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ZÎRÎLER

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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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-
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daydý. Abdullah’ýn gençliðinden yararlan-
mak isteyen komþu emirlikler dikkatlerini
Zîrî topraklarýna yönelttiler. Bu durumu
farkeden Abdullah b. Bulukkîn, Ýbn Ab-
bâd el-Mu‘temid-Alellah’ýn saldýrýsýndan
kendini korumak için Kastilya Kralý VI. Al-
fonso ile ittifak kurdu ve karþýlýðýnda ona
yýllýk 10.000 dinar ödemek üzere anlaþtý.
Bu esnada Mu‘temid ile, yakýn bir zaman-
da Kurtuba’yý topraklarýna katan Zünnûnî
Emîri Me’mûn b. Zünnûn arasýndaki ger-
ginlik Abdullah’ý bir süre rahatlattý. Bir-
kaç yýl sonra Mu‘temid, Mürsiye’de (Mur-
cia) baðýmsýz bir idare kurmaya çalýþan
veziri Ýbn Ammâr ile uðraþmak zorunda
kaldý (471/1079). Bu arada Abdullah du-
rumunu iyileþtirme imkâný buldu ve top-
raklarýna saldýran Mâleka’daki kardeþi Te-
mîm ve Meriye Emîri Ýbn Sumâdýh’a kar-
þý baþarýlý seferler düzenledi. Abdullah b.
Bulukkîn, 478’de (1085) Tuleytula’yý (Tole-
do) ele geçiren ve Endülüs’te müslüman-
lar için gittikçe ciddi bir tehlike haline ge-
len Kastilya Kralý VI. Alfonso’yu durdurmak
amacýyla Murâbýtlar’dan yardým isteyen
Abbâdî Emîri Mu‘temid-Alellah ile birlik-
te hareket etti; Zellâka Savaþý’na (479/
1086) ve Aledo Kalesi’nin kuþatýlmasýna
katýldý. Aledo kuþatmasýnýn baþarýsýzlýkla
sonuçlanmasýnýn ardýndan (481/1088) ka-
lelerini güçlendirmeye baþladý.

Yûsuf b. Tâþfîn’in Endülüs’e üçüncü ge-
çiþinden sonra (483/1090) Abdullah b. Bu-
lukkîn’in elindeki kaleler Murâbýtlar’ýn hâ-
kimiyetine girmeye baþladý. Gýrnata halký
bazý vergilerden muaf tutulmak için ka-
pýlarýný Murâbýtlar’a açtý. Öte yandan Ab-
dullah’ýn hizmetindeki Sanhâce birlikleri
de Murâbýtlar’ýn tarafýný tutuyordu. 10 Re-
ceb 483’te (8 Eylül 1090) Murâbýtlar’a tes-
lim olmak zorunda kalan Abdullah, Mað-
rib’in güneyindeki Aðmât’a sürgün edil-
di. Mâleka’daki kardeþi Temîm de kýsa bir

süre sonra önce Sûs’a sürüldü, ardýndan
Merakeþ’te ikametine izin verildi ve 488’-
de (1095) burada öldü. Abdullah b. Bu-
lukkîn, Aðmât’ta iken yazdýðý et-Tibyân
£ani’l-¼âdi¦eti’l-kâßine bi’d-devleti Be-
nî Zîrî fî øýrnâ¹a adlý hâtýratýnda, Kadý
Ýbnü’l-Küley‘î’nin ve birtakým küskün me-
murlarýn, kendisini Murâbýtlar’a karþý Kas-
tilya kralý ile ittifak yapmakla itham ede-
rek Murâbýtlar nezdinde karaladýðýný söy-
ler. Zîrîler’in Endülüs’e geliþinden Endü-
lüs’ün Murâbýt hâkimiyetine girmesine ka-
dar olan süreci kapsayan bu eser özellikle
V. (XI.) yüzyýlda Endülüs’teki ayrýþma ve
iki düþman grubun ortaya çýkýþý (Endülüs-
lüler ve Berberîler), bazý topraklarýn Ber-
berî kabile reisleri arasýnda taksim edil-
mesi, Habbûs b. Mâksen ve oðlu Bâdîs’i
Endülüslüler veya Berberîler yerine yahu-
di vezir seçmeye iten etkenler gibi konu-
larda önemli bilgiler içermektedir.
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teyen komþu emirlikler için bir fýrsat teþ-
kil etti. Hemen harekete geçen Mu‘tazýd,
Mâleka’yý geri almak istediyse de baþarýlý
olamadý. Bu arada Ýbn Sumâdýh da Vâdî-
âþ’ý (Guadix) kuþatmýþtý. Artan iç sorun-
lara raðmen Bâdîs, Abbâdîler’i Mâleka’-
dan uzaklaþtýrdýðý gibi Ýbn Sumâdýh’tan
Vâdîâþ’ý ve isyan eden oðlu Mâksen’den de
Ceyyân’ý (Jaen) kurtardý.

Bâdîs’in hükümdarlýðýnýn sonuna kadar
Gýrnata, Darro nehrinin batý kýyýsýna ka-
dar kaleyle çevrili önemli bir þehirdi. Þeh-
rin su ihtiyacýný karþýlamak üzere þehre
getirilen suyu taksim etmek için kanallar
ve sarnýçlar yapýldý. Bunlardan bir kýsmý
günümüze ulaþmýþtýr. Berberîler, Endü-
lüs’te en geniþ ve zengin topraklara Bâdîs
b. Habbûs döneminde sahip oldular. Zî-
rîler saraylarýný eski el-Kasaba bölgesin-
de kurdular, bu bölge zamanýmýzda Alba-
izin’in bir parçasýdýr. Zîrî kalesinin ve bü-
yük duvarýnýn iki kapýsý da zamanýmýza
intikal etmiþtir. Darro nehri üzerinde Gýr-
nata Kadýsý Ali b. Muhammed b. Tevbe ta-
rafýndan 447’de (1055) yaptýrýlan (Ýbnü’l-
Hatîb, el-Ý¼â¹a, IV, 82), halk arasýnda Kan-
taratü’l-kadî olarak bilinen ve hemen gü-
neyindeki camiye bitiþik olan köprü bugün
de Puente del cadi (kadý köprüsü) adýyla anýl-
maktadýr. Bâdîs’in mevlâsý olup Abdullah
b. Bulukkîn tarafýndan vezirliðe getirilen
Müemmel de Gýrnata’da çok sayýda eser
inþa ettirmiþtir. Bâbü’l-Fehhârîn’deki halk
hamamý ve Þenîl (Genil) nehri kýyýsýnda
yapýlan, Müemmel’in ölümünden üç asýr
sonra Ýbnü’l-Hatîb’in dönemine ulaþan ka-
vak mesireliði bunlardandýr.

Bâdîs b. Habbûs hayatta iken torunu
Temîm b. Bulukkîn’e Mâleka’nýn idaresini
vermiþti. Onun ölümünün ardýndan Zîrî
hükümdarý olan torunu Abdullah b. Bu-
lukkîn döneminde (1073-1090) Zîrî toprak-
larý iki kardeþ arasýnda paylaþýlmýþ durum-
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