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ZAHÎR-i FÂRYÂBÎ

Zahîr bu türde aþk konularýnýn yanýnda
öðretici, öðüt verici ve tasavvufla ilgili þiir-
ler de kaleme almýþtýr. Gazelleri Sa‘dî-i Þî-
râzî’nin yazdýklarý kadar güzel deðilse de
baþta Sa‘dî olmak üzere Hâfýz-ý Þîrâzî ve
Molla Câmî gibi þairler tarafýndan taklit
edilmiþtir. Nitekim þiirleri hakkýnda bir ata-
sözü haline gelen, “Eðer Zahîr’in divanýný
bulursan Kâbe’de bile olsa onu çal” sözü
onun þiirlerine olan raðbeti gösterir.

Zahîr’in divaný ölümünden kýsa bir süre
sonra Þems-i Sücâsî (ö. 602/1205-1206) ta-
rafýndan bir araya getirilmiþtir. Kütüpha-
nelerde halen yetmiþ sekiz yazma nüshasý
bilinen divan çeþitli yerlerde basýlmýþ (Kal-
küta 1245; Kampur 1285; Leknev 1295,
1307, 1331; Bombay 1912), Þeyh Ahmed
Þîrâzî (Tahran 1324), Taký Bîniþ (Meþhed
1337, 1345 hþ.), Hâþim Razî (Tahran 1338
hþ.) ve Asgar-ý Dâdbih (Tahran 1381 hþ.)
tarafýndan neþredilmiþtir. Þiirleri Þems-i
Tabesî ile (ö. 626/1229) Zahîr-i Ýsfahânî’-
nin þiirleriyle karýþtýrýldýðýndan bazý mat-
bu nüshalarda 5848 beyte kadar çýkarýl-
mýþtýr. Son olarak Emîr Hasan-ý Yezdgir-
dî’nin yazma ve basma nüshalarý karþýlaþ-
týrarak Dîvân-ý æahîrüddîn-i Fâryâbî
adýyla yaptýðý neþirde (Tahran 1381 hþ.)
seksen bir kaside, 106 kýta, dört terkibi-
bend, iki mülemma‘, on gazel, iki mesne-
vi, 100 rubâî yer almakta ve divan toplam
3717 beyitten meydana gelmektedir. Bir
kaside ile bir kýta Arapça’dýr. Zahîr’in ru-
bâiyyâtý Rahîm Ýbrâhim tarafýndan küçük
bir kitap halinde yayýmlanmýþtýr (Karaçi
1377).
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Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hâkim-Biemrillâh
el-Mansûr b. el-Azîz-Billâh

Nizâr el-Fâtýmî
(ö. 427/1036)

Fâtýmî Halifesi
(1021-1036).

˜ ™

10 Ramazan 395’te (20 Haziran 1005)
Kahire’de doðdu. Babasý Hâkim-Biemril-
lâh’ýn 27 Þevval 411’de (13 Þubat 1021)
öldürülmesi üzerine onun kýz kardeþi Sit-
tülmülk, Hâkim’in veliahdý, amcasýnýn oð-
lu ve Dýmaþk Valisi Ebü’l-Kasým Abdürra-
hîm (Abdurrahman) b. Ýlyâs’ýn yerine hali-
fenin oðlu Ali’yi Zâhir-Lii‘zâzidînillâh laka-
býyla halife ilân ettirdi (10 Zilhicce 411 /
27 Mart 1021). Zâhir halifeliðinin ilk yýlla-
rýnda akýllý ve iyi bir idareci olan halasý Sit-
tülmülk’ün vesâyetinde kaldý. Sittülmülk,
Hâkim’in öldürüldüðü günlerde devlet bü-
rokrasisinin önemli yerlerinde bulunan þah-
siyetlere maddî destek saðlayarak onlar-
dan gelmesi muhtemel muhalefeti en-
gelledi, askerlere para daðýtýp onlarý da
memnun etti; Veliaht Ebü’l-Kasým’ý bir
hile ile Suriye’den Mýsýr’a getirterek öl-
dürttü (Yahyâ b. Saîd el-Antâkî, s. 368).
Ardýndan Hâkim-Biemrillâh’ýn katili oldu-
ðunu iddia ettiði, Kütâme þeyhlerinden ve
ordu kumandanlarýndan Seyfüddevle Hü-
seyin b. Devvâs’ý katlettirdi (Ýbnü’l-Cevzî,
XV, 142-143). Ýlk zamanlar kendisinden fay-
dalandýðý Hatîrülmülk Ebü’l-Hüseyin Am-
mâr b. Muhammed’i de ortadan kaldýr-
dýktan sonra ülke yönetimine tek baþýna
hâkim oldu. Hâkim-Biemrillâh’tan beri Bi-
zans Ýmparatoru II. Basileios ile sürege-
len anlaþmazlýklara son vermek isteyen
Sittülmülk, barýþ görüþmelerini yeniden
baþlattý. Ancak onun 11 Zilkade 413’te (5
Þubat 1023) ölümüyle bu teþebbüs sonuç-
suz kaldý. Sittilmülk’ten sonra iktidarý 418’-
de (1027) vezir tayin edilen Necîbüddevle
Ebü’l-Kasým Ali b. Ahmed el-Cercerâî ele
geçirdi (Yahyâ b. Saîd el-Antâkî, s. 379).
Cercerâî, genç halifeyi devre dýþý býrakýp
kendileriyle birlikte hareket ettiði birkaç

yýlýnda, tarih belirterek beþ veya yedi ge-
zegenin Mîzan (Terazi) burcunda bulun-
masýndan dolayý büyük bir fýrtýna kopa-
caðý ve her yeri harap edeceði þeklindeki
iddiasýna karþý çýkarak bunun gerçekleþ-
meyeceðine dair bir risâle kaleme alýp Do-
ðan Þah’a gönderdi. Risâlenin Doðan Þah
tarafýndan kabul görmemesi üzerine Za-
hîr þikâyet mahiyetinde bir kaside, birkaç
kýta ve bir rubâî yazarak hükümdara sun-
du. Ancak gerçekleþmeyeceðini iddia et-
tiði fýrtýna yýkýcý þiddette olmasa da 29 Ce-
mâziyelâhir 582 (16 Eylül 1186) tarihin-
de meydana geldi. Doðan Þah’ýn 582’de
(1186) ölümünün ardýndan Nîþâbur’dan
ayrýlan Zahîr Ýsfahan’a gitti. Orada Þâfiî
âlimi Sadreddin Abdüllatîf el-Hucendî ile
tanýþtý ve onun yanýnda kaldýðý bir buçuk
yýl boyunca kaside yazmaya devam etti.
585 (1189) yýlý baþlarýnda Mâzenderan’a
ve oradan Azerbaycan’a geçti. Önce Bâ-
vendîler’den Mâzenderan Hükümdarý Hü-
sâmeddin Erdeþîr b. Hasan’ýn, daha son-
ra Azerbaycan’da Ýldenizliler’den Atabek
Muzafferüddin Kýzýlarslan Osman’ýn, onun
vefatýnýn ardýndan yeðeni Atabek Nusre-
tüddin Ebû Bekir’in hizmetine girdi. Ata-
bek Ebû Bekir’den destek gördü ve onun
hakkýnda birçok kaside kaleme aldý. Bu
sýrada Selçuklu Sultaný II. Tuðrul’u met-
hettiði þiirler yazdý. Ömrünün sonlarýna
doðru þiir söylemekten vazgeçti ve Teb-
riz’de inzivaya çekildi. Vefatýnda Tebriz’in
Surhâb denilen þairler mezarlýðýna defne-
dildi.

Nizâmî-i Gencevî, Hâkanî-i Þirvânî, Ce-
mâleddîn-i Ýsfahânî, Evhadüddîn-i Enve-
rî, Mücîrüddîn-i Beylekanî, Esîrüddîn-i Ah-
sîkesî ve Felekî-i Þirvânî gibi ünlü þairlerin
çaðdaþý olan Zahîr, hiciv þiirleriyle tanýnan
Reþîdî-i Semerkandî’nin de talebesidir. Bir-
çok kaynakta Zahîr’in þiirlerinin güzelliðin-
den söz edilir ve þiirdeki mahareti övülür.
Onun asýl edebî gücü ve sanatý kasidele-
rinde görülür. Kasidelerinde aþýrý derece-
de mübalaðaya, yeni mazmun ve mâna-
lara sýkça yer vermiþtir. Bu husus özellik-
le Doðan Þah’ýn emri üzerine yazdýðý “gev-
her” redifli kasidesinde açýkça görülür. Ka-
sidelerine çoðunlukla tegazzülle veya tabi-
atý, mâþukun güzelliðini ve sabahý tavsif
ederek baþlar. Kasidede kendine has bir
üslûbu vardýr. Birçok methiye yazmakla
birlikte zaman zaman methiyeciliði kýna-
mýþ, bu tür þiirleri söylemekten dolayý piþ-
manlýk duyduðunu söylemiþtir. Emîr Hüs-
rev-i Dihlevî øurretü’l-kemâl adlý eserin-
de Zahîr’i özel bir üslûp icat eden Senâî,
Enverî ve Nizâmî gibi büyük þairler ara-
sýnda zikreder. Gazelde de baþarýlý sayýlan
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Hâkim zamanýnda zorla müslüman yapý-
lan hýristiyanlar da dinlerine dönebilecekti
(Makrîzî, Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, II, 176). Ancak
daha sonra Fâtýmîler’le Bizans arasýnda-
ki iliþkiler, Fâtýmîler’in Suriye’nin kuzeyine
doðru yayýlmaya baþlamasý yüzünden ger-
ginleþmeye baþladý. Ardýndan Bizans Ým-
paratoru III. Romanos büyük bir ordu ile
Suriye seferine çýktýysa da maðlûp olarak
ülkesine döndü (421/1030, Yahyâ b. Saîd
el-Antâkî, s. 414). Bu yenilgi üzerine Bi-
zans imparatoru, Suriye’deki emîrleri Fâ-
týmî Devleti’ne karþý kýþkýrttý ve bazý yer-
leri ele geçirdi. Ýki taraf arasýnda savaþ sý-
rasýnda elçiler vasýtasýyla üç buçuk yýla ya-
kýn barýþ görüþmeleri sürdürüldü, ancak
anlaþma Zâhir’in ölümünden sonra imza-
lanabildi (429/1037-38). Halife Zâhir, yaka-
landýðý istiska (hydropisie) yahut veba se-
bebiyle 15 Þâban 427’de (13 Haziran 1036)
Kahire’nin dýþýnda Büstânüddekke deni-
len yerde öldü. On beþ yýl dokuz ay halife-
lik yapan Zâhir’in vefatý üzerine Vezir Cer-
cerâî veliaht oðlu Ebû Temîm Meadd’i el-
Müstansýr-Billâh unvaný ile halife ilân et-
ti. Zâhir hoþ görülü, akýllý, yumuþak huy-
lu, izlediði siyasetle zimmîlerin sevgisini
kazanmýþ bir halife idi. Onun döneminde
dinî hoþgörü yayýlmýþ ve babasýnýn döne-
minde uygulamaya konulan þarký dinle-
me yasaðý ve kadýnlarýn sokaða çýkmasý
gibi yasaklar kaldýrýlmýþtýr. Zâhir tarafýn-
dan Kantara mevkiinde yaptýrýlan Lü’lüe
Köþkü (Kulesi), Fâtýmîler döneminde Mý-
sýr’da inþa edilen en güzel yapýlardan bi-
ridir. Halife ayrýca, depremde zarar gören
Mescid-i Aksâ’yý ve 407’de (1016) yýkýlmýþ
olan Kubbetü’s-sahre’yi yeniden inþa et-
tirmiþtir. Zâhir-Lii‘zâzidînillâh’a ait bir týrâ-
zýn dört parçasý Kahire Methafü’l-fenni’l-
Ýslâmî’de teþhir edilmektedir.
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Zâhir b. Harâm el-Eþcaî el-Gatafânî

Sahâbî.
˜ ™

Hicazlý olup Adnânîler’den Eþca‘oðulla-
rý’na mensuptur. Babasýnýn adýnýn Hizâm
olduðu da zikredilmiþtir. Resûl-i Ekrem’in
saðlýðýnda çöl hayatý yaþayan Zâhir b. Ha-
râm, Bedir Gazvesi’ne katýldý ve Bey‘atür-
rýdvân’da bulundu. Resûlullah bir defasýn-
da, “Her þehirlinin bir köylüsü vardýr, Mu-
hammed ailesinin köylüsü de Zâhir b. Ha-
râm’dýr” demiþ, diðer bir rivayete göre ise,
“Zâhir bizim köylümüz, biz de onun þehir-
lisiyiz” diye ona iltifat etmiþti (Ferrâ el-Be-
gavî, XIII, 181). Zâhir, Hz. Peygamber’i zi-
yarete geldiðinde özellikle yetiþtirdiði mah-
sulden mutlaka bir hediye getirirdi. Bun-
dan dolayý “sâhibü’l-hedâyâ” diye anýlmýþ-
týr (Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, s. 192). Zâ-
hir köyüne dönmek istediðinde Resûl-i Ek-
rem de onun ihtiyaçlarýný karþýlardý.

Kýsa boylu ve çirkin görünümlü bir kiþi
olduðu rivayet edilen Zâhir b. Harâm’ý Re-
sûlullah çok sever ve kendisiyle þakalaþýr-
dý. Bir gün Medine çarþýsýnda Zâhir’i yetiþ-
tirdiði bazý mallarý satarken görünce ar-
kasýndan yaklaþarak onu kucaklamýþ ve el-
leriyle gözlerini kapatarak, “Bu köleyi kim
satýn almak ister?” diye sormuþ, kendisi-
ne bu oyunu kimin oynadýðýný anlamayan
Zâhir kurtulmak için çýrpýnýrken bunu ya-
panýn Resûl-i Ekrem olduðunu farkedin-
ce rahatlamýþ ve sýrtýný onun göðsüne da-
yayarak, “Þu halde sen beni deðersiz biri
görüyorsun” demiþ, bunun üzerine Resû-
lullah, “Hayýr, sen Allah nezdinde deðerli-
sin” cevabýný vermiþtir (Müsned, III, 161).
Daha sonralarý Kûfe’ye yerleþen Zâhir b.
Harâm’ýn vefatýna dair bilgi bulunmamak-

üst düzey yetkilinin yardýmýyla ülkeyi yö-
netmek arzusundaydý (Makrîzî, Ýtti£â¾ü’l-
¼unefâß, II, 148).

415 (1024-25) yýlýnda Mýsýr’da þiddet-
li bir kýtlýk baþladý. Birkaç yýl süren kýtlýk
ülkeyi ekonomik krize sürükledi; baþþehir
Kahire ve ülkenin diðer yerlerinde salgýn
hastalýklar ve ayaklanmalar görüldü. Bu sý-
rada Fâtýmî yönetimi bir kere daha Sün-
nîler’e karþý baskýlarý arttýrdý ve bütün Mâ-
likî fakihlerini ülkeden sürüp Kadî Nu‘-
mân ve Ya‘kub b. Killis’in eserleri vasýta-
sýyla Ýsmâilî öðretiyi güçlendirmeye ça-
lýþtý (a.g.e., II, 175). Halife Zâhir dönemin-
de doðuya gönderilen dâîler, Irak’ta Türk
askerlerinin Büveyhî Emîri Celâlüddevle za-
manýnda çýkardýðý karýþýklýklardan da fay-
dalanarak belirli oranda baþarý kazandý-
larsa da Gazneli hâkimiyetindeki toprak-
larda ayný baþarýyý gösteremediler. Zâhir,
Gazneli Sultan Mahmud’a deðerli hediye-
lerle hil‘at yollayýp onu kendine tâbi olma-
ya davet etti ve adýna hutbe okutmasýný
istedi. Ancak Sultan Mahmud, hediyeleri
Abbâsî Halifesi Kadir-Billâh’a göndererek
Zâhir’e bir çeþit protesto gösterisinde bu-
lundu. Halife Zâhir döneminde Suriye’de-
ki Fâtýmî varlýðý Filistin’deki Benî Tay Emî-
ri Hassân b. Müferric b. Daðfel el-Cerrâ-
hî, Kelb kabilesi emîri Sinân b. Ulyân ve
Kuzey Suriye’deki Mirdâsî Emîri Sâlih b.
Mirdâs el-Kilâbî’nin ittifaký neticesinde teh-
likeye girdi. Müttefikler Fâtýmî ordusunu
Askalân’da yendiler. Ancak Sinân b. Ul-
yân’ýn ölümünden sonra Kelb kabilesinin
Fâtýmî tarafýna geçmesinin ardýndan Türk
asýllý Anuþ Tegin ed-Dizberî’nin yönettiði
Fâtýmî ordusu Taberiye yakýnlarýndaki Uk-
huvâne’de müttefik kuvvetlerini maðlûp
etti (420/1029). Sâlih b. Mirdâs savaþ mey-
danýnda öldürüldü, Hassân b. Müferric’de
askerleriyle birlikte Bizans’a sýðýndý (Yah-
yâ b. Saîd el-Antâkî, s. 411-412; Ýbnü’l-
Kalânisî, s. 73-74).

Öte yandan Fâtýmîler’le Bizans Ýmpara-
torluðu arasýndaki anlaþmazlýklara son ver-
mek isteyen Zâhir, Bizans Ýmparatorluðu
ile ittifak yapmayý düþünüyordu. Böylece
hem müttefik düþmanlara karþý destek
saðlayacak hem de Ýstanbul’dan rahatça
buðday ithal edebilecekti. Neticede Zâhir
ile VIII. Konstantinos arasýnda barýþ ant-
laþmasý imzalandý (418/1027). Buna göre
Bizans hâkimiyetindeki topraklarda hut-
be sadece Fâtýmî halifesi adýna okunacak
Ýstanbul’daki cami ibadete açýlacaktý. Bu-
na karþýlýk Kudüs’teki Kumâme (Kýyâme)
Kilisesi ile Mýsýr’daki kiliseler tekrar faali-
yete geçirilecek, hýristiyan hükümdarlar
buraya para ve malzeme gönderebilecek,
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