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ti, çok deðerli hediyeler verdi. Zîrî b. Atýy-
ye, 379 (989) yýlýnda yeðeni Mansûr b. Bu-
lukkîn’e karþý isyan edip kendisine sýðýnan
Tâhert hâkimi Ebü’l-Behâr b. Zîrî’yi des-
tekledi ve bazý Zîrî topraklarýný ele geçir-
di. Maðrib’de önemli zaferler kazandý. 382’-
de (992) Ýbn Ebû Âmir’in daveti üzerine
çok deðerli hediyelerle birlikte tekrar Kur-
tuba’ya gitti. Maðrib’e döndüðünde Fas’ýn
Ýfrenîler’den Yeddû b. Ya‘lâ tarafýndan ele
geçirildiðini gördü; Yeddû ile girdiði çar-
pýþmadan sonra þehri tekrar hâkimiyeti
altýna aldý ve durumu Ýbn Ebû Âmir’e bil-
dirdi. Öte yandan Ýbn Ebû Âmir’in kendi-
sine verdiði vezir unvanýný yeterli bulma-
yan Zîrî b. Atýyye onu II. Hiþâm’ýn halife-
lik yetkilerini elinden almakla itham etti.
383 (993) yýlýnda Vecde (Vücde) þehrini ku-
rarak burayý yönetim merkezi yaptý ve ba-
ðýmsýzlýðýný ilân etti.

Mansûr b. Bulukkîn’in yerine geçen (386/
996) oðlu Bâdîs iktidarýný saðlamlaþtýrma-
ya çalýþtýðý sýrada Zîrî b. Atýyye, Sanhâce
topraklarýna saldýrdý. Bâdîs büyük amca-
sý Hammâd b. Bulukkýn’i Zîrî b. Atýyye ile
mücadele etmekle görevlendirdi ve ele ge-
çireceði topraklarý kendisine vereceðini
söyledi. Ancak bu sýrada amca ile yeðen
arasýnda çýkan bir anlaþmazlýk onlarý karþý
karþýya getirdi. Böylece Zîrî b. Atýyye da-
ha rahat hareket etme imkâný buldu. Di-
ðer taraftan Ýbn Ebû Âmir, Zîrî b. Atýy-
ye’nin baðýmsýzlýðýný ilân etmesi üzerine
Maðrib’e Vâzýh kumandasýnda bir ordu
gönderdi (386/996). Ancak bu ordu Zîrî b.
Atýyye karþýsýnda maðlûp olunca bu defa
oðlu Abdülmelik b. Mansûr komutasýnda
daha büyük bir ordu sevketti. Abdülme-
lik ve Vâzýh kumandasýndaki Endülüs kuv-
vetleriyle Zîrî b. Atýyye’nin ordusu arasýn-
da Tanca yakýnlarýnda cereyan eden þid-
detli savaþta Zîrî b. Atýyye aðýr bir yenilgi-
ye uðradý. 29 Þevval 387’de (4 Kasým 997)
Fas’a giren Abdülmelik bölgede idarî yapý-
yý yeniden düzenledi ve güçlendirdi. Bura-
ya Endülüs’ten yeni yöneticiler tayin edil-
di. Ardýndan Zîrî b. Atýyye ve Berberîler’-
le, Endülüs Emevîleri’ne baðlý kalacakla-

rýna dair anlaþmalar imzalandý. Bu sava-
þýn sonunda Maðrib kesin olarak Endülüs
Emevîleri’ne baðlanýrken Zîrî b. Atýyye du-
rumu kabullenmek zorunda kaldý ve En-
dülüs Emevî Devleti’ne baðlýlýðýný ölünce-
ye kadar sürdürdü.

Zîrî b. Atýyye Cemâziyelevvel 389’da (Ma-
yýs 999) Zîrîler’in hâkimiyetindeki Tâhert’e
yürüdü. Zîrî Hükümdarý Bâdîs b. Muham-
med’in nâibi Muhammed b. Ebü’l-Arab ku-
mandasýnda gönderdiði büyük bir ordu
ile Zîrî b. Atýyye arasýnda meydana gelen
savaþta Zîrî b. Atýyye büyük bir zafer ka-
zandý. Çok sayýda esir ve ganimet ele ge-
çirdi. Ardýndan Tâhert’e girdi. Ancak Bâ-
dîs’in kendisini takip etmesi üzerine onun-
la savaþmaktan çekindiði için þehirden ay-
rýlarak Araplar’ýn yaþadýðý kuzey bölgeleri-
ne kaçtý. 391 (1001) yýlýnda Sanhâce Ber-
berîleri’nin merkezi Eþîr’i bir ay süreyle ku-
þatan Zîrî b. Atýyye rahatsýzlýðý yüzünden
kuþatmayý kaldýrmak zorunda kaldý ve kýsa
bir süre sonra 12 Ramazan 391 (5 Aðus-
tos 1001) tarihinde vefat etti (Ýbn Ýzârî, II,
251); yerine oðlu Muiz geçti.
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zâde Ýsmâil Efendi’nin sofyan usulünde,
“Ýnile ey dertli gönül inile”, Ali Rýza Þen-
gel’in düyek usulünde, “Sana ey þâh-ý rü-
sul uymayanýn bitmez iþi” mýsralarýyla baþ-
layan ilâhileri bu makamýn örnekleri ara-
sýndadýr.
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Ebû Yûsuf Zîrî b. Atýyye b. Abdillâh
el-Hazerî el-Maðrâvî ez-Zenâtî

(ö. 391/1001)

Zenâte emîrlerinden.˜ ™

Berberî Zenâte kabilesinin Maðrâve ko-
lundan Benî Hazer’e mensuptur. IV. (X.)
yüzyýlda Maðrib’de Fâtýmîler ile Endülüs
Emevîleri arasýnda devam eden nüfuz mü-
cadelesinde Berberîler’in Sanhâce kolu Fâ-
týmîler’i, Zenâteliler ise Endülüs Emevîle-
ri’ni destekliyordu. Bu süreçte Maðrâve’-
nin Benî Hazer kolu Fas, Sicilmâse ve Að-
mât’a hâkimdi. O sýrada Fas, 368’de (979)
Zenâte emîrlerinden olan ve Endülüs Eme-
vîleri adýna bölgede biat almaya baþlayan
Zîrî b. Atýyye’nin idaresinde idi. Sanhâce
Berberîleri’nden olup Zîrîler Devleti’ni ku-
ran Bulukkîn b. Zîrî 979-984 yýllarý arasýn-
da düzenlediði seferler sonucunda Fas ve
Sicilmâse’yi zaptetti. Bulukkîn’in Zîrî b.
Atýyye’nin üzerine yürüdüðü sýrada 373
(984) yýlýnda ölümü üzerine yerine geçen
oðlu Mansûr büyük bir ordu hazýrlayýp Zî-
rî b. Atýyye’ye ve diðer Zenâte Berberîleri’-
ne karþý sefere çýktý. Zîrî b. Atýyye, Fas þeh-
ri yakýnlarýnda karþýladýðý Mansûr ve ordu-
sunu büyük bir yenilgiye uðrattý. Man-
sûr’un çok sayýda askeri öldürüldü veya
esir alýndý (375/985).

Zîrî b. Atýyye’nin Maðrib’deki bu baþa-
rýsý Endülüs Emevî Devleti’nde büyük bir
memnuniyetle karþýlandý. 378’de (988) Ze-
nâte’nin seçkin emîrlerinden kardeþi Mu-
katil b. Zîrî’nin ölümünden sonra Zenâte-
liler’in lideri olan Zîrî b. Atýyye ertesi yýl
Endülüs Emevî Hükümdarý II. Hiþâm’ýn
hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr’un davet-
lisi olarak Kurtuba’ya (Cordoba) gitti. Ýbn
Ebû Âmir, kendisini görkemli bir törenle
karþýladý ve ona vezir unvanýný tevcih et-
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