
496

ZÝYAFET

maksatlarla tertip edilen ziyafetlerde bu-
luþmanýn ibadet gibi sevap kazanmaya
vesile olacaðý belirtilir (Gazzâlî, II, 12-15;
Meysâvî, s. 773-776).

Ziyafet esnasýnda uyulmasý istenen bazý
kurallar da klasik dönem eserlerinde þöy-
lece sýralanýr: Misafir boþ bulduðu veya ev
sahibinin gösterdiði yere oturmalý, yer se-
çiminde ve diðer davranýþlarýnda davet sa-
hibinin aile mahremiyetine saygý göster-
meli, gözü yemeðin geleceði yerde olma-
malý, yanýnda oturanlarla sohbet etme-
lidir. Ziyafet sofrasý gayri meþru hareket-
lerin sergilendiði bir eðlenceye dönüþtü-
rülmemelidir. Yemek saati önceden belir-
lenip davetlilerin çoðu gelmiþse yemek
vaktinde verilmeli, misafirler bekletilme-
melidir. Ancak gecikenler arasýnda yok-
sullar veya gücenebilecek kimseler varsa
yemek bir süre geciktirilebilir. Ýlgili kay-
naklarda yemeklerin týbbî yönden uygun
olan sýraya göre verilmesi, ziyafette deði-
þik yemekler sunulacaksa bunlarýn misa-
firlerin göreceði yere konulmasý, yemeðin
aceleye getirilmemesi, yemeklerin davet-
lilere yetecek miktardan eksik veya fazla
olmamasý, ziyafet sahibinin misafirlerden
önce sofradan kalkmamasý, ayrýlýrken da-
vetlilerin ziyafet sahibinin iznini almasý, ev
sahibinin misafirleri uðurlamasý gibi ku-
rallar da sýralanýr (Gazzâlî, II, 12-18; Akfeh-
sî, s. 33-44; Ýbn Tolun, s. 68-87; Heytemî,
s. 63-71).
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Sözlükte “deðer verilen birini, bir yeri
görmeye gitmek” anlamýnda masdar olan
ziyâretin kökü zevr de ayný anlamdadýr ve
hem ziyaret etmeyi hem de ziyaret edeni
anlatýr. Ancak “ziyaret eden” anlamýnda
zâir (çoðulu züvvâr) kelimesi daha yaygýn-
dýr. Züver ve mezâr da “bir kimseyi gör-
meye gitme” mânasýný ifade etmekle be-
raber mezar ayrýca “ziyaret edilen yer” an-
lamýna gelir ve Türkçe’de kabirle birlikte
bu anlamda kullanýlýr. Ziyaret ibret almak
için kabirleri, sevap kazanmak için müba-
rek yerleri, akrabalarý ve hastalarý görmek
gibi amaçlarla gerçekleþtirilir. Kur’an’da zi-
yaretle ilgili tek âyet, Ýslâm öncesinde dinî
gayretle deðil kabile mensuplarýnýn sayý-
sýna ölülerin de dahil edildiðini göstermek
suretiyle yapýlan kabir ziyaretleriyle övün-
meyi eleþtiren, “Çokluðunuzla övünmek
kabirlere girinceye kadar sizi oyaladý” me-
âlindeki âyettir (et-Tekâsür 102/1-2).

Kabir Ziyareti. Hz. Peygamber’in haya-
týnda önceleri kabir ziyaretini yasaklayan,
daha sonra da buna izin veren iki farklý
uygulama vardýr. Resûl-i Ekrem’in ilk dö-
nemlerde kabir ziyaretini erkek-kadýn her-
kese yasaklamasýndan maksat, yanaklarý
yumruklama, elbise yakalarýný yýrtma ve
aðýt yakýp aðlama gibi (Buhârî, “Cenâ,iz”,
19) Ýslâm’ýn vakarý ile baðdaþmayan Câhi-
liye âdetlerini unutturmak, kabirlere, do-
layýsýyla içindekilere aþýrý saygý besleme ve
hatta onlara ibadet etme þeklinde kendi-
ni gösteren þirk görüntülerini yok etmek-
ti. Kabirlerin yanýnda uygulanan bu Câhi-
liye âdetlerinin çirkinliði anlaþýldýktan ve
ziyaret sýrasýnda kötü söz söylemenin gü-
nah olduðu öðrenildikten sonra Hz. Pey-
gamber âhireti hatýrlatacaðý için kabirle-
rin ziyaret edilebileceðini bildirmiþ (Müs-
ned, III, 38, 63; Müslim, “Cenâ,iz”, 106;
Ebû Dâvûd, “Cenâ,iz”, 77-102), kabir ziya-
reti insana kendi âkýbetini hatýrlatýp ibret
almasýný saðladýðýndan faydalý görülmüþ-
tür (Müslim, “Cenâ,iz”, 102). Nitekim Re-
sûl-i Ekrem, Medine’deki Bakýu’l-garkad
kabristanýný sýk sýk ziyaret etmiþ, ilâhî iz-
ne nâil olduktan sonra da annesinin kab-
rini ziyaret edip aðlamýþ, onun bu hali ya-
nýndaki sahâbîleri de aðlatmýþtýr (Müslim,
“Cenâ,iz”, 105; Nesâî, “Cenâ,iz”, 101). Bu-
nunla birlikte Ýbn Abbas (Ebû Dâvûd, “Ce-
nâ,iz”, 78), Ebû Hüreyre (Tirmizî, “Cenâ,iz”,
61) ve Hassân b. Sâbit (Müsned, III, 442-
443), Resûl-i Ekrem’in kabirleri ziyaret
eden kadýnlarý lânetlediðini belirterek bu

yen hadiste (Dârimî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 1)
me’dübe kelimesinin kullanýlmasýnda ke-
limenin bir kutsiyet mânasýný ima etme-
sinin etkili olduðu düþünülebilir.

Baþta Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’i
olmak üzere ahlâk ve âdâb kitaplarýnda
Ýslâmî örf ve âdetlere uygun bir ziyafetin
ziyafeti tertipleyenler, davet edilenler, zi-
yafetin seyri bakýmýndan çeþitli kurallara
yer verilmiþtir: Ziyafet veren kiþi davet eder-
ken zengin fakir ayýrýmý yapmamalýdýr. Zira
bir hadiste, “Yemeklerin en kötüsü zengin-
lerin çaðýrýlýp fakirlerin çaðýrýlmadýðý ziya-
fet yemeðidir” denilmiþtir (Buhârî, “Nikâh”,
42; Müslim, “Nikâh”, 107; Ebû Dâvûd, “Et.i-
me”, 1). Davetlerde akrabalara öncelik ve-
rilmeli, ardýndan dostlar, tanýdýklar çaðýrýl-
malýdýr. Ziyafet veren kimse övgü ve itibar
peþinde olmayýp dostlarýný memnun et-
mek, Peygamber’in sünnetini yaþatmak ve
insanlarýn gönlünü hoþ tutmak gibi amaçlar
taþýmalý, ziyafete katýlmakta sýkýntý çeke-
cek kimseleri çaðýrmamalýdýr. Davet edilen
de zengin fakir ayýrýmý yapmaksýzýn müm-
kün olduðu ölçüde davete icabet etmelidir.
Nitekim Hz. Peygamber kölelerin ve yok-
sullarýn davetine de katýlýrdý (Ýbn Mâce, “Ti-
cârât”, 66, “Zühd”, 16; Tirmizî, “Cenâ,iz”,
32). Özellikle düðün yemeðine katýlmanýn
önemi üzerinde durulmuþ, bunun farz-ý
ayýn, farz-ý kifâye veya sünnet olduðu belir-
tilmiþ, diðer ziyafetlere katýlmak ise müs-
tehap sayýlmýþtýr (Gazzâlî, II, 42; Akfehsî,
s. 36; Ýbn Tolun, s. 41-42). Resûl-i Ekrem
davet edilenlerin davete katýlmalarýný öðüt-
lemiþ (Müslim, “Nikâh”, 97, 98, 100-106;
Ebû Dâvûd, “Et.ime”, 1), mazeretsiz dave-
te icabet etmeyenlerin günahkâr olacaðý
bildirilmiþtir (Müslim, “Nikâh”, 110; Ebû
Dâvûd, “Et.ime”, 1; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 25).
Kendisi davet edildiðinde Medine’ye çok
uzaktaki yerlere bile giderdi (Müsned, II,
424, 479, 481, 512; Buhârî, “Hibe”, 2, “Ni-
kâh”, 73; Müslim, “Nikâh”, 104). Davet edi-
len kiþi nâfile oruca niyet etmiþse ve da-
vete katýlmasý ev sahibini sevindirecekse
icabet edip orucunu bozmalýdýr; aksi tak-
dirde mazeret belirtmelidir. Ziyafet vere-
nin zalim ve kötü bir kiþi olarak bilinme-
si veya ziyafette sunulacak yemeðin he-
lâl olmamasý gibi bir endiþe varsa davete
icabet etmemek gerekir. Ziyafete katýlýr-
ken yiyip eðlenmek gibi basit amaçlarýn
ötesinde davet vereni memnun etmek,
dostluklarý pekiþtirmek, Resûlullah’ýn sün-
netini yaþatmak gibi amaçlar gözetilmeli-
dir. “Ameller niyetlere baðlýdýr” hadisi (Bu-
hârî, “Bed,ü’l-vahy”, 1; Ebû Dâvûd, “Ta-
lâk”, 11) delil gösterilerek bu tür niyet ve
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ret etmektedir. Þeddü’r-rahl hadisinin çe-
þitli rivayetlerinde adý bazan en önce, ba-
zan da en sonra “benim þu mescidim” diye
zikredilen Medine Mescidi, Kur’an’ýn ifade-
siyle, “Takvâ üzerine kurulan mesciddir” (et-
Tevbe 9/108). Kâbe’den kýrk yýl sonra inþa
edilen (Buhârî, “Enbiyâ,”, 40) ve Kur’an’-
da çevresinin mübarek kýlýndýðý belirtilen
(el-Ýsrâ 17/1) Mescid-i Aksâ daha önceki
ümmetlerin, hatta bir süre müslüman-
larýn da kýblesi olmuþ, Hz. Peygamber bu
mescidden Mescid-i Îliyâ þeklinde de bah-
setmiþtir (Müslim, “Hac”, 513).

Ýslâm âlimleri, güvenilir olduðunda itti-
fak ettikleri þeddü’r-rahl hadisine dayana-
rak fazilet itibariyle Mescid-i Harâm, Mes-
cid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ’nýn birbirini
izlediðini kabul etmektedir. Yine adý ge-
çen hadise göre bu üç yerin dýþýnda kalan
türbe ve makamlarý ziyaret için seyahate
çýkýlmasý menedilmiþtir. Dört mezhep ima-
mý da bu üç mescidden baþka yerleri zi-
yaret etmenin ve oralarda yapýlacak ne-
zirlerin makbul olmayacaðý görüþündedir.
Bu arada Resûl-i Ekrem’in kabrini ziyaret
meselesi, üzerinde en çok tartýþýlan konu-
lardan birini teþkil etmiþtir. Takýyyüddin
Ýbn Teymiyye ile talebesi Ýbn Kayyim el-
Cevziyye þeddü’r-rahl hadisine göre Hz.
Peygamber’in kabrinin ve diðer bazý kabir-
lerin ziyaretinin doðru olmayacaðýný; bu-
nun aksini ileri sürenler ise Resûlullah’ýn,
“Ben öldükten sonra kabrimi ziyaret eden
beni hayatta iken ziyaret etmiþ gibidir”
(Dârekutnî, III, 334; Beyhaký, VI, 47); “Üm-
metimden kabrimi ziyaret edenlere mutla-
ka þefaat ederim” (Dârekutnî, III, 334; Bey-
haký, VI, 51) meâlindeki hadisleri esas al-
mýþlardýr. Takýyyüddin es-Sübkî bu tür ha-
dislerin güvenilirlik derecesini belirtmek,
peygamberlerin kabirlerini ziyaret mak-
sadýyla seyahate çýkýlabileceðini ispat et-
mek ve Takýyyüddin Ýbn Teymiyye’nin bu
konudaki görüþlerini eleþtirmek için Þi-
fâßü’s-sešåm fî ziyâreti Åayri’l-enâm is-
miyle bir eser kaleme almýþtýr (Haydarâ-
bâd 1315/1897; nþr. Hüseyin Muhammed
Ali Þükrî, Beyrut 1429/2008). Ýbn Teymiy-
ye’nin talebelerinden Þemseddin Ýbn Ab-
dülhâdî, buna reddiye olarak e½-Øârimü’l-
münkî fi’r-red £ale’s-Sübkî adýyla bir eser
yazmýþtýr (Kahire 1318; ayrýca bk. Þevkâ-
nî, V, 103 vd.). Ýbn Teymiyye’den önce Þâ-
fiî mezhebi âlimlerinden Rüknülislâm el-
Cüveynî ve Mâlikî âlimlerinden Kadî Ýyâz
da ayný düþünceleri ileri sürmüþlerdir (Ýbn
Hacer el-Askalânî, III, 53). Bununla bera-
ber Ýbn Teymiyye, ziyaret maksadýyla özel
bir sefer söz konusu olmadan Resûl-i Ek-
rem’in kabrinin ziyaret edilebileceðini söy-

lemiþtir. Gazzâlî de bu hadisin üç mescid
dýþýndaki ziyaretleri menettiðini kabul eder-
se de türbe ve kabirler gibi ziyaret mahal-
lerine gitmeye mani teþkil etmediðini be-
lirtmiþtir (Zebîdî, IV, 286). Ýslâm âlimleri-
nin çoðuna göre Resûl-i Ekrem’in kabrini
ziyaret sünnet, Hanefîler’e göre müekked
sünnet, bazýlarýna göre ise vâciptir. Âlim-
ler bu ziyaretin kiþiye büyük sevap kazan-
dýracaðýný ve mânevî derecesinin yüksel-
mesine vesile olacaðýný kaydetmiþlerdir.
Resûlullah’ýn, “Kabirleri ziyaret ediniz” em-
ri (yk. bk.) kendisinin kabrini ziyaretin de
önemli dayanaklarýndan biridir. Onun kab-
rini ziyaret esnasýnda uyulmasý gereken
bazý kurallar vardýr. Öncelikle Resûlullah’a,
“es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve
rahmetu’llahi ve berekâtüh” diye selâm ve-
rilir, huzurunda ayakta durulur, yüz onun
kabrine doðru çevrilir ve salâtüselâma de-
vam edilir. Kabrin yanýnda yüksek sesle
konuþulmayacaðý, insanlarý rahatsýz eden,
hoþ görülmeyen davranýþlardan sakýnýla-
caðý, oturulmasý halinde iki diz üzerinde
oturulacaðý, kýsacasý saðlýðýnda kendisini
ziyaret edenlerin davrandýðý gibi davraný-
lacaðý belirtilmiþtir. Ayrýca ayný yerde med-
fûn bulunan Hz. Ebû Bekir ile Ömer’i de
“es-Selâmü aleyke yâ Ebâ Bekr, es-selâ-
mü aleyke yâ Ömer” diye selâmlamak ge-
rekir. Hz. Ali’nin Necef’te, oðlu Hüseyin’in
Kerbelâ’daki türbeleri baþta olmak üzere
mâsum imamlara ait Þiîler’ce mukaddes
sayýlan muhtelif ziyaret mekânlarý bulun-
maktadýr (bk. ATEBÂT).

Akraba Ziyareti. Akraba olan müslüman-
lar birbirlerine diðer müminlerden ve mu-
hacirlerden daha yakýn kabul edildikleri
için (el-Enfâl 8/75; el-Ahzâb 33/6) akraba-
lýk münasebetlerini karþýlýklý ziyaretlerle
devam ettirmeleri istenmektedir. Kendi-
lerinden “zü’l-kurbâ” (el-Bakara 2/83; en-
Nisâ 4/36), “zevi’l-kurbâ” (Bakara 2/177) ve
“el-akrabûn” (el-Bakara 2/180, 215; en-Ni-
sâ 4/33) gibi ifadelerle bahsedilen akra-
balarýn birbirleriyle iliþkilerini sürdürme-
lerini Resûl-i Ekrem de önemle tavsiye et-
miþ, bunu yerine getirmeyenlerin cennet-
ten mahrum kalacaklarýný bildirmiþtir (bk.
AKRABA; SILA-i RAHÝM). Bu arada akraba
olmayanlarýn ziyaretleþmelerinin Allah’ý
hoþnut edeceðine dair hadisler de vardýr
(meselâ bk. Müsned, II, 292, 408, 462; Bu-
hârî, “Cenâ,iz”, 2, “Mezâlim”, 5; Müslim,
“Birr”, 38, “Selâm”, 4-6). Hanefî ve Mâli-
kîler’e göre bir kadýn, anne ve babasýný
-Mâlikîler’e göre ayný þehirde bulunmala-
rý kaydýyla- her cuma günü ziyaret etme
hakkýna sahiptir ve kocasý onu engelleye-
mez. Kocasý izin vermese bile kadýn diðer

yasaðýn kalkmadýðýna iþaret etmiþlerdir.
Neticede bazý âlimler umumi ruhsatýn ya-
saðý kaldýrdýðý görüþünde birleþmiþ, bazý-
larý ise çokça aðlayýp sýzlandýklarý gerekçe-
siyle kadýnlar için kabir ziyaretinin mek-
ruh sayýldýðýný söylemiþtir. Bunlara muha-
lefet edenler daha önceki yasaðý neshe-
den, “Kabirleri ziyaret ediniz” hadisinin ka-
dýnlarý da içine aldýðýný, zira onlarýn da âhi-
reti düþünerek ibret almalarý gerektiðini
ileri sürmüþlerdir. Bu iki görüþü telif eden-
ler ise kadýnlarýn kabir ziyaretini yasakla-
yan hadiste geçen “zevvârât” kelimesinin
mübalaða sîgasýna dikkat çekip bu yasa-
ðýn, kabirleri sýk sýk ziyaret etmek sure-
tiyle bazý önemli görevlerini aksatan ka-
dýnlarý içine aldýðýný belirtmiþlerdir (Þev-
kânî, IV, 119). Kabir ziyaretinin bazý âdâbý
vardýr. Kabristana girerken kendi âkýbe-
tini düþünerek derin bir tevazu içinde bu-
lunmalý, kabirdekileri Resûl-i Ekrem’in yap-
týðý gibi selâmlamalý, Hanefîler’e göre kab-
rin yanýnda ayakta durup dua etmeli, ka-
birlerin üzerine basýlmayacaðý gibi oturu-
lamayacaðý da bilinmelidir (Müslim, “Ce-
nâ,iz”, 96-98). Kabirdekiler için Hz. Pey-
gamber’in þu duasý okunmalýdýr: “Selâm
size ey bu kabirlerde yatanlar! Allah bizi
de sizi de baðýþlasýn. Siz bizden önce gitti-
niz, biz peþinizden geleceðiz” (Tirmizî, “Ce-
nâ,iz”, 59; ayrýca bk. KABÝR).

Kutsal Yerleri Ziyaret. Kutsal yerlerin zi-
yaret edilebileceðine ruhsat veren “þed-
dü’r-rahl” hadisine göre sadece Mescid-i
Harâm (Kâbe), Mescid-i Nebevî ve Mes-
cid-i Aksâ’yý ziyaret için seyahate çýkýlýr
(Buhârî, “Salât fî mescidi Mekke ve’l-Me-
dîne”, 1, “Savm”, 67; Müslim, “Hac”, 415,
511-513). Resûl-i Ekrem zaman zaman Ku-
bâ Mescidi’ni ziyarete gitmekle beraber
yalnýz yukarýdaki üç mescidi ziyaret yeri
kabul etmesinin bazý sebepleri vardýr. Müs-
lümanlarýn hac ibadetini yerine getirmek
için ziyaret etmeleri gereken Kâbe yeryü-
zünde inþa edilen ilk mescid, ayný zaman-
da müslümanlarýn kýblesidir. Mescid-i Ak-
sâ da yeryüzünde inþa edilen ikinci mes-
ciddir. Ayrýca bu iki mescid Kur’ân-ý Kerîm’-
de önemle zikredilmektedir (meselâ el-
Bakara 2/144; el-Mâide 5/2; el-Ýsrâ 17/1).
Hz. Peygamber, Mescid-i Harâm’da kýlýnan
bir namazýn Mescid-i Nebevî’de kýlýnan yüz
namazdan (Müsned, IV, 5) ve baþka mes-
cidlerde kýlýnan sayýsýz namazdan (Ýbn Mâ-
ce, “Ýkame”, 195) daha faziletli olduðunu
belirtmiþtir. Mescid-i Nebevî’de kýlýnan bir
namazýn Kâbe dýþýndaki mescidlerde kýlý-
nan bin namazdan daha faziletli sayýlma-
sý da (Buhârî, “Façlü’s-salât”, 1; Müslim,
“Hac”, 505-510) bu mescidin önemine iþa-
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Hazar denizinin güneydoðusunda
Cürcân ve Taberistan’da

hüküm süren
Deylemli bir hânedan

(928-1090).
˜ ™

Hânedan, adýný kurucusu Merdâvic’in ba-
basý Ziyâr b. Verdânþah’tan almýþtýr. Bazý
kaynaklarda hânedan Sâsânî Hükümdarý
Enûþirvan I. Hüsrev’in babasý Kubâd’a nis-
bet edilir (Bîrûnî, s. 39). Ancak diðer Ýran-
lý hânedanlar gibi Ziyârîler de Sâsânî Hü-
kümdarý Hüsrev zamanýnda Gîlân kralý olan
Arguþ Ferhâdân’ýn soyundan geldiklerini
iddia ederler (Madelung, IV, 212). Ziyârî-
ler’in ilk hükümdarý Merdâvic, Sâmânîler’in
Gîlânlý ünlü kumandaný Esfâr b. Þîreveyh’in
hizmetine girdi ve ordu komutanlýðýnda
önemli baþarýlar kazandý. Esfâr ile Merdâ-
vic, Taberistan’ýn büyük bir kýsmýný ele ge-
çirdikten sonra Zencan, Rey ve Kazvin gibi
Cibâl vilâyetlerini de zaptettiler. Halkýn ken-
dilerine zulmeden Esfâr’a karþý tepki gös-
termesinden yararlanan Merdâvic baðým-
sýzlýðýný ilân ederek merkezi Cürcân (Gür-
gân) olan Ziyârîler hânedanýný kurdu (316/
928). Hânedanýn 319 veya 320 (932) yýlýn-
da kurulduðuna dair görüþler de vardýr.
Merdâvic baþarýlý bir kumandan ve fýrsat-
larý iyi deðerlendiren bir liderdi. Sâmânî
Emîri Nasr tarafýndan 323’te (935) Cür-
cân’a hâkimiyeti tanýndý ve Cürcân valili-
ðine getirildi. Burada kardeþi Veþmgîr ile
iþ birliði yapan Merdâvic, ayný yýl hizme-
tinde bulunan bir grup Türk askeri tara-
fýndan Ýsfahan’da öldürülünce bölgede Zi-
yârîler, Büveyhîler ve Sâmânîler arasýnda
hâkimiyet mücadelesi baþladý. Merdâvic’in
yerine kardeþi Veþmgîr (Vüþmgîr) geçti. Bu-
nun üzerine Sâmânîler’den Nasr b. Ah-
med, daha önce kendi hânedanýna ait olan
topraklarý geri almak amacýyla bir ordu
sevkettiyse de Veþmgîr, Sâmânî ordusunu

Taberistan’dan uzaklaþtýrýp Cürcân’ý zap-
tetti (323/935). Bu sýrada Büveyhîler de
Ýsfahan’ý ele geçirdiler. Veþmgîr, Büvey-
hîler’e karþý koyabilmek için Sâmânîler’e
tâbi oldu ve onlardan yardým istemek zo-
runda kaldý. Ýsfahan’ý Büveyhîler’den geri
alan Veþmgîr, Deylemli liderlerden Mâkân
b. Kâkî ile iþ birliði yaptý. Nasr b. Ahmed,
Ebû Ali Ahmed b. Muhtâc komutasýnda-
ki bir orduyu Cürcân’a gönderince Mâkân
Veþmgîr’den yardým istedi. Ýki taraf ara-
sýndaki mücadeleden faydalanan Büvey-
hîler tekrar Ýsfahan’da hâkimiyet kurdu-
lar. Ebû Ali de Rey üzerine yürüyüp Veþm-
gîr ve Mâkân’ýn müttefik kuvvetlerini boz-
guna uðrattý. Mâkân bu savaþta hayatý-
ný kaybetti (21 Rebîülevvel 329 / 24 Aralýk
940).

Veþmgîr, Mâkân’ýn kuzeni Hasan b. Fî-
rûzân ile uðraþmak zorunda kaldýðý için
tekrar Sâmânîler’e tâbi oldu. Nasr b. Ah-
med saltanatýnýn sonlarýna doðru Cibâl,
Taberistan ve Cürcân’ý zaptetti. Ebû Ali
Ahmed b. Muhtâc’ýn Hasan b. Fîrûzân ile
mücadelesinden yararlanan Veþmgîr, Rey
þehrini ele geçirdiyse de buradaki hâki-
miyeti kýsa sürdü ve Büveyhî Emîri Rük-
nüddevle tarafýndan þehirden uzaklaþtýrýl-
dý (331/943). Veþmgîr’in Ebû Ali’yi Büvey-
hîler’le iþ birliði yapmakla suçlamasý Ebû
Ali’nin Sâmânî Emîri I. Nûh tarafýndan Ho-
rasan valiliðinden azledilmesine yol açtý.
Veþmgîr ile Rüknüddevle arasýndaki mü-
cadele daha sonra da sürdü. Sâmânî Emî-
ri Mansûr b. Nûh, Büveyhîler’e karþý bir or-
du gönderince Veþmgîr, Sâmânî ordusuy-
la Cürcân’da birleþti, ancak bir av sýrasýn-
da hayatýný kaybetti (357/967).

Veþmgîr’in ölümü üzerine Ziyârî ailesi-
nin ileri gelenleri babasý ile sefere katýlan
oðlu Kabûs’a biat etmiþlerdi. Bu sýrada
Taberistan’da bulunan Veþmgîr’in büyük
oðlu Bihistûn da (Bîsütûn) Cürcân’a gelip
kendisi adýna biat aldý. Kabûs ise Sâmâ-
nîler’in desteðiyle hükümdarlýk iddiasýna
devam etti. Büveyhîler’den Adudüddev-
le’nin kýzýyla evlenen Bihistûn, Büveyhî-
ler’in yardýmýyla Cürcân ve Simnân’ý zap-
tederek Kabûs’u itaate zorladý. Büveyhî-
ler’in kontrolündeki Abbâsî Halifesi Mutî‘-
Lillâh, Bihistûn’un Taberistan, Cürcân, Sâ-
lûs ve Ruyân vilâyetlerini hâkimiyeti altý-
na almasýný onayladý ve kendisine “Zahî-
rüddevle” lakabýný verdi (360/971). Gîlân ve
Deylem’de hüküm süren Ali evlâdý (Zeydî-
ler) arasýndaki taht mücadelelerine de ka-
rýþan Bihistûn, Receb 367’de (Þubat 978)
Esterâbâd’da öldü. Ardýndan Kabûs isyan
eden küçük yaþtaki yeðenini Simnân Ka-
lesi’nde ele geçirerek Ziyârîler’in dördün-

akrabalarýný da yýlda bir defa ziyaret ede-
bilir. Ayný þekilde koca, eþinin anne ve ba-
basýnýn kýzlarýný haftada bir defa, eþinin
diðer akrabalarýnýn da yýlda bir defa onu
kendi evinde ziyarette bulunmalarýna en-
gel olamaz. Kadýnýn baþka bir evlilikten
doðan küçük çocuklarý varsa onlarýn an-
nelerini günde bir defa, büyük çocuklarý-
nýn da haftada bir defa ziyaret etme hak-
ký vardýr.

Umumi Ziyaretleþme. Âlim ve sâlihlerin
ilimlerinden ve yaþama tarzlarýndan fay-
dalanmak amacýyla ziyaret edilmesi, ar-
kadaþ, dost ve komþularýn birbirini ziya-
ret etmesi uygun görülmüþtür. Bu ziya-
retlerde de bazý kurallara uyulmalýdýr. Zi-
yaret edilecek kiþinin uygun bir zamaný-
nýn kollanmasý, yanýna girmeden önce izin
istenmesi, izin verilmediði takdirde, “Ýzin
verilmedikçe -evlere- girmeyin. Size, ‘Geri
dönün’ denilirse dönün!” âyetine göre (en-
Nûr 24/28) geri dönülmesi, ziyaret edilen
kimsenin ibadetinin ve çalýþmasýnýn engel-
lenmemesi ve bu amaçla ziyaretin uzun
tutulmamasý tavsiye edilmiþtir. Ayrýca, “Din
kardeþini güler yüzle karþýlamak gibi bir
iyiliði bile sakýn küçük görme!” hadisine
göre (Müslim, “Birr”, 144) ziyaret eden de
edilen de birbirine karþý güler yüzle dav-
ranmalýdýr. Ziyaret eden kiþi âlim, fazilet-
li, yaþça büyük, toplumun saygý duyduðu
þahsiyetlerden veya aile büyüklerinden bi-
ri ise ev sahibi ona hürmet gösterip aya-
ða kalkmalýdýr. Uzaktan gelen ve uzun sü-
reden beri görüþülemeyen biriyle kucak-
laþmakta sakýnca yoktur; yakýndan gelen-
lerle yalnýz tokalaþmakla yetinmelidir (bk.
TOKALAÞMA). Resûl-i Ekrem “iyâdet” de-
nilen hasta ziyaretini de önemsemiþ, bu-
nun müslümanýn müslüman üzerindeki
beþ hakkýndan biri olduðunu söylemiþ (Bu-
hârî, “Cenâ,iz”, 2; Müslim, “Selâm”, 4),
hatta kendisi müslüman olmayan hasta-
larý da ziyaret etmiþtir (Buhârî, “Cenâ,iz”,
80, “Merdâ”, 11).
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