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ÿGülþah Taþkýn

– —
ZARÎFÎ, Rusçuklu

(ö. 1210/1795)

Divan þairi ve mutasavvýf.˜ ™

Rusçuk’ta doðdu. Kaynaklarda Zarîfî
Þeyh Ömer, Ömer Zarîfî, Zarîfî Baba, Ömer
Baba, Ahmed Zarîfî Baba, Ahmed Baba
gibi isim ve unvanlarla anýlýr. Sa‘diyye tari-
katýna intisap ederek zamanla bu tarika-
týn tanýnmýþ þeyhlerinden biri oldu. Rus-
çuk’ta vefat etti ve Tombul Camii hazîre-
sine defnedildi. Kaynaklarda, hat sanatýn-
da da mahir olan Zarîfî’nin birkaç mushaf
yazdýðý belirtilmektedir.

Eserleri. 1. Divan. Günümüze tam ola-
rak ulaþan tek nüshasý Ýstanbul Üniversi-
tesi Kütüphanesi’nde kayýtlý olup (TY, nr.
3863/1) 199 varaktýr. Divanda üç tevhid,
iki münâcât, üç na‘t, bir mi‘râciyye, birer
nebî, çâryâr ve on iki imam methiyesi, iki
Kerbelâ mersiyesi, Seyyid Sa‘deddin el-Ce-
bâvî methiyesi, on üç mutasavvýfane kasi-
de, 530 gazel ve ilâhi yer almaktadýr. Ýlâ-
hilerin bir kýsmý dörtlükler halinde yazýl-
mýþ, bazýlarýnda aruz, bazýlarýnda hece vez-
ni kullanýlmýþtýr. Manzumelerin büyük ço-
ðunluðu tasavvufî mahiyettedir. Bunla-
rýn arasýnda Yûnus Emre, Þeyh Sa‘deddin
el-Cebâvî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Mevlâ-
nâ Celâleddîn-i Rûmî, Þeyh Nakþibend, Ti-
mur Baba gibi mutasavvýflarýn methinde
þiirler de vardýr. Antalya Elmalý Ýlçe Halk
Kütüphanesi’nde kayýtlý (nr. 2971/1) 22 va-
raklýk bir diðer nüshada bazý gazeller bu-
lunmaktadýr. 2. Pendnâme (Nasîhatnâ-
me). Zarîfî’ye asýl þöhretini kazandýran ve

kýrka yakýn nüshasý bilinen eserin muhte-
lif baskýlarý yapýlmýþtýr (Ýstanbul 1271, 1289
[taþbasma], 1317, 1327). Kaynaklarda 1300
beyit civarýnda olduðu belirtilen Pendnâ-
me’nin Mehmet Arslan tarafýndan hazýrla-
nan yeni yayýmý (Sivas 1994) 1071 beyit içe-
rir. Ferîdüddin Attâr’a nisbet edilen Pend-
nâme örnek alýnarak meydana getirilen
eser “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle ya-
zýlmýþtýr. Müellif, incelik ve hoþgörü çer-
çevesinde dinî, ahlâkî öðütlerini, insan iliþ-
kilerini ve kiþinin Allah'a karþý sorumlulu-
ðunu ön plana çýkararak 135 baþlýk altýn-
da anlatmaktadýr. Eserde komþu haklarý-
na, emanete hýyanet etmeye, yetimi kol-
lamaya, konuþma âdâbýna, âþýk ve mâ-
þuk haline, sýr tutmaya, hediye âdâbýna,
sofra âdâbýna, az yemenin ve uyumanýn
faziletine, yol arkadaþýný seçmeye, sýr sak-
lamaya, feleðin vefasýzlýðýna, misafir hu-
kuku vb.ne dair öðütler verilmektedir. 3.
Tasavvufnâme. Aruzun “mefâîlün mefâ-
îlün feûlün” kalýbýyla yazýlmýþ 103 beyitlik
bu risâle, yazma ve matbu birçok pend-
nâme nüshasýnýn sonunda yer aldýðý gibi
müstakil yazmalar halinde de mevcuttur.
Tasavvufî öðütlerin yaný sýra yirmi üç be-
yitte tasavvufun ve tasavvuf ehlinin tarif-
leri yapýlmaktadýr.
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ZARÝFOÐLU, Abdurrahman Cahit

(1940-1987)

Þair ve yazar.
˜ ™

1 Temmuz 1940’ta Ankara’da doðdu.
Baba tarafýndan Kafkasya’dan gelip Ma-
raþ’a yerleþen bir aileye mensuptur. Ba-
basý Niyazi Bey hâkimdi. Annesi Þerife Ha-
ným, Maraþlý Evliyazâdeler’dendir. Okuma
yazmayý, resim yapmayý, Kur’an okumayý
daha okula baþlamadan annesi ve anne-
annesiyle mahalle hocalarýndan öðrendi.
Babasýnýn görevi sebebiyle çocukluðu Sil-
van, Baykan, Siirt, Siverek, Kýzýlcahamam

6-7). Þairin bu tarihten sonra yaþadýðýna
dair bir ipucu yoktur. Zarîfî’nin Þemsi Ah-
med Paþa’ya (ö. 988/1580) þiirler sunma-
sýndan sonra belli bir dönemde devlet me-
muriyetine girdiði anlaþýlmaktadýr.

Eserleri. 1. Divan. Divanda þairin diðer
eserlerinden toplanan parçalarla birlikte
on üç kaside, on terciibend, iki müseddes,
üç tahmîs, bir murabba, biri Arapça, biri
müveþþah olmak üzere 289 gazel, on üç
mesnevi, iki tarih kýtasý, on iki kýta, iki na-
zým, kýrk altý matla‘ ve on dört müfred ol-
mak üzere toplam 408 þiir bulunmakta-
dýr. Zarîfî divanýnýn üç nüshasý tesbit edi-
lebilmiþtir. Bilinen en kapsamlý nüshasý Ýs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr (TY, nr. 673/3) ve þairin Râhatü’l-
ervâh ile Mihr ü Mâh adlý eserleriyle bir-
likte Zarîfî külliyatý içinde yer almaktadýr.
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde mev-
cut ikinci nüshasý da (Cod. Or., nr. 1286)
Râhatü’l-ervâh ve Mihr ü Mâh ile bera-
ber Zarîfî külliyatý içindedir. Üçüncü nüs-
ha Biblioteca Apostolica Vaticana’da ka-
yýtlýdýr (Vatikano Turco, MS, nr. 262/2, vr.
39-91), bu nüsha Mihr ü Mâh ile birlikte
ciltlenmiþtir. Gülþah Taþkýn divan üzerine
doktora tezi hazýrlamýþtýr (bk. bibl.). 2.
Mihr ü Mâh. III. Murad’a sunulmak üze-
re 986 (1578) yýlýnda kaleme alýnan Mihr
ü Mâh þairin ilk eseri olup aruzun “me-
fâîlün mefâîlün feûlün” kalýbýyla yazýlmýþ,
1213 beyitlik klasik bir aþk hikâyesidir. Mes-
nevinin Ýstanbul (TY, nr. 673/2) ve Leiden
(Cod. Or., nr. 1286) üniversiteleriyle Ata-
türk Üniversitesi (Seyfettin Özege Bölü-
mü, Agâh Sýrrý Levend Kitaplarý, nr. 147)
kütüphanelerinde, Almanya Marburg Mil-
lî Kütüphanesi’nde (Or. Oct., MS, nr. 2390,
vr. 110-142) ve Biblioteca Apostolica Vati-
cana’da (Vatikano Turco, MS, nr. 262/1, vr.
1-37) nüshalarý tesbit edilmiþtir. Zarîfî’nin
Mihr ü Mâh’ý üzerine Vedat Nuri Turhan
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
3. Râhatü’l-ervâh. 1013’te (1604) ta-
mamlanan eser I. Ahmed’e sunulmak üze-
re manzum-mensur karýþýk yazýlmýþtýr ve
Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülistân’ýna nazîredir.
Eserde þairin diðer eserlerine nisbetle da-
ha aðýr bir dil kullanýlmýþtýr. Yer yer müs-
tehcen fýkralar, Nasreddin Hoca fýkralarý,
latifeler ve ilginç hikâyelerin anlatýldýðý Râ-
hatü’l-ervâh kültür tarihi açýsýndan bir
kaynak niteliðindedir. Eserin Leiden Üni-
versitesi’nde (Cod. Or., nr. 1286), Ýstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi ile (TY, nr. 673/1)
Almanya Marburg Millî Kütüphanesi’nde
(MS. Or. Oct., nr. 2390, vr. 1-108) kayýtlý üç
nüshasý bilinmektedir.
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ZARÝFOÐLU, Abdurrahman Cahit

ðý bu yýllarda ilk kitabý Ýþaret Çocuklarý’-
ný çýkardý. Diriliþ’te yazmayý sürdürürken
1969’dan itibaren Ankara’da Nuri Pak-
dil’in çýkardýðý Edebiyat dergisinde bazý
ürünleriyle yer almaya baþladý. Bu derginin
yayýnlarý arasýnda þiir ve hikâye kitaplarý
çýktý. 1976’da arkadaþlarý Rasim Özdenö-
ren, Erdem Beyazýt, Alaeddin Özdenören’-
le beraber Mavera dergisini kurdu. Bu
verimli yeni çalýþma döneminde derginin
yönetimine katýldý, gençlerle yazýþmalar
yaptý, þiir ve yazýlarýný yayýmlamayý sür-
dürdü. Dergiyle birlikte kurduklarý Akabe
Yayýnlarý arasýnda þiirleri ve günlükleri ki-
tap haline getirildi. Bunlara ardý ardýna çý-
kan çocuk kitaplarý eklendi. Yöneliþler þi-
irlerinin yayýmlandýðý bir baþka dergi oldu.
1984’te Türkiye Yazarlar Birliði’nce kendi-
sine çocuk edebiyatý dalýnda ödül verildi.
Ýslâm coðrafyasýnýn deðiþik bölgelerinde
müslümanlara uygulanan zulüm ve bas-
kýlar, yaþanan acýlar, savaþ ve ölümler kar-
þýsýndaki tepkileri þiir ve yazýlarýna yansý-
dý. Bir taraftan da Yeni Devir, Millî Ga-
zete ve Zaman gazeteleriyle Ýslâm ve
Gülçocuk dergilerinde Zarifoðlu, Ahmet
Saðlam, Vedat Can gibi adlarla yazýlar yaz-
dý. Son þiirlerinden birkaçý Yedi Ýklim der-
gisinde çýktý. Son þiir kitabý Korku ve Ya-
karýþ yayýmlandýðýnda (1986) þair olarak
ününün doruðundaydý. Yakalandýðý pank-
reas kanserinden kurtulamayarak 7 Ha-
ziran 1987’de öldüðünde Ýstanbul Radyo-
su’nda denetçi idi. Ölümünün ardýndan
þairler, yazarlar ve bilginlerin de katýldýðý
bir cenaze merasimiyle Beylerbeyi Küplüce
Mezarlýðý’nda topraða verildi. Ardýndan
þiirler yazýldý, eski geleneðe uyularak ölü-
müne tarih düþürüldü.

Cahit Zarifoðlu’na þiiri için elveriþli bir
dilin kapýsýný açan Ýkinci Yeni þairleri ol-
muþ, kiþiliði üzerinde belirleyici rolü Ne-
cip Fazýl Kýsakürek ve Sezai Karakoç oyna-
mýþtýr. Þiir tekniði bakýmýndan belli bir þa-
ire baðlanamayacak olan Zarifoðlu daha
ilk þiirlerinde kendi sesini bulmuþ, kendi
kuþaðý içinde þiirde yapý sorununu en iyi
kavramýþ bir þair olarak görülmüþtür. Ni-
tekim ölümünün ardýndan yazýlan bazý ya-
zýlarda “bir gün keþfedilecek özel bir ada”
diye nitelenmiþtir. Ýlk kitabý Ýþaret Çocuk-
larý’nda yer alan þiirlere çevresindeki ta-
biat öðeleri, hayatta gözlediði her türlü
canlýlýk belirtisi, kýmýldanýþ ve kýpýrtý, mâ-
sumluðun birer simgesi olan su, aðaç, an-
ne, çocuk vb. þaire verdiði hayret duygu-
suyla girer. Bu özellikleriyle þiirleri, yaþa-
maya dayanak olan yeni bir hikmetin aran-
dýðý, yer yer de hikmet özlerinin yakalan-
dýðý þiirler olarak deðerlendirilir. Þiirinde

ve sanatýndaki içsellik boyutunda Alman
þiiriyle ve Rainer Marie Rilke ile kesiþir. Yer
yer ilk kitabýnda görülen “tahkiye”, ikinci
þiir kitabý Yedi Güzel Adam’ýn destansý
bir tona bürünen dili içinde belirgin hale
gelir. Bu þiirlerdeki iri ve adaleli erkek fi-
gürü estetik bir halde þekillenir. Onun sa-
natýnda fiziksel irilik seçkinlik, mânevî güç,
aþk gibi içe ait deðerlerin de bir ifadesi-
dir. Menziller’de baþlangýçtaki psikolojik
yoðunluðun kýsmen gevþeyerek rahatla-
dýðý þiirleri yer almaktadýr. Son þiir kitabý
Korku ve Yakarýþ’ta þairin özlü bir söyle-
yiþe ulaþtýðý, ilk þiirlerindeki içselliðin top-
lumsal sorumluluk boyutuyla da birleþen
mânevî bir kývama kavuþtuðu görülür. Ye-
di Güzel Adam’la ayný verim evresinin
eseri olan Ýns’te þairi bir kültür mirasý dev-
ralmamýþ, henüz kendisine kelime de ve-
rilmemiþ ilk insaný, yaratýlýþtaki gizli sebe-
bi araþtýrarak yeryüzünde hayret ve me-
rakla yürürken buluruz. “Ne çok acý var!”
cümlesiyle baþlayan Yaþamak adlý gün-
lükleri Türk edebiyatýnda bu türde yazýl-
mýþ en orijinal eserlerden biridir. Zarifoð-
lu, Savaþ Ritimleri adlý romanýnda Afga-
nistan’ýn iþgal günlerini on dört yaþýndaki
bir çocuðun aðzýndan anlatmaktadýr. Ölü-
münden sonra yayýmlanmýþ, bir savaþ pi-
lotunun romaný olan Anne’de derin psi-
kolojilerle iç içe geçmiþ bir uçma serüve-
ni anlatýlýr. Çocuk romanlarýnda insanî de-
ðerleri ve sorunlarý hayvanlar dünyasýna
aktararak hem çocuklarýn hem de yetiþ-
kinlerin kendilerine göre tatlar bulduðu bir
dil ve anlatým oluþturur.

Eserleri. Þiir: Ýþaret Çocuklarý (1967);
Yedi Güzel Adam (1973); Menziller
(1977); Korku ve Yakarýþ (1986); Þiirler
(1989; burada daha önce kitaplaþmýþ olan-
larla hiçbir kitabýna girmemiþ þiirleri bir
araya getirilmiþtir). Hikâye: Ýns (1974);
Hikâyeler (1996; Ýns’teki hikâyelerle da-
ha önce kitaplarýna girmemiþ bazý hikâ-
yelerinden oluþmaktadýr). Roman: Savaþ
Ritimleri (1985); Romanlar (1991; Savaþ
Ritimleri’ni ve yazarýn saðlýðýnda yayým-
layamadýðý Anne romanýný içermektedir).
Deneme: Bir Deðirmendir Bu Dünya
(1986); Zengin Hayaller Peþinde (1999);
Çocuk Edebiyatý: Serçekuþ (uzun hikâye,
1983); Aðaçkakanlar (roman, 1983); Ka-
týraslan (uzun hikâye, 1983); Yürek Dede
ile Padiþah (masal, 1987); Motorlukuþ
(uzun hikâye, Ýstanbul 1987); Küçük Þeh-
zade (masal, 1987); Gülücük (þiir, 1989);
Kuþlarýn Dili (Mantýku’t-tayr ’dan hareket-
le yazýlmýþ hikâyeler, Ýstanbul 1989); Aðaç
Okul (þiir, 1990); Çocuklarýmýzla Atlara
Biniyorduk (toplu çocuk kitaplarý, Ýstan-

ve Ankara’da geçti. Siverek’te baþladýðý
ilk öðreniminin ardýndan orta öðrenimini
1951’de döndükleri Maraþ’ta tamamladý.
Lisenin son sýnýfýnda beklemeli olduðu sý-
rada bir ilkokulda vekil öðretmenlik yap-
tý. Pilotluk hevesiyle bir yaz boyunca Es-
kiþehir’de Türk Hava Kurumu’nun uçuþ
kurslarýna katýlarak Millî Model Uçak B
Sertifikasý aldý (1961). Yüksek tahsilini, ay-
ný yýl girdiði Ýstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’nin Alman Dili ve Edebiyatý
Bölümü’nde uzun süren bir öðrenciliðin
ardýndan tamamladý (1971). 1967 ve 1973’-
te Almanya’ya gitti. Goethe Enstitüsü’-
nün dil kurslarýna devam etti, belli baþlý
Avrupa þehirlerini dolaþtý. Öðrencilik yýlla-
rýnda Ýstanbul’da gazetelerde sekreterlik,
bazý kurumlarda çevirmenlik gibi iþlerde
çalýþtý. Ýstanbul’da özel bir lisede Alman-
ca öðretmenliði yaptý. 1973’te Sarýkamýþ’-
ta baþladýðý askerliðini 1974 harekâtýnýn
ardýndan gönderildiði Kýbrýs’ta tamam-
ladý (1975). Dönüþte Ankara’da bir kamu
kuruluþunda, Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu Genel Müdürlüðü’nde çevirmen-
lik yaptý. Radyoda görevi raportör, araþ-
týrma görevlisi, uzman ve þef olarak sür-
dü. 1983’te Ýstanbul’a taþýndý.

Maraþ Lisesi’nde okurken edebiyatla il-
gilenen bir arkadaþ grubuna dahil oldu.
Erdem Beyazýt, Mehmet Akif Ýnan, Rasim
Özdenören ve Alaeddin Özdenören gibi ile-
ride þair, hikâyeci ve yazarlar çýkaracak bu
gruptaki arkadaþlarýyla Hamle adlý okul
dergisini yeniden çýkardý. Bir taraftan da
Maraþ’taki mahallî gazetelerde sanat-ede-
biyat sayfalarý hazýrlýyorlardý. 1962’de tek
sayýlýk Açý dergisini çýkardý. Ayný yýl Ýstan-
bul’da Sezai Karakoç’la tanýþtý. Yeni Ýs-
tiklâl gazetesinin sanat-edebiyat sayfa-
larýnda Abdurrahman Cem adýyla þiirler
yayýmladý (1965). 1966’da Diriliþ dergisin-
de þiirleri, “Ýns” adlý uzun hikâyesi yayým-
landý. Þiirleriyle Yeni Dergi, Soyut, Türk
Dili, Papirüs gibi dergilerde de göründü.
Edebiyat dünyasýnda tanýnmaya baþladý-
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minle baþlar; yeminin konusu da ceza ve
mükâfat gününün mutlaka vuku bulaca-
ðý gerçeðidir. Sûrenin ilk dört âyetini teþ-
kil eden “zâriyât, hâmilât, câriyât, mukas-
simât” kelimeleri âlimlerin çoðu tarafýn-
dan rüzgârlar, bulutlar, gemiler, melekler
(yahut nimetler) diye yorumlanmýþsa da (Ta-
berî, XXVI, 239-242; Mâtürîdî, XIV, 125-
126) “zâriyât”tan sonra gelen kelimeleri
“rüzgârýn tesirleri” mânasýnda veya pozitif
ilim alanýna giren baþka etkenlerle de açýk-
lamak mümkündür (Þehâbeddin Mahmûd
el-Âlûsî, XXVII, 5-7; Elmalýlý, VI, 4527).
Ýmam Mâtürîdî, burada üzerine yemin edi-
len nesne ve olaylarýn bir taraftan Cenâb-ý
Hakk’ýn birliðini, kudret ve azametini ka-
nýtlarken diðer taraftan tabiata hâkim olan
düzenin insan türünün dünyada üreyip ya-
þamasýný saðlamaya iþaret ettiðine dikkat
çekmiþ ve söz konusu hususlarýn ifadeyi
pekiþtiren yeminin vasýtalarý kabul edile-
bileceðini öne sürmüþtür. Bu tür âyetler-
de yeminin tabiata ait nesne ve olaylara
deðil onlarý yaratana yönelik olduðunu söy-
lemek de mümkündür (Teßvîlâtü’l-Æurßân,
XIV, 126-129). Daha sonra inkârcýlara hi-
tap edilerek vahiy ürünü olan Kur’an’ýn ha-
ber verdiði âhiret ve Hz. Muhammed’in
nübüvveti konusunda tutarsýzlýk içinde bu-
lunduklarý belirtilir. Ýnkârcýlarýn alay etmek
amacýyla ceza gününün ne zaman vuku
bulacaðýna dair sorularýna “ateþe atýlacak-
larý gün” diye cevap verilir. Öte yandan Al-
lah’a karþý gelmekten sakýnanlarýn cennet-
lerde ve pýnar baþlarýnda bulunacaklarý bil-
dirilir, ardýndan da sakýnanlarýn dünyadaki
nitelikleri þöyle sýralanýr: Daima iyi ve fay-
dalý iþler yapanlar, teheccüd namazý kýlan-

lar, tövbe edenler, mallarýnda hem dilenen
hem de durumunu açýða vuramayan yok-
sullarýn haklarýnýn olduðunu kabul edenler.
Daha sonra zihnini ve gönlünü ilâhî ger-
çeklere açanlar için hem tabiatta hem de
insanýn kendi varlýðýnda gerçeðe ulaþtýra-
cak iþaretlerin bulunduðu belirtilir. Yine
yeminle pekiþtirilen bir ifade ile Kur’an’ýn,
nübüvvet ve âhiret gibi bütün iman ko-
nularýnýn -týpký insanýn konuþma yetene-
ðinin varlýðý gibi- gerçek olduðu bildirilir.
Ardýndan önceki peygamberlerin muha-
taplarýndan inkâr yoluna sapanlarýn feci
âkýbetlerine deðinilir: Lût kavmini helâk et-
mek için gönderilen meleklerin onlarý ça-
murdan taþlarla, Mûsâ ile mücadele eden
Firavun ve taraftarlarýnýn denizde boðul-
makla, Hûd’un kavmi Âd’ýn kasýp kavuran
rüzgârla, Sâlih’in kavmi Semûd’un yýldý-
rýmla ve Nûh kavminin suda boðulmakla
helâk ediliþi anlatýlýr (âyet: 1-46).

Sûrenin ikinci bölümünde gökyüzünün
ilâhî kudretle inþa edildiði, yeryüzünün in-
san hayatýna elveriþli biçimde döþenip dü-
zenlendiði, öðüt ve ibret almak için her þe-
yin çift (karþýt) yaratýldýðý ifade edilir; ken-
disinden baþka hiçbir tanrýnýn bulunmadý-
ðý tek Allah’a sýðýnmanýn gerekliliði ve Hz.
Muhammed’in O’nun tarafýndan gönde-
rildiði belirtilir. Daha önce de ilâhî emirleri
teblið eden resullere inkârcýlarýn ayný þe-
kilde karþý çýktýklarý, onlara büyücü veya
mecnun dedikleri beyan edildikten sonra
þöyle buyurulur: “Ey resul! Ýnkârcýlarýn sa-
na karþý direnip iman etmemesine önem
verme, zira bu konuda kýnanacak deðil-
sin. Sen öðütlerine devam et, zira öðüt
gönlü ilâhî gerçeklere açýk olanlara fayda
verir” (âyet: 54-55). Zâriyât sûresinin son
âyetlerinde Cenâb-ý Hak bütün cinleri ve
insanlarý yalnýz kendisine ibadet etmeleri
için yarattýðýný, onlardan rýzýk talep etme-
diðini, bütün canlýlarýn ihtiyaçlarýný kendi-
sinin karþýladýðýný bildirir. Müfessirler, 56.
âyette geçen ibadet (kulluk) kavramýný kul-
larýn Allah’ý tanýyýp bilmesi ve O’na þer‘î mâ-
nada ibadet etmesi biçiminde yorumla-
mýþlardýr. Allah’ýn cinlerden ve insanlardan
rýzýk talep etmediði yolundaki beyaný da
kendisi için deðil kullarý için rýzýk talep et-
mediði þeklinde anlaþýlmýþtýr (Mâtürîdî,
XIV, 156-159; Elmalýlý, VI, 4546). Sûrenin
sonunda küfür, inkâr ve zulüm yolunu ter-
cih edenlerin daha öncekiler gibi dünyada
da âhirette de gerekli karþýlýðý bulacaklarý
bildirilir (âyet: 57-60).

Zâriyât, Resûlullah’ýn diðer peygamber-
lerden üstün olmasýna vesile teþkil eden
“mufassal” sûreler grubu içinde yer alýr.
Ayrýca Zâriyât, Resûl-i Ekrem’in gece na-

bul 2006). Mektup: Okuyucularla (Ýstan-
bul 2009); Mektuplar (Ýstanbul 2010).
Bunlarýn dýþýnda günlüklerini Yaþamak
(1980), konuþmalarýný Konuþmalar (ts.)
adlý eserinde toplamýþ, Sütçü Ýmam adýy-
la bir tiyatro eseri yazmýþtýr (1987). Eserle-
ri ölümünden sonra “Cahit Zarifoðlu / Bü-
tün Eserleri” baþlýðý altýnda külliyat halin-
de çýkmýþtýr.

Þair hakkýnda ölümünden sonra Yedi
Ýklim (nr. 5-6, Temmuz-Aðustos 1987),
Mavera (nr. 129, Eylül 1987), Kitap / Ha-
ber (nr. 15, Þubat-Mart 2003), Hece (nr.
126-128, Haziran-Temmuz-Aðustos 2007)
gibi dergilerce özel sayýlar, Bürde (nr. 3,
Haziran 1991) dergisi tarafýndan özel bö-
lüm hazýrlanmýþtýr. Adýna þiir ödülü kon-
muþ (2003), üç yýl bu ödül verilmiþtir. Ay-
rýca Nazým Elmas, Mustafa Yeþilkaya, Ali
Pulat, Hüseyin Çolak, Rýdvan Çýnar gibi
araþtýrmacýlar tarafýndan hakkýnda yüksek
lisans tezleri hazýrlanmýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in elli birinci sûresi.˜ ™

Adýný “savuran rüzgârlar” anlamýndaki
ilk kelimesinden alýr; “Ve’z-zâriyât” diye
de anýlýr (Buhârî, “Tefsîr”, 51). Nübüvvetin
Mekke döneminin ortalarýnda nâzil olmuþ-
tur. Altmýþ âyet olup fâsýlasý ،� ،� ،� ”א،
“� ،� ،� harfleridir. Zâriyât sûresi Ýslâm
akaidinin üç temel esasýný teþkil eden Al-
lah’ýn birliði, âhiret hayatý ve risâlet konu-
larýný içerir. Bu muhtevayý iki bölüm ha-
linde özetlemek mümkündür. Birinci bö-
lüm âhiretin vukuu hakkýndadýr ve toz ha-
line getirip aþýlayan, bir yerden baþka bir
yere savuran rüzgâra, yoðunlaþýp yaðmur
yükünü taþýyan bulutlara, denizde süzü-
lüp giden gemilere, tabiatýn iþleyiþini (ya-
hut Allah’ýn nimetlerini) düzenleyenlere ye-
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Zâriyât sûresinin ilk âyetleri


