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kahraman ve þehidlerden söz edilmiþ, on-
lar için mersiyeler yazýlmýþtýr. Yine Ýngiliz-
ler’in Hindistan’ý iþgaline karþý savaþan Hin-
distan Hilâfet Hareketi öncüleri hakkýnda
mersiyeler, 1973 Arap-Ýsrail savaþýyla ilgili
manzumeler ve iki dünya savaþýyla Balkan
savaþlarýna dair yazýlmýþ þiirler yer alýr.
Muhammed Abdurrahman Ýbrâhim Hu-
dayr Æýrâße fî Dîvâni ƒayriddîn ez-Zi-
riklî adýyla bir çalýþma yapmýþtýr (Kahire
1414/1993). 5. Þibhü’l-Cezîre fî £ahdi’l-
Melik £Abdil£azîz. Eserde Suudi Arabis-
tan Krallýðý’nýn kurucusu Abdülazîz’in ha-
yatý ve görüþleriyle müellife olan desteðin-
den övgüyle söz edilmiþtir (3 ciltte 4 cilt,
Beyrut 1390/1970; 7. bs. 2 ciltte 4 cilt, Bey-
rut 1997). Kitap hakkýnda Ömer Rýzâ Kehhâ-
le’nin bir tanýtým yazýsý vardýr (MMLADm.,
XLVI/2 [1971], s. 414-415). 6. el-Vecîz fî
sîreti’l-Melik £Abdil£azîz. Bir önceki
eserin özetidir (Beyrut 1971, 1972, 10. bs.
1999). 7. el-A£lâm*. Müellifin en meþhur
çalýþmasýdýr. Kiþi adlarýna göre alfabetik
olarak düzenlenen eserin çeþitli baskýla-
rý yapýlmýþtýr (I-III, Kahire 1345-1347; I-X,
1373-1378; I-XI, Beyrut 1389/1969; nþr. Zü-
heyr Fethullah, I-VIII, 1399/1979, 15. bs.
2002). Eser zamanla geliþerek daha derli
toplu bir tertibe kavuþmuþtur. Doðu ve
Batý ilim dünyasýnda ilgiyle karþýlanan el-
A£lâm’a Ahmed el-Alâvine (¬eylü’l-A£lâm,
Cidde 1418-1422/1998-2002), Muhammed
Hayr Ramazan Yûsuf (Tetimmetü’l-A£lâm,
I-II, Beyrut 1418/1998) ve Nizâr Abâza
ile Muhammed Riyâd el-Mâlih (Ýtmâmü’l-
A£lâm, Beyrut 1999) zeyil yazmýþ, Bessâm
Abdülvehhâb el-Câbî eseri kýsaltýp tek cilt-
te toplamýþ (Mu£cemü’l-A£lâm, Limasol
1987), Züheyr Zâzâ da biyografileri grup-
landýrarak ölüm tarihlerine göre sýrala-
mýþtýr (Tertîbü’l-A£lâm £ale’l-a£vâm, I-II,
Beyrut 1990). Düzeltilmesi gereken yerler
hakkýnda M. K. rumuzuyla Muhammed
Kürd Ali (MMÝADm., VII/12 [1927], s. 565-
566; VIII/7 [1928], s. 441-442; X/1 [1930], s.
62-63), Ýzzeddin et-Tenûhî (a.g.e., XXXVI/
3 [1961], s. 486-490; XXXVI/4, s. 703-704),
Ýsmâil b. Ali el-Ekva‘ (Mecelletü’l-£Arab, VIII/
7-8 [Riyad 1974], s. 562-569), Muhammed
Ahmed Dehmân (MMLADm., LIII/2 [1978],
s. 374-394), Bahâeddin Abdurrahman (£Âle-
mü’l-kütüb, XXII/1-2 [Riyad 1421/2000-
2001], s. 3-10) ve Fâlih Ziyâb el-Uteybî (Me-
celletü’l-£Arab, XXXIX [Riyad 1424/2003],
s. 71-84) makaleler yazmýþ; Abdülazîz er-
Rifâî Fevâtü’l-A£lâm (nþr. Bahâeddin Ab-
durrahman, Riyad 1420/2000), Muham-
med b. Abdullah er-Reþîd el-Ý£lâm bi-ta½-
¼î¼i Kitâbi’l-A£lâm (Beyrut 1422/2001),
Ahmed el-Alâvine Na¾arât fî Kitâbi’l-

A£lâm (Beyrut 1423/2003, ilâvelerle 1426/
2005) ve Arabî Dâiz el-Firyâtî Ma£a’l-£Al-
lâme ez-Ziriklî fî Kitâbihi’l-A£lâm (Ri-
yad 1429/2008, s. 207-292 arasýnda Ahmed
el-Alâvine’nin Na¾arât’ýnda tesbit ettiði ha-
talara yer vermiþtir) adýyla eserler kale-
me almýþlardýr. 8. el-Ý£lâm bi-men leyse
fi’l-A£lâm. el-A£lâm’ýn dördüncü (1399/
1979) baskýsýndan itibaren esere eklenmiþ-
tir. Hayreddin ez-Ziriklî’nin henüz neþre-
dilmemiþ eserleri de vardýr: Øaf¼a mec-
hûle min târîÅi Sûriyye fi’l-£ahdi’l-Fay-
½alî, Vefâßü’l-£Arab (ilk defa 1914’te Bey-
rut’ta olmak üzere birkaç defa sahnelenen
tiyatro eseri), Mecmû£a muÅtâre kebî-
re fi’l-edeb ve’t-târîÅ. Yayýmlanmýþ ma-
kaleleri arasýnda “Nefhatü’r-Reyhâne (el-
Muhibbî)” (MMLADm., XLII/3 [1967], s. 634-
638) ve “Ýmâre mechûle el-mekân, ez-za-
mân, es-sened, el-imâre” (a.g.e., XLIV/1-2
[1969], s. 256-265) anýlabilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Ziriklî, el-A£lâm (nþr. Züheyr Fethullah), Beyrut

1986, VIII, 267-270; a.mlf., Dîvân, Beyrut 1993,
tür.yer.; Brockelmann, GAL Suppl., III, 235-236,
357; Edhem el-Cündî, A£lâmü’l-edeb ve’l-fen, Dý-
maþk 1954-58, I, 387-389; II, 143; Selâhaddin el-
Müneccid, Mu£cemü’l-müßerriÅîne’d-Dýmaþšýy-
yîn, Beyrut 1398/1978, s. 432; Abdülkadir Ay-
yâþ, Mu£cemü’l-müßellifîne’s-Sûriyyîn fi’l-šarni’l-
£iþrîn, Dýmaþk 1405/1985, s. 222-223; M. Mutî‘
el-Hâfýz, Delîlü’l-eb¼â¦i’t-târîÅiyye fi’l-Mecellâ-
ti’s-Sûriyye, Dýmaþk 1406/1986, s. 44, 54, 58,
144, 145, 177, 199; M. Abdüllatîf Sâlih el-Ferfûr,
A£lâmü Dýmaþš fi’l-šarni’r-râbi £ £aþer el-hicrî,
Dýmaþk 1408/1987, s. 89-91; M. Hayr Ramazan
Yûsuf, Tetimmetü’l-A£lâm li’z-Ziriklî, Beyrut
1418/1998, I, 166-167; Ahmed el-Alâvine, ƒay-
ruddîn ez-Ziriklî, Dýmaþk 1423/2002; a.mlf.,
“Payruddîn ez-Ziriklî (1310-1396 h.) tevþîku bib-
liyûcrâfî li-âþârihî ve mâ kütibe .anh”, Mecelle-
tü Mektebeti’l-Melik Fehd el-Va¹aniyye, XII/2,
Riyad 1427/2006-2007, s. 350-360; M. Âkif Ay-
dýn, “Hayr’ud-Dîn Ziriklî”, ÝTED, VII/1-2 (1978),
s. 328-330; Abdullah b. Sa‘d er-Ruveyþid, “Dîvâ-
nü’z-Ziriklî”, ed-Dâre, XI/2, Riyad 1406/1985, s.
127-132; “Pizânetü’l-üstâc Payriddîn ez-Ziriklî”,
AÅbârü’t-türâ¦i’l-Ýslâmî, sy. 12, Küveyt 1987, s.
24-26; M. Receb el-Beyyûmî, “ez-Ziriklî”, Mev-
sû£atü a£lâmi’l-fikri’l-Ýslâmî, Kahire 1425/2004,
s. 407-411; Sa‘d Muhammed el-Hecresî, “ez-Zi-
riklî, Payruddîn b. Mahmûd”, Mv.AU, XI, 136-
138.

ÿKasým Kýrbýyýk

– —
ZÎRÎLER
( ������� )

Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te
iki devlet kuran Berberî hânedaný.˜ ™

Sanhâce’nin en önemli kabilelerinden
olan Zîrîler, Ýfrîkýye ile Maðrib-i Evsat ara-
sýnda yerleþmiþtir. Adýný Zîrî b. Menâd’-
dan alan Zîrîler’in biri IV. (X.) yüzyýlda Ku-

Eserleri. 1. Mecdûlîn ve’þ-þâ£ir. 24 Ey-
lül 1920’de yazýlan manzum küçük bir kýs-
sa olup Kahire’de müstakil olarak (1339/
1921) ve Dîvân içinde (s. 359-366) yayým-
lanmýþtýr. 2. Mâ raßeytü ve mâ semi£tü.
Þam’dan Filistin, Mýsýr ve Hicaz’a yaptýðý
ilk gezisi hakkýnda bir seyahatnâmedir (Ka-
hire 1342/1923; nþr. Abdürrezzâk Kemâl,
Tâif 1398/1978). 3. £Âmân fî £Ammân. Bu
eserde Amman’da geçirdiði iki yýlýndan
ve buradaki siyasî mücadelelerinden söz
edilir (Kahire 1343/1925). 4. Dîvân. Ulusal
ve sosyal konulardaki þiirleriyle tabiat tas-
virlerini içeren ve ilk defa 1343’te (1925)
basýlan eser pek çok ilâveyle yeniden ya-
yýmlanmýþtýr (Beyrut 1980, 1993). Divanda
1910’lu yýllardan itibaren hayatýnýn son
günlerine kadar yazmýþ olduðu 410 kadar
þiiri yer almaktadýr. Her birinin altýnda ya-
zýldýðý yer ve tarih kaydedilmiþtir. Eserde
özellikle talebelik yýllarýnda kaleme aldýðý
öðrenci, gençlik, asker ve vatan þarkýlarý
önemli yer tutar. Bunlar arasýnda 1911’-
de Þam’da yazdýðý, “Üsküdar’a gider iken”
makamýnda söylenen “Eyyühe’l-cündî” þar-
kýsýyla (s. 310) “Neþîdü Hittîn” (s. 50-54)
özellikle belirtilmelidir. Müzikalitesi yük-
sek olan bu þarkýlarýn çoðu yeni tarz mü-
veþþah kasidelerinden meydana gelir. Di-
vanda vatan sevgisi, vatan müdafaasý, iþ-
galcilere karþý verilen mücadele ve savaþ-
larla ilgili þiirler önemli bir hacme sahip-
tir. Bu baðlamda Fransýz ve Ýngilizler’in iþ-
gallerine karþý mücadelelerde, etkili olan

Ziriklî’nin 1330 (1912) tarihli medrese diplomasý
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996) baðýmsýz bir hükümdar gibi hareket
etmeye baþladý. 374’te (985) ordusunu
Sanhâce ile Zenâte arasýnda sürekli el de-
ðiþtiren Fas ve Sicilmâse’ye gönderdi, fa-
kat baþarýlý olamadý.

Mansûr’dan sonra hükümdar olan oðlu
Bâdîs’in saltanatýný saðlamlaþtýrmaya ça-
lýþtýðý sýrada Zenâteliler, Zîrî b. Atýyye li-
derliðinde Sanhâce topraklarýna saldýrdý.
Bâdîs, büyük amcasý Hammâd b. Buluk-
kîn’i Zîrî b. Atýyye ile mücadele için görev-
lendirdi ve zaptedeceði topraklarý kendi
idaresine býrakacaðýný vaad etti. Fakat Bâ-
dîs ile amcasý arasýndaki anlaþmazlýk bu
sýrada onlarý karþý karþýya getirdi. Bâdîs
karþýsýnda yenilgiye uðrayan Hammâd ge-
ri çekilmek zorunda kaldýysa da Zenâte
üzerine giderek Maðrib-i Evsat’taki baþa-
rýlý mücadelenin sonunda Ýfrîkýye’nin do-
ðu bölgesinde Hammâdîler adýyla baðým-
sýz bir devlet kurdu (405/1015). Böylece
Zîrî b. Menâd soyundan ikinci bir hâne-
dan ortaya çýkmýþ oldu. Bâdîs b. Mansûr
406 (1016) yýlýnda Hammâdîler’in merkezi
Kal‘atü Benî Hammâd’ýn kuþatýlmasý es-
nasýnda öldü. Yerine geçen oðlu Muiz dev-
rinde (1016-1062) Zîrîler, Kuzey Afrika’da-
ki en güçlü dönemlerini yaþadýlar. Fâtýmî
halifeleri Hâkim-Biemrillâh ve Zâhir el-Fâ-
týmî, Muizz’e elçi heyetleriyle hil‘at ve çe-
þitli hediyeler yollayýp “Þerefüddevle, Þe-
refüddevle ve Adudühâ” lakaplarýný ver-
diler. 420’lerden (1029) itibaren Zîrîler es-
ki rakipleri Zenâte karþýsýnda önemli ba-
þarýlar elde ettiler ve bölgedeki hâkimiyet-
lerini pekiþtirdiler. Öte yandan Zîrîler do-
nanma inþa ederek Sicilya üzerine sefer-
ler düzenlediler. 416’da (1025) Norman-
lar’ýn Sicilya’da müslümanlara ait bazý yer-
leri almasý üzerine Muiz hemen 400 par-
çalýk bir donanma oluþturdu. Ancak Zîrî
donanmasý Sicilya’ya giderken Kavsara
adasýna (Pantelleria) yaklaþtýðý sýrada fýr-
týnaya tutuldu ve büyük kayýp verdi. 417-
426 (1026-1035) arasýnda Zîrî donanma-
sý Adriyatik’te ve Ege’de Bizans sahilleri-
ne hücum etti.

Muiz b. Bâdîs’in hutbeyi Fâtýmî halifesi
yerine Abbâsî Halifesi Kaim-Biemrillâh adý-
na okutmaya baþlamasý ve kestirdiði sik-
kelerden Fâtýmî halifesinin adýný çýkart-
masý Zîrîler’in düþüþünün baþlangýcý oldu
(441/1049 veya 443/1051). Fâtýmî Halifesi
Müstansýr-Billâh, Muizz’i cezalandýrmak
için Araplar’dan Benî Hilâl ve Benî Süleym
kabilelerini Kuzey Afrika’ya göç ettirdi.
Böylece bir taraftan Zîrîler’den intikam
alýrken diðer taraftan kontrol altýnda tu-
tulmasý zor olan bu kabilelerden gelebile-
cek zararlarý bertaraf etmeyi baþardý. 11

Zilhicce 443’te (14 Nisan 1052) Kabis ile
Kayrevan arasýndaki Hayderan’da meyda-
na gelen savaþta Muiz aðýr bir yenilgiye
uðradý. Kayrevan’ýn Hilâlîler tarafýndan ku-
þatýlmasý üzerine de 449 (1057) yýlýnda bu-
radan ayrýlýp oðlu Temîm’in valilik yaptýðý
sahildeki Mehdiye’ye gitti. Ardýndan Kay-
revan bedevî Araplar tarafýndan yaðma-
landý ve sahil þeridi hariç ülkenin tamamý
Benî Hilâl’in eline geçti. Ýbn Haldûn, çekir-
ge sürülerine benzettiði bu kabilenin is-
tilâ hareketinin yýkýcý etkilerine dikkat çe-
ker (el-£Ýber, VI, 193).

Temîm b. Muiz döneminde (1062-1108)
Benî Hilâl’in istilâsý Zîrîler’i Sûse ve Kabis
arasýndaki sahil þeridine hapsetti. Zîrî do-
nanmasýnýn akýnlarýna misilleme olarak
480’de (1087) Ceneviz-Piza müttefik do-
nanmasý Mehdiye ve Zevîle’yi iþgal etti.
Temîm bu saldýrýyý durdurmak için 100.000
(veya 30.000, 80.000) dinar ödemek zo-
runda kaldý. Bu dönemin önemli olayla-
rýndan biri de 484’te (1091) Normanlar’ýn
Sicilya adasýný ele geçirip Ýslâm hâkimiye-
tine son vermeleridir. Temîm’den sonra
oðlu Yahyâ güçlü bir donanma inþa edip
Cenova ve Sardinya üzerine çok sayýda
akýn yaptý. Onun ölümünden sonra oðlu
Ali’nin Murâbýt Hükümdarý Ali b. Yûsuf’un
Sicilya’ya düzenlediði sefere destek ver-
mesi Zîrîler ile Sicilya Kralý II. Roger ara-
sýndaki iliþkileri bozdu. 516’da (1122) Mu-
râbýtlar’a ait küçük bir filo Killevriye’deki
(Calabria) Nikutra’yý (Nicotera) ele geçir-
di. Bu hareketin arkasýnda Zîrîler’in oldu-
ðunu düþünen II. Roger, ertesi yýl Zîrîler’in
elindeki Dîmâs Kalesi’ne saldýrýp burada-
ki müslümanlarý öldürdü. Ali b. Yahyâ’nýn
ardýndan hükümdarlýða gelen Hasan b.
Ali (1121-1148) Mehdiye surlarýný tahkim
ettirdi. II. Roger’in baskýný bölgedeki Hilâ-
lî Araplarý’nýn güçlü savunmasý karþýsýn-
da sonuç vermedi. Zîrîler, II. Roger’in 530
(1136) veya 531 (1137) yýlýnda Cerbe’yi ele
geçirmesini de engelleyemediler.

II. Roger, Zîrîler’in denizden saldýrýlara
devam etmeleri üzerine Zîrî topraklarýna
karadan hücum etmeye karar verdi. Ku-
raklýk ve kýtlýkla geçen birkaç yýlýn sonun-
da Zîrîler’in daha da zayýfladýklarý bir dö-
nemde hazýrlýklara baþladý. 543’te (1148)
Norman donanmasýnýn kuþattýðý baþþehir
Mehdiye bir süre sonra teslim oldu, böy-
lece Kuzey Afrika’da Zîrîler dönemi niha-
yete erdi. Zîrîler’in son emîri Hasan b. Ali,
Mehdiye’den ayrýlýp Hammâdî hükümda-
rý kuzeni Yahyâ b. Azîz’e sýðýndý. Ardýn-
dan Merakeþ’i ele geçirip Murâbýtlar Dev-
leti’ne son veren Muvahhid Hükümdarý
Abdülmü’min el-Kûmî’ye katýldý (547/1152).

zey Afrika’da, diðeri V. (XI.) yüzyýlýn ba-
þýnda Endülüs’te devlet kuran iki kolu
vardýr.

Kuzey Afrika Zîrîleri (972-1148). Kuzey
Afrika’da kurulan ilk büyük Berberî hâne-
danýdýr. Hânedanýn kurucusu Bulukkîn b.
Zîrî’nin babasý Zîrî b. Menâd bölgede Að-
lebîler’in hizmetinde bulunmuþ bir aile-
den gelmekteydi ve kendisi Fâtýmîler’in
hizmetinde çalýþýyordu. Zîrî’nin mensup ol-
duðu Sanhâce kabilesiyle Berberîler’in di-
ðer önemli kolu Zenâte eskiden beri bir-
birine düþmandýr. Bölgenin kontrolünü
elinde tutmak isteyen Fâtýmîler bundan
faydalanarak, batýda Zenâte ile mücade-
lelerinde sýnýr güvenliðini saðlamak ama-
cýyla Zîrî b. Menâd’dan 328’de (940) Eþîr’-
de bir þehir kurmasýný istediler. Burayý mâ-
mur bir þehir haline getiren Zîrî, Fâtýmî
baþþehri Mehdiye’yi ele geçiren Ebû Ye-
zîd en-Nükkârî öncülüðündeki Hâricî ayak-
lanmasýna karþý yürütülen mücadelede 500
kiþilik bir Sanhâce kuvvetiyle Fâtýmî Hali-
fesi Mansûr-Billâh’ýn yanýnda yer aldý (334/
945), bu hizmetinin karþýlýðýnda kendisi-
ne hil‘at verildi. Fâtýmî hizmetinde çalýþan
oðlu Bulukkîn, Maðrib-i Evsat’ta Fâtýmî-
ler için tehlikeli duruma gelen Muham-
med b. Hazer el-Maðrâvî ile mücadele et-
mekle görevlendirildi. Bulukkîn þiddetli ge-
çen savaþýn sonunda rakibine üstünlük
saðladý. Bu baþarýsý üzerine Fâtýmî Halife-
si Muiz-Lidînillâh, Bulukkîn’i Maðrib valili-
ðine tayin ederek Kayrevan’a yerleþtirdi
(361/972) ve devletin idare merkezini Mý-
sýr’a naklederek bölgeden ayrýldý (Ýbn Hal-
dûn, VI, 183). Bu tarihten itibaren Zîrîler
þeklen Fâtýmîler’e baðlý kalsalar da fiilen
baðýmsýz hareket ettiler. Bulukkîn b. Zîrî’-
nin Trablus, Surt (Sirte) ve Ecdâbiye’nin
kendisine verilmesi isteði de kabul edildi.
367’de (978) Trablus ve Sicilya dýþýndaki
Ýfrîkýye ve Maðrib valilikleri Bulukkîn’e bý-
rakýldý. Ayný yýllarda Endülüs Emevîleri böl-
gede nüfuzunu arttýrmaya çalýþýyordu. Ni-
tekim 368’de (979) Zenâte hükümdarý olan
Zîrî b. Atýyye, Endülüs Emevîleri adýna böl-
gede biat almaya baþladý. Dolayýsýyla Zîrî-
ler’in Zenâte ile mücadelesi Fâtýmîler ile
Endülüs Emevîleri’ni doðrudan ilgilendiri-
yordu. Bu sebeple Halife Muiz, Zîrîler’in da-
ha fazla hizmet etmesini saðlamak için
Zenâte’den alýnacak topraklarý Bulukkîn’in
idaresine býrakacaðýný vaad etti. Bulukkîn
b. Zîrî’nin 368-373 (979-984) yýllarýnda Ze-
nâte’ye karþý düzenlediði seferler bunun
bir sonucudur. Zenâte’yi maðlûp eden Bu-
lukkîn, Fas ve Sicilmâse’yi ele geçirdi. Dö-
nüþ yolunda öldüðünde (373/984) yerine
geçen oðlu Mansûr b. Bulukkîn (ö. 386/
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ler dönemini sona erdiren iç isyanlarýn or-
taya çýkmasýnýn ardýndan Zâvî b. Zîrî’ye ve
beraberindekilere Kuzey Afrika’ya dönme-
leri söylendiyse de Ýlbîre (Elvira) halkýnýn
onun himayesini istemesi üzerine Zâvî En-
dülüs’te kaldý. Önde gelen bazý Berberîler’-
le birlikte 402’de (1012) harekete geçen
Hubâse b. Mâksen þiddetli bir mücadele
neticesinde Kurtuba’da (Cordoba) çok sa-
yýda kiþiyi öldürdü. Ancak Hubâse bu es-
nada aðýr biçimde yaralandý, ardýndan esir
düþtü ve feci þekilde öldürüldü. Ertesi gün
Habbûs ile Zâvî kumandasýndaki Zîrîler
de Hubâse’nin intikamýný aðýr bir þekil-
de aldýlar (Ýbn Ýzârî, III, 111-112). Endülüs
Emevî Halifesi Süleyman b. Hakem 403’-
te (1013) Endülüs’ün bazý bölgelerini Ber-
berî reisleri arasýnda taksim ederken Ýlbî-
re’yi Sanhâce’ye verdi (a.g.e., III, 113). Ar-
dýndan Halife IV. Abdurrahman kendisine
tâbi olmasý için Zâvî b. Zîrî’ye mektuplar
gönderdiyse de bir sonuç alamadý; ordu-
suyla Zâvî’nin üzerine yürümesi de netice
vermedi. Zâvî b. Zîrî 403 (1013) yýlýnda
yeðeni Habbûs’u Ýlbîre’de býrakarak Gýr-
nata’ya geçti ve burayý kendisine merkez
edindi. Gýrnata’da el-Kasaba’yý (Alcazaba)
inþa ettirip idare merkezi yaptý ve surla-
rýný tahkim ettirdi. Zîrîler’den önce küçük
bir yerleþim yeri olan Gýrnata onlarýn döne-
minde mâmur bir þehir haline geldi (Him-
yerî, s. 45).

Zâvî b. Zîrî 410’da (1020) Ýfrîkýye’ye dön-
mek üzere Endülüs’ten ayrýlýnca yeðeni
Habbûs Gýrnata’da idareyi eline aldý (411/
1021). Habbûs’un, yahudilerin Endülüs’te-
ki en eski yerleþim birimlerinden Gýrnata’-
nýn yahudi tebaasýndan Ebû Ýbrâhim Ýs-
mâil (Samuel) b. Naðrâle’yi vezirliðe getir-
mesi ve emirliðin iþlerini ona havale et-
mesi halk arasýnda tepkiye yol açtý (Makka-
rî, IV, 322). Habbûs’un ölümünden sonra
oðlu Bâdîs’in hükümdarlýðý devrinde (1038-
1073) Zîrîler en parlak dönemlerini yaþadý

ve Endülüs’ün önemli güçlerinden biri ol-
du. Bâdîs b. Habbûs, kuzeni Yiddîr ile yap-
týðý taht mücadelesini kazandýktan son-
ra, babasýnýn ölümünün ardýndan Gýrna-
ta’yý kuþatmak üzere harekete geçen Me-
riye (Almeria) Emîri Züheyr el-Âmirî ile gir-
diði mücadelede galip geldi. Bâdîs’in En-
dülüs’te önemli Berberî liderlerinden biri
haline gelmesi Berberî karþýtý siyaset ta-
kip eden Abbâdî Hükümdarý Mu‘tazýd-
Billâh’ý rahatsýz etti. Mu‘tazýd-Billâh, Ber-
berîler’in elindeki Mûrûn (Morón), Erkûþ
(Arcos) ve Runde’yi (Ronda) bölgenin Ab-
bâdî taraftarý Arap nüfusunun da yardý-
mýyla topraklarýna kattý (445/1053). Mu‘-
tazýd’ýn ertesi yýl Cezîretülhadrâ’yý (Alge-
ciras) kuþatmasý üzerine Bâdîs de Mâle-
ka’yý (Malaga) almak için Abbâdî toprak-
larýna doðru ilerledi ve þehri ele geçirdik-
ten sonra el-Kasaba’nýn inþasýný tamam-
ladý (Makkarî, I, 196).

Vezir Ýsmâil b. Naðrâle’nin 448’de (1056)
ölümüyle oðlu Yûsuf (Joseph) vezirliðe ge-
tirildi. Yûsuf’un yahudileri kayýrmasý Gýr-
nata müslümanlarýnýn tepkisine yol açtý.
Ayrýca meþhur âlim Ýbn Hazm’a yazdýðý
bir reddiyede kullandýðý bazý ifadeler yü-
zünden müslümanlarýn tepkisini çekti. En-
dülüs kaynaklarýnda Yûsuf b. Ýsmâil, Bâ-
dîs b. Habbûs’un muhtemel veliahdý Bu-
lukkîn’in zehirlenmesi ve kendi hüküm-
darlýðýnda baðýmsýz bir yahudi emirliði
için yer tahsis etmesi karþýlýðýnda Meriye
Emîri Ýbn Sumâdýh Mu‘tasým et-Tücîbî’ye
Gýrnata’yý teslim etme konusunda onun-
la anlaþma yapmakla suçlanmaktadýr (Ýbn
Ýzârî, III, 266). Bu süreçte yahudiler Gýr-
nata’ya yakýn bazý kaleleri Ýbn Sumâdýh’a
teslim ettiler. Neticede Gýrnata’da 459
(1066) yýlýnda büyük bir isyan çýktý ve Yû-
suf b. Ýsmâil ile birlikte çok sayýda yahu-
di öldürüldü. Bâdîs b. Habbûs’un hüküm-
darlýðýnýn son zamanlarýnda çýkan iç karý-
þýklýklar Zîrî topraklarýný ele geçirmek is-

Hasan b. Ali, Merakeþ’te Muvahhid hü-
kümdarýný Mehdiye’yi Normanlar’dan ge-
ri almasý için teþvik ediyordu. 10 Muhar-
rem 555 (21 Ocak 1160) tarihinde Mehdi-
ye geri alýnýnca þehre bir Muvahhid valisi
yerleþtirildi, Hasan b. Ali’nin de Zevîle’de
oturmasýna izin verildi. Burada sekiz yýl
kalan Hasan b. Ali’yi Muvahhid Hükümda-
rý Yûsuf b. Abdülmü’min Merakeþ’e ça-
ðýrdý. Ancak Hasan, Merakeþ yolunda 563’-
te (1167) öldü. Kazzâz, Rakýk el-Kayrevâ-
nî, Ebû Ýmrân el-Fâsî, Mekkî b. Ebû Tâlib,
Mehdevî, Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, Ýbn Þe-
ref el-Kayrevânî, Mücâþiî, Ali b. Abdülga-
nî el-Husrî ve Abdülazîz b. Þeddâd döne-
min tanýnmýþ edip, tarihçi, þair ve âlimleri
arasýndadýr.
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ÿCumhur Ersin Adýgüzel

Endülüs Zîrîleri (1013-1090). Endülüs’-
te Gýrnata’da (Granada) Zâvî b. Zîrî b. Me-
nâd es-Sanhâcî tarafýndan kurulmuþtur.
Hâcib Abdülmelik b. Mansûr’un, Endü-
lüs’ün kuzeyindeki hýristiyan krallýklara kar-
þý yapýlan uzun seferlere destek saðlamak
için Kuzey Afrika’dan Endülüs’e davet et-
tiði Zâvî b. Zîrî, kardeþi Mâksen’in iki oð-
lu Hubâse ve Habbûs ile birlikte 388’de
(998) Endülüs’e geçti. Endülüs’te Âmirî-

Gýrnata’da Zîrîler dönemine ait hamam
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