvâhâne-i Âlî Ý‘lâmât-ý Þer‘iyye
mümeyyizliðine tayin edildi, sonra da Sad-
reyn-i Muhteremeyn müsteþarý oldu. 27
Ekim 1896’da Ýstanbul pâyesini aldý. 24
Haziran 1897’de müsteþarlýktan ayrýldý ve
uhdesine Ýstanbul kadýlýðý tevcih edildi. Bu
görevde bulunduðu sýrada kendisine Ana-
dolu kazaskerliði pâyesi de verildi.

9 Þubat 1909 tarihinde Rumeli kazas-
kerliðine tayin edilen Ziyâeddin Efendi,

dört gün sonra Þeyhülislâm Cemâleddin
Efendi istifa edince onun tavsiyesiyle þey-
hülislâmlýða getirildi. Þeyhülislâmlýk gö-
revi kendisine teblið edildiðinde rahatsýz-
lýðýný ileri sürerek önce kabul etmediði, ar-
dýndan fikrini deðiþtirmesi üzerine tayini-
nin yapýldýðý kaydedilir. Þeyhülislâmlýðý ka-
bulde tereddüt etmesi sebebiyle sadâret
alayý ertelenmiþ, daha sonra da þeyhülislâ-
mýn giymesi âdet olan ferve-i beyzâ bulu-
namadýðýndan Ziyâeddin Efendi siyah lâta
üzerine niþan ve kordon takýlarak alaya
katýlmýþtýr. Bu tayin esnasýnda II. Abdül-
hamid’in kendisine bir kupa (kapalý fayton)
hediye ettiði, ancak padiþah tahttan in-
dirilince arabanýn atlarýný saraya iade et-
tiði belirtilir.

Ziyâeddin Efendi’nin þeyhülislâmlýðý es-
nasýnda, yabancý ülkelerin kanunlarýndan
faydalanýlarak yeni kanunlar ve nizamlar
konulacaðý hakkýnda programýnda yer alan
kayýtlar dolayýsýyla hükümetin eleþtirildi-
ði ve Ziyâeddin Efendi’nin Derviþ Vahdetî
tarafýndan Volkan gazetesinde yayýmla-
nan bir açýk mektupla protesto edildiði an-
laþýlmaktadýr. Ayný þekilde þeyhülislâmýn
açýklama yapmak üzere Meclis-i Meb‘û-
san’a davet edilmesi de Volkan gazete-
sinde Ýttihâd-ý Muhammedî Cemiyeti adý-
na tepkiyle karþýlanmýþtý. 13 Nisan 1909’-
da Sadrazam Hüseyin Hilmi Paþa’nýn ilk
kabinesinin istifasýyla birlikte Ziyâeddin
Efendi’nin þeyhülislâmlýðý da sona erdi.
Ancak ertesi gün oluþturulan Ahmed Tev-
fik Paþa kabinesinde Ziyâeddin Efendi yi-
ne þeyhülislâm olarak görev aldý. 31 Mart
Vak‘asý esnasýnda þeyhülislâm sýfatýyla Zi-
yâeddin Efendi halkýn ve askerin yatýþtýrýl-
masýnda önemli rol üstlendi.

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine
meþruiyet kazandýrmak için hal‘ fetvasýný
þeyhülislâm olarak Ziyâeddin Efendi ver-
di. O sýrada Meclis-i Meb‘ûsan üyesi olan
Elmalýlý M. Hamdi (Yazýr) tarafýndan müs-
veddesi yazýlan fetvaya Fetva Emini Hacý
Nûri Efendi karþý çýktý ve fetva eminliðin-
den daha önce istifa etmiþ olduðunu ba-
hane ederek fetvayý imzalamadý. Tartýþ-
malarýn ardýndan fetva metnine, padiþaha
kendiliðinden feragat teklif edilmesi fýk-
rasý ile hal‘ kararýnýn oluþturulan meclise
(erbâb-ý hall ü akd) býrakýlmasý þeklinde
ifadeler eklendi. Ziyâeddin Efendi, II. Ab-
dülhamid’i dinî kitaplarý tahrif etmek ve
yakmakla suçlayan, sebepsiz hapis ve ka-
til, israf yoluyla devletin hazinesine zarar
vermek, yemininden dönmek ve fitneye
sebebiyet vermek gibi suçlar isnat eden
fetvayý imzalamamak için rahatsýzlýðýný ile-

miþ, Zebîd þehri etrafýndaki surlar onun
döneminde yenilenmiþtir. Hüseyin b. Selâ-
me’nin yaptýrdýðý camilere yüksek mina-
reler konmuþtur. Hacýlarýn su ihtiyacýný te-
min için yollarda kuyular açtýrýldýðý gibi yol-
lara mesafeyle ilgili iþaretler konularak yol-
culuk kolaylaþtýrýlmýþtýr. Ziyâdîler dönemin-
de Zebîd’de ayrýca pek çok medrese inþa
edilmiþtir.
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Mürcie’den
Muhammed b. Ziyâd el-Kûfî’nin
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Mehmed Ziyâeddin Efendi, Ramazan
1263’te (Aðustos 1847) Ýstanbul’da doð-
du. Fetvahâne’de baþmüsevvid olan Ezi-
neli Osman Nûri Efendi’nin oðludur. Eyüp’-


