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Kur’an’da
Hz. Dâvûd’a indirilen
kutsal kitaba verilen ad.

™

Müslüman âlimlere göre zebûr kelimesinin kökeni “yazmak” anlamýndaki zebr
masdarýdýr (Lisânü’l-£Arab, “zbr” md.; Tâcü’l-£arûs, “zbr” md.; Taberî, VII, 687; Fahreddin er-Râzî, XI, 109). Zebr “akýl, düþünce; yazý, taþa nakþetme” gibi mânalara gelmekte; zibr (çoðulu zübûr) ve zebûr ise
(çoðulu zübur) “yazýlý metin, kitap” anlamý
taþýmaktadýr (Lisânü’l-£Arab, “zbr” md.; Tâcü’l-£arûs, “zbr” md.). Zebûr ismi herhangi bir kitabý, genellikle de hikmetli sözlere
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hasredilmiþ, þer‘î hüküm içermeyen kitaplarý ve bilhassa Dâvûd peygambere indirilen kutsal kitabý ifade etmek için kullanýlmýþtýr (Tâcü’l-£arûs, “zbr” md.; Râgýb elÝsfahânî, el-Müfredât, “zbr” md.). Bir baþka görüþe göre yazýsý aðýr olan kitaplarla kutsal kitaplar içinde anlaþýlmasý güç
olanlar zebûr diye adlandýrýlmýþtýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “zbr” md.). Arthur Jeffrey, zebûr kelimesinin Arapça zebr
ile baðlantýlý olmakla birlikte, Mezmûrlar
(Psalter) için kullanýlan yahudi veya hýristiyan kaynaklý bir kelimenin bozulmuþ hali olmasý gerektiðini ileri sürmüþtür (The
Foreign Vocabulary of the Qur’ån, s. 148149). Jeffrey ayrýca bazý þarkiyatçýlar tarafýndan öne sürülen, kelimenin Ýbrânîce
zimra (melodi, þarký, övgü), Süryânî ve
Etiyopya dillerinde mazmo(u)r (þarký, ilâhi; Ýbrânîce / Ârâmîce mizmor) veya fazla
kabul görmese de Ýbrânîce sefer (kitap)
kelimelerinin bozulmuþ þekli olduðu tezlerine karþý, gerek “zebere” fiilinin gerekse zebûr kelimesinin Ýslâm öncesi dönemde eski Arap þiirinde “yazý” mânasýnda yaygýn kullanýma sahip olmasýnýn, bu kelimenin mazmor (mizmor) -ve dolayýsýyla zimra- kelimesine dayandýðý görüþünü zayýf
bir ihtimal haline getirdiðini belirtmiþtir
(a.g.e., a.y.). Arapça’da zebûrdan baþka
mizmâr / mezmûr (çoðulu mezâmîr) kelimesi bulunmakta, bu da “üflemeli çalgý,
kaval” mânasýna gelmektedir. Bir hadisinde Resûl-i Ekrem’in Hz. Dâvûd’un Zebûr’u
güzel sesiyle ve naðmeyle okuyuþunu kaval sesine benzeterek, güzel sesli olan Ebû
Mûsâ el-Eþ‘arî’ye, “Sana Dâvûd’un kavallarýndan biri verilmiþ” dediði nakledilmiþtir
(Lisânü’l-£Arab, “zmr” md.; Tâcü’l-£arûs,
“zmr” md.; Buhârî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 31;
Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 235, 236).
Zebûr kelimesi Kur’an’da bilhassa Dâvûd’a nisbetle üç âyette (en-Nisâ 4/163;
el-Ýsrâ 17/55; el-Enbiyâ 21/105), çoðul þekli olan zübur ise altý âyette (Âl-i Ýmrân 3/
184; en-Nahl 16/44; eþ-Þuarâ 26/196; elFâtýr 35/25; el-Kamer 54/43, 52) geçer. Nisâ ve Ýsrâ sûrelerinde yer alan “Dâvûd’a
da Zebûr’u verdik” ifadesiyle ilgili olarak
Taberî, kýraat âlimlerinin çoðunluðunun
kelimeyi “Zebûr isimli kitap” mânasýnda
-özel isim olarak- zebûr þeklinde okuduðunu, kýrâat-i seb‘a imamlarýndan Hamza b. Habîb’in okuyuþuna tâbi olan bir kýsým Kûfeli kurrânýn ise ayný kelimenin “kitaplar ve yazýlý sayfalar” anlamýnda -cins
ismi olarak- zübûr þeklindeki okunuþunu
tercih ettiðini belirtmiþtir (Câmi£u’l-beyân,
VII, 687-688; ayrýca bk. Tâcü’l-£arûs, “zbr”
md.). Taberî’ye göre Mûsâ’ya verilen kita172

ba Tevrat, Îsâ’ya verilene Ýncil, Muhammed’e verilene Furkan dendiði gibi Dâvûd’a verilen kitaba da Zebûr ismi verilmiþ, bu sebeple Araplar arasýnda “Dâvûd’un Zebûr’u” tabiri kullanýlmýþtýr (Câmi£u’l-beyân, VII, 688; ayrýca bk. Ýbn Kesîr,
Tefsîr, IV, 370). Taberî Zebûr’un Dâvûd’a
öðretilmiþ dua, hamd ve övgü sözlerinden
oluþtuðunu, helâl ve haramla farz ve ceza bahislerini içermediðini söylemektedir
(Câmi£u’l-beyân, XIV, 626). Ayný þekilde
Kurtubî, Dâvûd’a nisbet edilen Zebûr’un
ahkâm ve helâl-haram konularýný içermeyen bir hikmet ve öðüt kitabý olduðunu ve
150 sûreden meydana geldiðini bildirmiþtir (el-Câmi£, VII, 223). Yine Kurtubî’nin belirttiðine göre kelimenin aslý “saðlamlaþtýrma” (tevsîk) mânasýndadýr; baðlantýsýnýn kuvvetli oluþu dolayýsýyla Dâvûd’un kitabýna Zebûr ismi verilmiþtir. Dâvûd, Zebûr’u okuduðunda güzel sesini duyan herkes, insanlar, cinler, kurt, kuþ bütün hayvanlar etrafýnda toplanýrdý (a.g.e., a.y.).
Dâvûd’un Zebûr’u yetmiþ ayrý makamda
okuduðu, bu esnada Ýsrâiloðullarý’nýn âlimlerinin, halkýn, cinlerin ve þeytanlarýn gelip sýralar halinde arkasýnda durduðu, yabani ve yýrtýcý hayvanlarýn onun yakýnýna
kadar geldiði, kuþlarýn ona gölge yaptýðý,
o sýrada sularýn akmayý ve rüzgârýn esmeyi kestiði rivayet edilmiþtir (Sa‘lebî, s. 210;
Ýbn Kesîr, Æa½a½ü’l-enbiyâß, II, 251-252; ayrýca bk. Sâd 38/18-19).
Enbiyâ sûresinde geçen, “Zikrden sonra Zebûr’da yazdýk ki yeryüzüne sâlih kullarým mirasçý olacaktýr” meâlindeki âyette (21/105) Zebûr ve zikr kelimeleriyle ilgili farklý yorumlar yapýlmýþtýr. Zebûr, Allah tarafýndan peygamberlere indirilen bütün kutsal kitaplar, Tevrat, Ýncil ve Kur’an;
sadece Kur’an; Mûsâ’dan sonraki peygamberlere indirilen kitaplar veya Dâvûd’un
Zebûr’u þeklinde; zikr ise içinde her þeyin
yazýlý olduðu, semada Allah katýnda bulunan kitaplarýn aslý yani ilk kitap, levh-i
mahfûz, ilim veya Tevrat, Mûsâ’nýn Tevrat’ý olarak açýklanmýþtýr (Taberî, XVI, 431434; Zemahþerî, II, 895; Fahreddin er-Râzî, XII, 229-230; Kurtubî, XIV, 300-301; Ýbn
Kesîr, Tefsîr, IX, 457). Âyetlerde geçen zübur da genellikle peygamberlere indirilen
kutsal kitaplar diye anlaþýlmýþtýr. Zebûr’da yazýldýðý belirtilen, “Yeryüzüne sâlih kullarým mirasçý olacaktýr” ifadesinin bir benzeri, yahudi geleneðinde büyük kýsmý Dâvûd’a nisbet edilen Mezmûrlar kitabýnda yer almaktadýr: “Sâlihler yeryüzünü miras alacak ve orada sonsuza kadar yaþayacak” (37/29). Enbiyâ sûresindeki âyete,
“iman ve itaat üzere olanlarýn cennet yur-

duna hak kazanmasý” anlamýný verenlerin
yaný sýra genellikle son ümmet olan Hz.
Muhammed ümmetini müjdeleyen bir ifade þeklinde, ayrýca Ýsrâiloðullarý’nýn kutsal
topraklara yerleþmesi þeklinde yorumlayanlar da olmuþtur (her iki görüþ için bk.
Taberî, XVI, 435, 437; Zemahþerî, II, 895;
Kurtubî, XIV, 301; Ýbn Kesîr, Tefsîr, IX, 457).
Öte yandan Ýslâm kaynaklarýnda hadis olduðu rivayet edilen, “Hikmetin baþý Allah
korkusudur” sözünün (Aclûnî, I, 507) aynýsý da Mezmûrlar’da geçmektedir (111/10;
ayrýca bk. Eyub, 28/28). Yaratýlýþa, kâinatýn düzenine ve Allah’ýn kudretine iþaret
eden 104. mezmûr ile farklý Kur’an âyetleri arasýnda da benzerlik görülmektedir
(EI 2 [Ýng.], XI, 372).
Yahudi kutsal kitabýnýn (Tanah / Ahd-i
Atîk) “Kutsal Yazýlar” (Ketuvim) bölümü içinde yer alan, dua-hikmet kitabý özelliðine
sahip Mezmûrlar kitabý, Ýbrânîce ismiyle
“sefer tehillim” (kýsaca tillîm / tille), þiir
biçiminde yazýlmýþ 150 mezmûrdan ya da
ilâhiden oluþur (farklý mezmûr sayýlarý -meselâ 147- için bk. Kudüs Talmudu, Sabbath 16,1, 15c.; Ahd-i Atîk’in Grekçe tercümesinde ise mezmûrlar kýsmý 151 bölümden oluþmaktadýr). Bu mezmûrlardan
üçte ikisinin baþlangýç cümlesinde kime
ait olduklarý belirtilmiþtir. Bunlarýn yetmiþ
üçü Dâvûd’a, ikisi Süleyman’a, biri Mûsâ’ya, yirmi dördü ibadet sýrasýnda çalgý çalmakla görevli olan Levililer’e atfedilmiþtir.
Söz konusu baþlangýç cümlelerinde çoðunlukla mezmûr, meselâ “Dâvûd’un mezmûru” (mizmor le David), “þarký” (þir) ve Rabb’i
övün mânasýnda “halleluyah” gibi ifadeler kullanýlmakta, daha seyrek olarak dua
(tefila) vb. Ýbrânîce kelimeler bulunmaktadýr. Yahudi geleneðinde Mezmûrlar kitabýna adýný veren “tehilla” (övgü) kelimesi
sadece 145. mezmûrun baþýnda geçmektedir. Bâbil Talmudu’nda yer alan bir açýklamaya göre Mezmûrlar kitabý zafer, melodi, öðretici, ilâhi, þarký, mutluluk, övgü,
dua, þükür ve “halleluyah”tan oluþan on
kelime üzerine kurulmuþ olup bunlarýn en
büyüðü “halleluyah”týr; zira bu kelime ilâhî ismi (yah) ve övgüyü (hallel) ayný anda
içermektedir (Pesahim, 117a). Genellikle
müzik eþliðinde söylenen Tanrý’ya hamd,
aðýt ve yakarýþ, iman ikrarý, dua ve öðüt
cümlelerinin yer aldýðý Mezmûrlar kitabý
yahudi ve hýristiyan dua geleneðinin baþ
klasiði olma özelliðine sahiptir. Akademik
çevrelerde ise mevcut haliyle mezmûrlarýn, atfedildikleri þahýslara aidiyeti þüpheli olan, Kral Dâvûd dönemiyle sürgün sonrasý dönem arasýnda (m.ö. X-V. yüzyýllar)
oluþturulmuþ kompoze bir metin olduðu,
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kutsal kitap kanonuna dahil edilmesinin
daha geç bir dönemde gerçekleþtiði görüþü hâkimdir. Buna karþýlýk mezmûrlarýn daha eski kökenli olup bunlara ikinci
mâbed döneminde ilâveler yapýldýðý görüþünü savunanlar da vardýr (Dâvûd’a atfedilen yazýlara / ilâhilere yönelik en erken
atýflar için bk. II. Makkabiler, 2/13; Philo,
“De Vita Contemplative”, 25; Luka, 24/44).
Kitâb-ý Mukaddes mütercimi Ali Ufkî Bey’in
ilk on dört mezmûru hece vezniyle Türkçe’ye çevirisi Paris’te Bibliothèque Nationale’de (Þark Yazmalarý, Suppl. Turc, nr. 472)
bulunmaktadýr. Vehb b. Münebbih’e ait bir
tercümeden de bahsedilmiþtir.
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Ebû Ýshâk Ýbrâhîm b. es-Serî b. Sehl
ez-Zeccâc el-Baðdâdî
(ö. 311/923)

˜

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
müfessir.

™

241 (855) veya 230 (844) yýlýnda Baðdat’ta doðdu ve burada yaþadý. Küçüklüðünden beri cam iþleriyle uðraþtýðý için
“Zeccâc” lakabýyla tanýndý. Ýlme olan hevesi dolayýsýyla Baðdat’taki ilim meclislerine gidip gelmeye baþladý. Baþlangýçta Kûfe mektebinin önde gelen ismi Sa‘leb’in derslerine devam ederek onun gözde öðrencileri arasýnda yer aldý. Bir süre sonra Basra mektebi lideri Müberred
Baðdat’a gelince hocasý Sa‘leb, soracaðý

sorularla onun ders halkasýný karýþtýrmasý için zeki öðrencisi Zeccâc’ý görevlendirdi. Sorduðu sorulara verdiði cevaplarla kendisini susturan Müberred’in zekâsýna ve tartýþma üslûbuna hayran olan
Zeccâc ölümüne kadar onun yanýndan ayrýlmadý. Ancak Müberred parasýz okutmuyor, aldýðý ücretin karþýlýðý kadar ders anlatýyordu. Günlük 1,5 dirhem geliri bulunan
Zeccâc, Müberred’e kendisini yetiþtirmek
þartýyla her gün 1 dirhem vermeyi vaad
etti ve bu vaadini yerine getirdi. Müberred’den Kitâbü Sîbeveyhi’yi öðrendi ve
hocasý ile arasýnda güçlü bir bað meydana geldi. Müberred de Zeccâc’ý diðer öðrencilerinden üstün tutuyor, onun hazýr
bulunmadýðý meclislerde ders yapmýyordu (Ýbn Hallikân, I, 49-50). Zeccâc’ýn hocasý ile olan bu iliþkisi ona büyük faydalar
saðladý, hocasýnýn aracýlýðýyla ders okuttuðu öðrencilerden bol miktarda gelir elde etti. Yine hocasý vasýtasýyla Vezir Ubeydullah b. Süleyman’ýn oðlu Kasým’a ders
verdi; ileriki yýllarda vezirlik makamýna
yükselen bu öðrencisinden 20.000 dinarlýk büyük bir servet edindi (Hatîb, VI, 615616). Dokuz Abbâsî halifesi döneminde yaþayan Zeccâc’ýn kaynaklarda sadece Halife Mu‘tazýd-Billâh ile münasebetinden söz
edilir. Halife Mu‘tazýd veziri Kasým’dan, kâtiplerinden Ebû Ca‘fer Muhammed b. Yahyâ b. Ebû Abbâd’ýn kendisi için yazdýðý,
içinde çeþitli çizelgelerin yer aldýðý Câmi£u’l-man¹ýš adlý lugatýn anlaþýlmayan
yerlerini açýklayacak bir âlim bulmasýný istemiþ, o da bu iþi Zeccâc’a havale etmiþtir. Zeccâc, Mâ Sümmiye (Füssire) min
Câmi£i’l-man¹ýš adýyla yazdýðý þerhi öðrencisi vasýtasýyla Halife Mu‘tazýd’a göndermiþ, bu çalýþmanýn karþýlýðýnda kendisine 300 dinar verilmiþtir. Saðlam bir inanca sahip olan ve Hanbelî mezhebini benimseyen Zeccâc Baðdat’ta vefat etti (Yâkut, I, 130).
Zeccâc, Arap grameri ve lugatýyla Arap
edebiyatý alanýndaki öðrenimini bizzat Sa‘leb ile Müberred’den almýþ, dolayýsýyla Kûfe ve Basra mekteplerini ilk kaynaktan öðrenme fýrsatý bulmuþtur. Müberred’e olan
baðlýlýðýndan dolayý Sa‘leb’in el-Fa½î¼ adlý kitabýna on yerde itirazda bulunmuþtur
(Yâkut, I, 139). Kendisi de Baðdat’ta büyük þöhrete ulaþmýþ ve çok sayýda öðrenci yetiþtirmiþtir. Ýbnü’s-Serrâc, Nehhâs, Ebû
Ali el-Kalî, Mes‘ûdî, Muhammed b. Ahmed
el-Ezherî, Hasan b. Biþr el-Âmidî, Ebû Ali
el-Fârisî, Rummânî onun önde gelen öðrencilerindendir. Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî
kitaplarýnda çok baðlý olduðu hocasýnýn gö-

rüþlerini nakletmiþ, bu baðlýlýðý sebebiyle
de ona nisbet edilmiþtir. Ýyi bir dil âlimi
olan Zeccâc zamanla Basra gramer ekolünün Baðdat’ta yükselmesini saðlamýþ,
gramer ve dil alanýnda çalýþma yapanlar
onun görüþlerine sýk sýk baþvurmuþtur.
Zeccâc, harflerinin çoðu benzer olan kelimeler arasýnda etimolojik iliþkinin varlýðýndan söz etmiþ, bu konuda öðrencisi Ebû
Ali el-Fârisî ile onun öðrencisi Ýbn Cinnî’yi
etkilemiþtir.
Eserleri. 1. Me£âni’l-Æurßân ve i£râbüh (nþr. Abdülcelîl Abdüh Þelebî, I-V, Kahire 1973, 1974, 1994; Beyrut 1978, 1988).
Zeccâc’ý meþhur eden en büyük eseri olup
on altý yýlda tamamlanmýþtýr (285-301/
898-914). Eserin mukaddimesinde müellif mâna-i‘rab iliþkisinin zaruretini, i‘rabýn
esas olduðunu, anlam ve yorumun bu esasa dayanmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.
Çoðunlukla ayný harflerden meydana gelen kelimeler arasýnda etimolojik ilgi bulunduðuna dair özgün görüþünü bu eserinde uygulamýþ, Kur’an’da geçen kelimeleri lugat ve i‘rab yönünden tahlil ederken
etimoloji bakýmýndan ilgili gördüðü diðer
kelimeleri de zikretmiþtir. Ayrýca zengin
örnekler vermiþ, lehçe ve kýraat farklýlýklarýna temas etmiþ, nahivde Baðdat ekolüne mensup olmakla birlikte genellikle
Basra mektebinin, özellikle Halîl b. Ahmed,
Yûnus b. Habîb ve Sîbeveyhi’nin görüþlerine baðlý kalmýþtýr. Zeccâc’ýn öðrencisi Ebû
Ali el-Fârisî kitabýn eleþtirisi, hatalarýnýn
tashihi, eksiklerinin tamamlanmasý için
hacimli bir eser yazmýþtýr. el-Ý³fâl (ve hü-

ve’l-mesâßilü’l-mu½la¼a min Kitâbi Me£âni’l-Æurßân li-Ebî Ýs¼âš ez-Zeccâc) / el-E³-

fâl fîmâ a³felehü’z-Zeccâc mine’l-Me£ânî adýný taþýyan eserde toplam 100 mesele ele alýnmýþ, eserin yirmi dokuz meseleyi kapsayan ilk cildi Abdullah b. Ömer
el-Hâc Ýbrâhim tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Ebûzabî 1424/2003). Ýbn Hâleveyh, Fârisî’nin eserine Kitâbü’l-Hâ×ûr adýyla bir
reddiye, Rummânî bir þerh yazmýþ, Yûsuf
b. Hasan es-Sîrâfî ile Ýbn Hiþâm el-Lahmî
de kitapta yer alan örnek beyitleri (þevâhid) þerheden eserler kaleme almýþtýr. Muharrem Çelebi eser üzerine doktora tezi
hazýrlamýþ (bk. bibl.), Ali Abdülhamîd Ahmed Îsâ, Bü×ûrü’l-mebâ¼i¦i’l-belâ³ýyye fî Me£âni’l-Æurßân ve i£râbihî li’zZeccâc baþlýklý yüksek lisans çalýþmasý yapmýþ (Ezher Üniversitesi Arap Dili [Asyût]),
daha sonra bu tez basýlmýþtýr (Kahire 1422/
2001). 2. Tefsîru esmâßillâhi’l-¼üsnâ (nþr.
Ahmed Yûsuf ed-Dekkak, Dýmaþk 1395/
1975; Beyrut 1399/1979, 1403/1983). 3. el173

