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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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ve kýzýyla evlendi. Bununla beraber yýllýk
verginin Nîþâbûr’daki eyalet divanýna öden-
mesine çok dikkat ediyordu. Ancak Ebû
Kâlicâr vergiyi düzenli ödemeyince Mes-
‘ûd, Hazar denizi sahillerine bir sefer yap-
tý. Gazneli ordusu bu sefer esnasýnda Cür-
cân ve Taberistan’ý ele geçirdi. Ebû Kâli-
câr, Enûþirvân ve diðer emîrlerle beraber
Gazneli ordusunun önünden sürekli kaçtý;
sonunda Sultan Mes‘ûd’dan af diledi (426/
1035); Gazneli ordusunun çekilmesinin ar-
dýndan Ebû Kâlicâr tekrar bölgede hâki-
miyetini kabul ettirdi. Fakat kendisi vergi
ödemeye ve Gazneli sarayýna rehine gön-
dermeye söz vererek itaatini sürdürdü. Öte
yandan Selçuklular’ýn önünden kaçan Gaz-
neli valiler Ebû Sehl el-Hamdûnî ve Ebü’l-
Fazl es-Sûrî, Esterâbâd’a sýðýndý (429/1038).
Sultan Mes‘ûd, Cemâziyelâhir 431’de (Mart
1040) hizmetlerinden dolayý Ebû Kâlicâr’a
hil‘at gönderdi. Nihayet Enûþirvân, 433
(1041-42) yýlýnda Ebû Kâlicâr’ý annesinin
de yardýmýyla esir alýp tahta geçmeyi ba-
þardý. Cürcân’ýn bu karýþýk durumundan
Selçuklular faydalandý. Tuðrul Bey, 433’te
(1041-42) þehri ele geçirip eski Gazneli ko-
mutanlarýndan Merdâvic b. Bîþûî’yi (Bisû)
buraya nâib tayin etti. Merdâvic, Tuðrul
Bey’e 50.000 dinar vergi ödeyecekti. Ar-
dýndan Enûþirvân üzerine yürüyerek onu
30.000 dinar vergi ödemeye mecbur etti.
Sonunda Tuðrul Bey’in hâkimiyetini kabul
edip anlaþmaya vardýlar, Cürcân ve Tabe-
ristan’daki þehirlerde onun adýna hutbe
okuttular. Böylece Ziyârîler, Selçuklular’a
tâbi olarak XI. yüzyýlýn son çeyreðine ka-
dar varlýklarýný devam ettirdiler. Enûþir-
vân muhtemelen 435 (1043-44) veya 441
(1049) yýlýna kadar hüküm sürdü ve bu ta-
rihte öldü. Yerine Keykâvus b. Ýskender b.
Kabûs geçti (1049-1087 [?]). Keykâvûs b.
Ýskender, Æåbûsnâme adlý nasihatnâme
türündeki eseriyle Ýran’da en çok tanýnan
Ziyârî hükümdarýdýr. Onun ardýndan tahta
geçen oðlu Gîlân Þah adý bilinen son Ziyârî
emîridir. 483 (1090) yýlý civarýnda Hasan
Sabbâh’ýn liderliðindeki Nizârî Ýsmâilîler,
Ziyârîler hânedanýna son verdiler.

Diðer Deylemli hânedanlarýn aksine Zi-
yârîler Sünnî idi (Bosworth, The New Isla-
mic Dynasties, s. 166; Encyclopedia of Asi-
an History, IV, 314). Ancak Ziyârîler’in son-
radan Sâsânî Devleti’ni ihya etmek gibi
bir düþünceye kapýldýðýný iddia eden araþ-
týrmacýlar da vardýr (Hasan Ahmed Mah-
mûd – Ahmed Ýbrâhim eþ-Þerîf, s. 488).
Ziyârîler bölgenin kültür tarihinde önemli
izler býrakmýþ bir hânedandýr. Þair, kâtip
ve hekim Ýbn Hindû, Bîrûnî, Ýbn Sînâ gibi
ünlü simalar Ziyârî sarayýnda himaye gör-

müþlerdir. Muhammed b. Abdülazîz b.
Hüseyin el-Kusaybî, ed-Devletü’z-Ziyâ-
riyye fî ªaberistân ve Cürcân Åilâle’l-
šarneyn er-râbi£ ve’l-Åâmîs el-hicriy-
yeyn adýyla bir doktora tezi hazýrlamýþtýr
(1412, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Su-
ûd el-Ýslâmiyye).
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Muhammed Ziyâülhak 12 Aðustos 1924’-
te Cullundar’da (Doðu Pencap) doðdu. Ýlk
eðitimini Simla’da aldýktan sonra Delhi’-
deki St. Stephen College’dan mezun oldu.
1943’te Hindistan ordusuna katýldý. II. Dün-
ya Savaþý’nda Ýngiliz Hindistan ordusun-
da Burma, Malaya ve Endonezya’da görev
yaptý. Savaþýn ardýndan muvazzaf olarak

cü hükümdarý oldu. Abbâsî Halifesi Tâi‘-
Lillâh ona da “Þemsülmeâlî” lakabýný ver-
di ve hil‘at gönderdi. Büveyhî Emîri Adu-
düddevle, Kabûs’u Esterâbâd yakýnlarýn-
da maðlûp ettikten sonra Taberistan ve
Cürcân’ý ele geçirdi. Kabûs ise Sâmânîler’e
sýðýndý ve ancak Büveyhîler’den Fahrüd-
devle’nin ölümünün ardýndan ülkesine dö-
nebildi (387/997). Fahrüddevle’nin oðlu
Mecdüddevle’yi yendikten sonra Cürcân’a
gidip tekrar Ziyârî tahtýna oturdu (Þâban
388 / Aðustos 998). Kabûs, Gazneliler’le iyi
iliþkiler kurmakla beraber sadece Abbâsî
halifesini metbû tanýdý. Bilge kiþiliðiyle ta-
nýnan ve kendisi de þair olan Kabûs âlim,
edip ve þairleri himaye etmiþ, Bîrûnî el-
Â¦ârü’l-bâšýye adlý eserini ona ithaf et-
miþ, þairler onu övmüþtür. Kabûs’un Bü-
veyhî Veziri Sâhib b. Abbâd, Ebü’l-Fazl Ýb-
nü’l-Amîd ve tarihçi Utbî’ye yazdýðý mek-
tuplar, Seâlibî’nin Yetîmetü’d-dehr’i ile
Yâkut el-Hamevî’nin Mu£cemü’l-üdebâß
adlý eserinde yer almaktadýr. Kabûs zali-
mane davranýþlarý yüzünden Ziyârî ordu-
su tarafýndan tahtýndan uzaklaþtýrýldý ve
yerine “Felekülmeâlî” lakabýyla oðlu Me-
nûçihr getirildi (402/1012). Kabûs da âsi
askerler tarafýndan öldürüldü.

Öte yandan Gazneli Sultan Mahmud, Ka-
bûs’un kendisine sýðýnmýþ olan diðer oð-
lu Dârâ’yý destekliyordu. Menûçihr, kar-
deþinin taht üzerindeki iddialarýný önle-
mek ve Sultan Mahmud’un desteðini sað-
lamak için Gazneli Devleti’ne tâbi oldu. Ar-
dýndan Sultan Mahmud’un kýzýyla evlendi.
Sultan Mahmud’un 404’te (1013-14) Hin-
distan’da Nâradîn’e yaptýðý sefere Menû-
çihr, Deylemli askerlerden yardýmcý birlik
gönderdi. Sultan Mahmud, 419 (1028) yý-
lýnda Büveyhîler’den Mecdüddevle’nin hâ-
kimiyetindeki Rey þehrini zaptetmek ama-
cýyla batýya yürüdüðü sýrada, Gazneli or-
dusunun ülkesini ele geçirmesinden kor-
kan Menûçihr sultana karþý düþmanca bir
tavýr takýndý. Bunun üzerine Sultan Mah-
mud ülkesini hâkimiyeti altýna aldý. Me-
nûçihr, sultanýn geri çekilmesiyle hâneda-
nýn baþýnda kalabilmesini saðlamak için
500.000 dinar ödemek zorunda kaldý; ký-
sa bir süre sonra da öldü (420/1029). Me-
nûçihr de babasý gibi þairleri himaye et-
miþ, “Menûçihrî” mahlasýný ona nisbetle
almýþtýr.

Menûçihr’in ölümünün ardýndan “Þere-
fülmeâlî” lakabýyla oðlu Enûþirvân tahta
çýktý ve metbû tanýdýðý Sultan Mahmud’a
vergi ödedi. Gazneli Mahmud’un yerine
geçen oðlu Sultan Mes‘ûd, Enûþirvân üze-
rinde etkili olan dayýsý Ebû Kâlicâr’ý akra-
balýk yoluyla kendisine baðlamaya çalýþtý
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