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Endülüs’te Tuleytula ve çevresinde
hüküm süren bir Ýslâm hânedaný

(1036-1090).˜ ™

Berberî kabilesi Hevvâre’ye mensuptur.
Kabile halký Endülüs’ün fethi sýrasýnda gös-
terdiði yararlýklar dolayýsýyla Þentemeriye
(Santaver = Santa Maria de Algarre) bölgesi-
ne yerleþtirilmiþ, bu bölgede Emevî döne-
minin sonuna kadar aktif görev yapmýþtýr.
Mülûkü’t-tavâif arasýnda toprak geniþliði
bakýmýndan en büyük emirlik olan Zünnû-
nîler, Tuleytula (Toledo) merkez olmak üze-
re kuzeyde Vâdilhicâre (Guadalajara) ve Ta-
labîre ile (Talavera) güneyde Mürsiye (Mur-
cia) arasýndaki bölgede hüküm sürmüþtür.
Ailenin atasý Zünnûn b. Süleyman, Endü-
lüs Emevî Hükümdarý Muhammed b. Ab-
durrahman döneminde (852-886) Ukliþ (Uc-
lés) Kalesi’nin idaresiyle görevliydi. Zün-
nûnîler, Münzir b. Muhammed devrinden
(886-888) itibaren bir süre Tuleytula’ya hâ-
kim oldularsa da þehir 283’te (896) Benî
Kasî’nin eline geçti. II. Hakem döneminde
(961-976) Zünnûnîler, Mutarrif b. Ýsmâil b.
Zünnûn’un baþkanlýðýnda kumandanlýklar
elde ettiler. Mutarrif’in oðlu Abdurrahman,
Hâcib Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr’un ordu-
sunda yer aldý. Endülüs’te Âmirîler idare-
sinin sona ermesinin ardýndan Zünnûnî-
ler, Süleyman b. Hûd el-Müstaîn’e destek
verdiler. Ýsmâil b. Abdurrahman’a Süley-
man el-Müstaîn tarafýndan “Nâsýrüddev-
le” lakabý ile vezirlik pâyesi verildi.

Endülüs’te Emevî hânedanýna karþý is-
yanlarýn ortaya çýktýðý dönemde Tuleytu-
la halký, Kadý Ebû Bekir Yaîþ b. Muham-
med’in liderliðinde Vali Abdurrahman b.
Metiyûh’a (Metyûh / Menyûh) karþý ayak-

landý. Kadý Yaîþ, Vali Abdurrahman ile gi-
riþtiði tartýþmanýn ardýndan Tuleytula’dan
ayrýlarak Kal‘atüeyyûb’e (Calatayud) yer-
leþti ve 418 (1027) yýlýnda burada vefat
etti. Abdurrahman b. Metiyûh’un ölümün-
den sonra idareyi eline alan oðlu Abdül-
melik’in idaresinden de memnun kalma-
yan halk, Þentemeriye’nin yönetimini elin-
de tutan Abdurrahman b. Mutarrif’e baþ-
vurup idareye el koymasýný istedi. Abdur-
rahman’ýn Tuleytula’ya gönderdiði oðlu Ýs-
mâil, “ez-Zâfir” lakabýyla burada hüküm
sürmeye baþladý (427/1036). Zünnûnîler’in
ilk hükümdarý olan Ýsmâil 435’te (1043)
ölünce yerine “el-Me’mûn” lakabýný alan
oðlu Yahyâ geçti.

Yahyâ b. Ýsmâil el-Me’mûn hükümdar-
lýðýnýn ilk zamanlarýnda, ülkesinin kuzey-
doðu sýnýrý Sarakusta’da (Zaragoza) güç-
lü bir emirlik kuran Süleyman b. Hûd el-
Müstaîn-Billâh’ýn saldýrýlarýna mâruz kal-
dý. Zünnûnîler muhtemel bir Hûdî saldýrý-
sýna karþý yardým almak üzere Abbâdîler
ile ittifak kurdular; ancak o yýllarda Efta-
sîler’le mücadele halinde bulunan Abbâ-
dîler onlara bu yardýmý saðlayamadý. Hûdî
baskýsýndan bunalan Tuleytula halký barýþ
için Sarakusta’ya bir heyet gönderdiyse
de netice alýnamadý. Süleyman b. Hûd’un
ordusunda müttefiki olduðu hýristiyan as-
kerlerin yaný sýra Yahyâ el-Me’mûn’un hü-
kümdarlýðýný tanýmayan kardeþi Abdur-
rahman b. Ýsmâil de vardý. Zünnûnîler ile
Hûdîler arasýndaki mücadele Süleyman b.
Hûd’un 438’de (1046) ölümüne kadar de-
vam etti. Doðu sýnýrýndaki mücadele sona
erdikten sonra Zünnûnîler 443’te (1051)
batý sýnýrýnda bulunan Eftasîler’le müca-
deleye girdiler. 457-462 (1065-1070) yýlla-
rý arasýnda Âmirîler’in elindeki Þâtýbe ve
Belensiye’ye (Valencia) hâkim oldular. Bu
arada Zünnûnî topraklarýnýn kuzey bölge-
leri Kastilya Kralý Fernando’nun saldýrýlarý-
na uðradý; özellikle 1062’deki saldýrý aðýr
tahribata yol açtý. Yahyâ el-Me’mûn dö-
neminin en ilgi çekici hadiselerinden biri,
464’te (1072) kardeþi II. Sancho tarafýn-
dan Volpejares savaþýnda maðlûp edilen VI.
Alfonso’nun Tuleytula’da dokuz ay misafir
edilmesidir. Bu arada Kurtuba’ya (Cordo-
ba) hâkim olmak isteyen Yahyâ el-Me’mûn,
Müdevver’i (Almodóvar) ele geçirdi. Kur-
tuba kuþatmasýnda kendisine yardým et-
mesi karþýlýðýnda Karmûne’yi (Carmona)
Abbâdîler’e býrakmayý kabul etti. Ancak
Abbâdî Hükümdarý Mu‘temid, Zünnûnî-
ler’le yaptýðý anlaþmaya uymayarak Kur-
tuba’ya asker gönderdi ve þehir 462’de
(1070) Abbâdî hâkimiyetine girdi; fakat
Mu‘temid kýsa bir süre sonra þehri Yahyâ 

2065/2, vr. 17a-34a). 2. Risâle fî £anâ½ýri’¦-
¦elâ¦e (TSMK, III. Ahmed, nr. 2075, vr. 76b-
79a). 3. Risâle fî Åavâ½½i’l-iksîr (Süleyma-
niye Ktp., Fâtih, nr. 5309/5, vr. 105a-109b).
4. Risâle fî tedbîri’l-¼aceri’l-kerîm (Sü-
leymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr.
4224/8, vr. 49a-54b). 5. Risâle fi’l-¼acer
(Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 4224/9, vr. 54b-57b). 6. Risâle fi’½-½an£a
(Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 4224/13, vr. 64b-67a). 7. Øýfatü’l-müß-
min ve’l-müßmine. Þam’da yazma bir nüs-
hasý bulunan risâle (Zâhiriyye Ktp., Mec-
mûa, nr. 87/11) Remzî Sa‘deddin Dýmaþ-
kýyye tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Lišåßü’l-
£aþri’l-evâÅir bi’l-Mescidi’l-¼arâm içinde,
Beyrut 1423/2002). Zünnûn el-Mýsrî’ye ay-
rýca el-Mücerrebât, Kitâbü’l-£Acâßib, Ri-
sâle fî ×ikri menâšýbi’½-½âli¼în, Du£âß ve
Risâle fi’l-¼ikmeti’l-£u¾mâ ve’½-½an£ati’l-
mübâreke adlý eserler nisbet edilmekte-
dir.

Zünnûn el-Mýsrî’nin sözleri ve menkýbe-
leri hakkýnda Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî el-
Kevkebü’d-dürrî fî menâšýbý ¬innûn
el-Mý½rî (nþr. Saîd Abdülfettâh, Resâßilü
Ýbni’l-£Arabî içinde, Beyrut 2002; nþr. Âsým
el-Keyyâlî, Beyrut 2005; nþr. Abdülhamîd
Sâlih Hamdân, Kahire 2006; Fr. trc. Roger
Deladrière, La vie merveilleuse de Dhû’l-
Nûn i Egyptien, Paris 1988; T. trc. Ali Vas-
fi Kurt, Þeyh-i Ekber’in Kaleminden Bir
Sufinin Portresi: Zünnûn-ý Mýsrî, Ýstanbul
2005) ve Celâleddin es-Süyûtî es-Sýrrü’l-
meknûn fî menâšýbý ¬innûn (nþr. Ab-
durrahman Hasan Mahmûd, Kahire 1412/
1992) adýyla birer eser yazmýþtýr. Çaðdaþ
müelliflerden Ebû Dayf el-Medenî ¬ün-
nûn el-Mý½rî ve’l-edebü’½-½ûfî (Beyrut
1973), Abdülhalîm Mahmûd el-£Âlimü’l-
£âbîd el-£ârif bi’llâh ¬ünnûn el-Mý½rî
(Kahire 1973), Cevâd Nurbahþ ¬ünnûn-i
Mý½rî: ez Meþâhîr-i dâniþmendân ve ½û-
fiyân-ý Mý½r (London 1999) ve Mahmûd
el-Hindî ¬ünnûn el-Mý½rî: et-Tefsîrü’l-
£irfânî li’l-Æurßâni’l-Kerîm (Kahire 2007)
adlý eserleri kaleme almýþlardýr.
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yük þehirdi. Þehir teslim edilirken burada
yaþayan müslümanlarýn inanç ve ibadet
hürriyetleriyle mülkiyet haklarýný güvence
altýna alan bir anlaþma yapýldý. Tuleytu-
la’nýn Kastilya Krallýðý tarafýndan ele geçi-
rilmesi, hýristiyan krallýklarýna müslüman-
larýn hâkimiyetindeki diðer þehirleri de al-
mak için bir hareket noktasý teþkil etti.
Gittikçe büyüyen hýristiyan tehdidi karþý-
sýnda kendilerini savunamayacaklarýný an-
layan mülûkü’t-tavâif emîrleri sonunda
Murâbýt Hükümdarý Yûsuf b. Tâþfîn’den
yardým istediler. Beþ yýl sonra Endülüs Mu-
râbýtlar’ýn bir eyaleti haline geldi.

Endülüs’ün en büyük ilim merkezlerin-
den biri olan Tuleytula bu özelliðini Zün-
nûnîler döneminde de sürdürmüþtür. Yah-
yâ el-Me’mûn ilmi ve ilim adamlarýný hima-
ye etmesiyle meþhurdur. Bu ilim adamla-
rý arasýnda bilim tarihine dair ªabašå-
tü’l-ümem adlý meþhur eserin müellifi
Sâid el-Endelüsî de vardý. Ünlü astrolog
Ýbnü’l-Hayyât da (Ebû Bekir Yahyâ b. Ah-
med) Zünnûnîler’in hizmetindeydi. Astro-
nomi çalýþmalarýný destekleyen Yahyâ el-
Me’mûn’a ithaf edilen çok sayýda eserin
yaný sýra “el-usturlâbü’l-Me’mûnî” adý ve-
rilen bir usturlap da bulunuyordu. Yine
meþhur astronomi bilgini Ýbnü’z-Zerka-
le, Yahyâ el-Me’mûn tarafýndan kurulan
astronomi gözlem heyetinin üyeliðine, da-
ha sonra da baþkanlýðýna getirilmiþtir. Tu-
leytula’daki Zünnûnî sarayý Yahyâ el-Me’-
mûn döneminde ulaþýlan maddî refahýn
da bir göstergesidir. Oldukça süslü sara-
yýn ortasýnda bir havuz ve havuzun orta-
sýnda üstten alt kýsma doðru süzülen su-
larýn tamamen sardýðý renkli camlardan
yapýlmýþ bir kubbe bulunuyordu (Makka-
rî, I, 528). Zünnûnî sarayýnda düzenlenen
meclislere katýlan þairler arasýnda ayný za-
manda Yahyâ el-Me’mûn’un vezirleri olan
Ýbn Lübbûn (Ebû Îsâ Lübbûn b. Abdülazîz),
Ebû Âmir Ýbnü’l-Ferec ve Ebü’l-Mutarrif
Ýbnü’l-Müsennâ da vardý (a.g.e., IV, 134).
Tuleytulalý meþhur tabip ve botanikçi Ýbn
Vâfid, çaðdaþlarýnca bahçe âþýðý olarak ad-
landýrýlan Yahyâ el-Me’mûn’un “bustânü’n-
nâûre” adýyla ünlü bahçesinin düzenlen-
mesiyle görevlendirilmiþti. Ýbn Vâfid’in ölü-
münden sonra bu göreve Ýbn Bessâl nis-
besiyle tanýnan botanik bilgini Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Ýbrâhim getirilmiþtir.
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Aþýrý Þîa’dan ve Müþebbihe’den
olduðu ileri sürülen

Zürâre b. A‘yen et-Temîmî’nin
(ö. 150/767)

Temîmiyye diye de
anýlan mensuplarýna

verilen ad
(bk. ÝMÂMÝYYE; MÜÞEBBÝHE).
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Aden merkez olmak üzere
Yemen’in güneyinde

hüküm süren
Þiî bir hânedan
(1080-1175).˜ ™

Aden’de hüküm süren Ma‘nîler’in (Benî
Ma‘n) tâbi olduklarý Suleyhîler’e yýllýk ver-
gi ödemeyerek baðýmsýz hareket etmeye
kalkýþmalarý üzerine el-Melikü’l-Mükerrem
Ahmed b. Ali komutasýndaki ordu Ma‘nî-
ler’i þehirden sürdü (473/1080). Suleyhî-
ler’in hizmetinde bulunan Mükerrem b.
Zi’b el-Hemdânî adlý bir dâînin iki oðlu Ab-
bas ve Mes‘ûd, Güney Arabistan’da Ýsmâi-
lî davetini yaymak üzere þehrin yönetimi-
ne getirildi. Böylece Zürey‘îler hânedanýnýn

el-Me’mûn’a býraktýðýný ilân etti. Bu dö-
nemde Zünnûnîler batýda Eftasîler, doðu-
da Hûdîler’le mücadele içindeydiler. Yah-
yâ el-Me’mûn’un Abbâdîler’in elinden Kur-
tuba’yý ve Âmirîler’den Belensiye’yi almasý
Zünnûnîler’i mülûkü’t-tavâif arasýnda üs-
tün bir konuma getirdi.

Yahyâ el-Me’mûn 467’de (1075) vefat
edince yerine “el-Kadir” lakabýyla torunu
Yahyâ b. Ýsmâil geçti. Yahyâ el-Kadir dö-
neminde Zünnûnî hânedanýnda belirgin
bir düþüþ ve zayýflama baþladý. Zünnûnî-
ler’in Kurtuba ile birlikte güney ve doðu
topraklarýnýn bir kýsmý Abbâdîler’in eline
geçti. Ayrýca Belensiye’de Ebû Bekir b. Ab-
dülazîz, Zünnûnî yönetimini tanýmadýðýný
ilân edip baðýmsýz hareket etmeye baþla-
dý. Yahyâ el-Me’mûn devrinde diðer mülû-
kü’t-tavâifin düþmanlýðýný kazanan Zün-
nûnîler, Yahyâ el-Kadir döneminde kendi-
lerini yalnýz ve tehlikede hissediyorlardý.
Yahyâ el-Kadir, kendini güvence altýna al-
mak gayesiyle Kastilya ve Leon krallýkla-
rýyla ittifak kurdu; bu ittifaklar karþýlýðýn-
da ödemeyi taahhüt ettiði parayý topla-
yabilmek için halka yeni vergiler yükledi.
Ayrýca VI. Alfonso’nun istediði bazý kale-
leri Kastilya Krallýðý’na terketti. Tuleytula
halkýnýn aðýr vergiler karþýsýnda çýkardýðý
isyaný þiddetle bastýrdý. 470’te (1078) tec-
rübeli vezir Ebû Bekir Yahyâ b. Saîd el-Ha-
dîdî’nin idam edilmesi halkýn öfkesini da-
ha da arttýrdý. Þehrin ileri gelenleri, Eftasî
Hükümdarý Ömer el-Mütevekkil’e Tuleytu-
la’nýn idaresini teslim almasý için gizlice
haber gönderdiler. Durumu anlayan Yah-
yâ el-Kadir ailesiyle birlikte Tuleytula’yý ter-
kederek Vebze’ye (Huete) gitti. Þehir Ef-
tasî Hükümdarý Ömer el-Mütevekkil’e tes-
lim edildi. Ancak 472’de (1080) VI. Alfon-
so’nun yardýmýyla Yahyâ el-Kadir tahtýna
yeniden sahip oldu. Zünnûnîler, Yahyâ el-
Kadir’in hükümdarlýðýnda güç kaybettik-
leri dönem boyunca Kastilya Krallýðý’nýn
yardýmýna daha fazla baþvurur oldular. Ni-
hayet, Tuleytula’daki ikameti esnasýnda
þehri ve müslüman idarecileri daha yakýn-
dan tanýma imkâný bulan VI. Alfonso, Tu-
leytula’yý kuþattý. Yaklaþýk dokuz ay süren
bir kuþatmanýn ardýndan 10 Muharrem
478’de (8 Mayýs 1085) þehir barýþ yoluyla
Kastilya Krallýðý’na teslim edildi. Yahyâ el-
Kadir ailesi ve maiyetiyle birlikte Belensi-
ye’ye gitti ve burada hüküm sürdü. Belen-
siye’nin 483 (1090) yýlýnda Murâbýt Hüküm-
darý Yûsuf b. Tâþfîn’in eline geçmesiyle
Zünnûnî hâkimiyeti sona erdi. Tuleytula’-
nýn düþmesi Endülüs tarihinin seyrinde bir
dönüm noktasý oldu. Tuleytula müslüman-
larýn o zamana kadar kaybettikleri en bü-
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