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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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lan düzenlemelerle 27 Mayýs 1980 tarihin-
de baþþehir Ýslâmâbâd’da Federal Þer‘î
Mahkeme kuruldu. Ýlk, orta ve yüksek öð-
retime din dersleri konuldu, mevcut olan-
lar arttýrýldý. Ekonomide ve bankacýlýkta
faizsiz sisteme geçmek için çalýþmalara
baþlandý. Zekât ve öþürle ilgili düzenleme-
ler yapýldý. Eðitim dili olarak Urduca öne
çýkarýldý.

Kadiyânî cemaatine karþý sert yaptýrým-
lar uygulayan Ziyâülhak 1980’de tamamen
kendisinin belirlediði 284 üyeli Meclis-i Þû-
râ’yý kurdu. 1980’lerin ortasýnda tekrar
seçim kararý aldý, ancak bundan önce ken-
di konumunu saðlamlaþtýrmak amacýyla
devlet baþkanlýðý için referandum yaptýr-
dý ve % 95’ten fazla bir çoðunlukla beþ
yýllýðýna devlet baþkanlýðýna seçildi. Aralýk
1984’te halk oyuna sunduðu Ýslâmlaþma
programý büyük çoðunlukla kabul edildi.
Ertesi yýl sýkýyönetim kaldýrýldý ve siyasî
partiler faaliyetlerine baþladý. Þubat 1987’-
deki seçimlerde Ziyâülhakk’ýn adayý Mu-
hammed Han Cüneco baþbakan seçildi. Bu
arada Cemâat-i Ýslâmî ile iliþkileri zayýfla-
dý ve cemaat tarafýndan Ýslâm’ý siyasî he-
defleri için kullanmakla itham edildi. Zi-
yâülhak bunun üzerine ülkenin güçlü siya-
sî yapýlarýndan olan Müslüman Birliði’nin
desteðini almaya çalýþtý. Mayýs 1988’de par-
lamentoyu tekrar feshedip doksan gün
içinde yeni seçimlerin yapýlacaðýný açýkla-
dý. 15 Haziran 1988’de uygulamaya koydu-
ðu Þeriat Kanunu’yla Ýslâm hukuku Pakis-
tan’ýn üst hukuku ve hukuk kaynaðý ilân
edildi. Fakat Zülfikar Ali Butto’nun yurt dý-
þýndaki kýzý Benâzir Butto’nun ülkeye dön-
mesiyle seçimleri yeniden erteledi. Seçim
tarihi henüz belirlenmeden 17 Aðustos
1988’de içinde yüksek rütbeli Pakistan as-
kerî erkâný ve Amerika Birleþik Devletleri
büyükelçisinin de bulunduðu uçaðýnýn þüp-
heli bir þekilde düþmesiyle meydana ge-
len kazada öldü. Ýslâmâbâd’da kendi inþa
ettirdiði Faysal Camii’nin hazîresine defne-
dildi. Vefatýndan sonra “þehîdü’l-Ýslâm” ola-
rak anýldý.

Ýslâm ülkeleriyle iþ birliðini geliþtiren Zi-
yâülhak, Ýran-Irak savaþýný durdurmak için
giriþimlerde bulunmuþ, Hindistan’ýn nük-
leer kapasitesine karþý Pakistan’ýn da bu
alanda gerekli teknolojiyi elde etmesi için
gayret göstermiþtir. Bir Türk dostu olan
Ziyâülhak Türkiye ile çok yakýn iliþkiler kur-
muþ ve her konuda tam destek taahhü-
dünde bulunmuþtur. Ziyâülhak, yönetimi-
nin baþlarýnda Sovyetler Birliði’nin Afga-
nistan’ý iþgal etmesi üzerine Afgan direni-
þine de destek vermiþ, Pakistan toprakla-
rýnda çok büyük sayýda Afganlý mültecinin
yaþamasýna imkân tanýmýþtýr. Bu süreçte
hem Amerika Birleþik Devletleri hem de
Ýslâm ülkelerinin geniþ desteðini almýþtýr.
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Osmanlý döneminde kullanýlan
bir çeþit gümüþ para.
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Zolota (isolette) Lehistan’da (Polonya)
basýlan bir gümüþ para cinsidir. Osmanlý
piyasalarýnda XVII. yüzyýldan itibaren yay-
gýn biçimde kullanýlmýþtýr. Zamanla Os-

orduda kaldý. Hint alt kýtasý 1947’de Hin-
distan ve Pakistan diye ikiye ayrýlýnca Pa-
kistan ordusunda yer aldý. 1955’te Kuetta
subay kolejinde kurmay eðitimi aldý. 1963-
1964 yýllarýnda Amerika Birleþik Devletle-
ri’nde askerî öðrenim gördü. 1965’teki Hin-
distan-Pakistan savaþýnda tankçý birliði ku-
mandanlýðý yaptý. 1967-1970 yýllarý arasýn-
da Ürdün kara kuvvetlerinde askerî da-
nýþman sýfatýyla çalýþtý. 1975’te Mültan böl-
gesi kumandanlýðýna tayin edildi. 1 Nisan
1976’da Baþbakan Zülfikar Ali Butto ta-
rafýndan kendisinden daha kýdemli beþ ge-
neralin önüne geçirilerek genelkurmay baþ-
kanlýðýna getirildi. Mart 1977’deki seçim-
lerde Butto’nun baþarý kazanmasýna rað-
men Millî Cephe adýyla teþkilâtlanan mu-
halefetin seçimlerde usulsüzlük yapýldýðý-
ný öne sürmesinin ardýndan yaþanan ka-
rýþýklýklar sýrasýnda Ziyâülhak 5 Temmuz
1977’de ülke yönetimine el koydu ve But-
to’yu tutuklattý. Doksan gün içinde seçim-
lerin yapýlacaðýný ilân eden ve 16 Eylül
1977’de devlet baþkanlýðý görevini de üst-
lenen Ziyâülhak, Ekim 1977’de seçim ka-
rarýndan vazgeçtiðini ve ülkeyi kaosa sü-
rükleyen politikacýlarýn yargýlanacaðýný açýk-
ladý. Zülfikar Ali Butto siyasî suikast ve ci-
nayet suçlamalarýyla yargýlanarak ölüm ce-
zasýna çarptýrýldý ve uluslar arasý baskýlara
raðmen Nisan 1979’da idam edildi.

Dindar bir kiþiliðe sahip olan Ziyâülhak
kendisini milletin hizmetkârý diye nitelen-
dirdi. Ýslâm’ýn Pakistan’ýn temel ve kuru-
cu deðeri olduðunu sýk sýk vurguladý. Ce-
mâat-i Ýslâmî hareketi ve onun önderi Mev-
lânâ Mevdûdî’nin desteðini alarak Ýslâm’ýn
toplumda daha fazla etkin olmasý için ça-
lýþmalar baþlattý. Yönetimin Ýslâmîleþme-
si adý verilen bu süreçte eðitim, hukuk ve
ekonomi alanlarýnda dinî esaslara dayalý
bazý düzenlemeler yapýldý. 1979’da yürür-
lüðe konulan “Hudûd kararnâmeleri” ile
Ýslâm hukukundaki had suçlarýna iliþkin
cezalar kanunlaþtýrýldý. 1980’de yeni anaya-
sa yürürlüðe girdi. Yargý teþkilâtýnda yapý-

Ziyâülhak

Ziyâülhakk’ýn

Ýslâmâbâd’daki

türbesi

ve mezar taþý


