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Kaside ve gazelleriyle tanýnan
Urdu þairi.
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11 Zilhicce 1203 (2 Eylül 1789) tarihinde
Delhi’de doðdu. Delhi’nin ileri gelen ailele-
rinden olan babasý Þeyh Muhammed Ra-
mazan, Nevvâb Lutf Han’ýn emrinde ha-
rem iþleriyle görevli bir sipahi idi. Zevk ilk
eðitimine Hâfýz Gulâm Resûl Þevk’in med-
resesinde baþladý. Burada Arapça ve Fars-
ça’nýn yanýnda ilm-i nücûm, remel ve týp
konularýnda öðrenim gördü. Daha sonra
Hindistan’ýn tanýnmýþ hadis âlimi Þah Ab-
dülazîz ed-Dihlevî’nin derslerine devam et-
ti. Þiirle ilgisi, kendisi de bir þair olan ve
medresesinde þiir meclisleri düzenleyen
hocasý Hâfýz Gulâm’ýn toplantýlarýnda baþ-
ladý. Bu toplantýlarda dönemin meþhur
þairlerinin yüzlerce þiirini ezberledi, ardýn-
dan da þiir yazmaya baþladý. “Þevk” mah-
lasýný kullanan hocasý ona “Zevk” mahla-
sýný verdi. Bir süre dönemin ünlü þairle-
rinden Þah Nasîr’e þiirlerini tashih ettirdi.
Þiirdeki yeteneði sayesinde kýsa zaman-
da þöhretinin yayýlmasý, kendisini kýska-
nan Þah Nasîr tarafýndan haksýz eleþtiri-
lere mâruz kalmasýna ve onunla arasýnýn
açýlmasýna yol açtý. Bâbürlü Hükümdarý
II. Ekber Þah’ýn (1806-1837) sarayýndaki
þiir toplantýlarýna katýlma arzusu, eski ar-
kadaþý Mîr Kâzým Hüseyin Bîkarar’ýn onu
ayný zamanda þair olan veliaht Ebü’l-Mu-
zaffer Muhammed Bahâdýr ile tanýþtýrma-
sýyla gerçekleþti. Saraydaki þiir meclisle-
rinde hükümdarýn beðenisini kazandý. Þeh-
zade Mirza Selîm’in evliliði dolayýsýyla ka-
leme aldýðý, her beyti baþka bir dille yazýl-
mýþ kasidesi münasebetiyle þah tarafýn-
dan kendisine “Hâkanî-yi Hind” unvaný ve-
rildi. Ayný günlerde veliahdýn þiir hocala-
rýndan Þah Nasîr’in Dekken’e ve Mîr Kâ-

zým’ýn Sind’e gitmesi üzerine veliahdýn ho-
calýðýný üstlendi.

“Zafer” mahlasýyla þiir yazan veliahd, II.
Bahâdýr Þah unvanýyla tahta geçince (1837)
Zevk kendisine bir kaside sundu; hüküm-
dar da onu “melikü’þ-þuarâ” (sultânü’þ-þu-
arâ) unvanýyla ödüllendirdi ve saray þair-
leri arasýna kabul edildi. Kendisine baðla-
nan maaþa ve deðiþik kutlamalar vesile-
siyle aldýðý hediye ve hil‘atlere raðmen ge-
çim sýkýntýsý çeken Zevk, Haydarâbâd Ni-
zamlýðý’nýn davetini Delhi þehrine duyduðu
sevgiden dolayý kabul etmedi. Hayatýnýn
son günlerinde aðýr bir hastalýk geçirdi ve
23 Safer 1271’de (15 Kasým 1854) Delhi’-
de vefat etti. Urdu edebiyatýnýn Sevdâ-yý
Dihlevî’den sonra en ünlü kaside þairi olan
Zevk bununla beraber þiir söylemeye ga-
zel türüyle baþlamýþ ve bu türde yazdýðý
þiirlerle ün kazanmýþtýr. Þiirdeki güçlü ye-
teneðine raðmen dönemin diðer birçok
þairi gibi þiirlerinde felsefî derinliðin bu-
lunmamasý yüzünden Galib Mirza Esedul-
lah Han ve Mü’min Han gibi çaðdaþý þair-
lere nazaran daha az itibar görmüþtür. Ur-
du dilinin geliþimine yaptýðý katkýlarla da
edebiyat tarihinde önemli bir yer edin-
miþtir.

Bazý kaynaklarda Zevk’in 100.000 beyte
yakýn þiir yazdýðý kaydedilmektedir (Kül-
liyyât-ý ¬evš, I, 8-9). Ancak bunlarýn ço-
ðu, 1857 ayaklanmasýndan sonra Delhi’-
nin Ýngilizler tarafýndan iþgali sýrasýnda çý-
kan karýþýklýklarda kaybolmuþtur. Zevk’in
talebelerinden olan, Urdu diliyle yazýlmýþ
ilk edebiyat tarihi müellifi Mevlânâ Mu-
hammed Hüseyin Âzâd, Zevk’in on beþ-on
altý yaþlarýnda iken bir divan tertip ettiðini
ileri sürmüþse de bu eser ya 1857 ayak-
lanmasý sonrasýnda kaybolmuþ ya da Kül-
liyyât-ý ¬evš’i hazýrlayan Tenvîr Ahmed
Alevî’nin belirttiði gibi hiç yazýlmamýþtýr.
Günümüzde Dîvân-ý ¬evš adýyla bilinen
eser, Zevk’in talebelerinden Hâfýz Gulâm
Resûl Vîrân, Zahîrüddin Zahîr ve Ümerâ
Mirza Enver tarafýndan hazýrlanmýþ (UDMÝ,

senmiþtir. Meselâ Ýbn Teymiyye imanýn ta-
dýndan ve zevkinden bahseden hadisleri de
zikrederek (Müsned, I, 208; Buhârî, “Ri-
kak”, 9, 14; “Ýkrâh”, 1; Müslim, “Îmân”,
56, 66) iman zevkini ve dinî vecdi iman
muhabbetinin zorunlu sonucu sayar. Söz
konusu hadislerde zevkle vecdin farkýný
göstermek üzere iman zevkinin dinî esas-
larý kabullenmeye (rýza), vecdin ise muhab-
bete baðlandýðýný, bundan dolayý Sehl et-
Tüsterî’nin, “Kitap ve Sünnet’in onaylama-
dýðý her vecd bâtýldýr; çünkü bir þeyi seve-
nin ondan duyduðu zevk sevgisiyle oran-
týlýdýr” dediðini belirtir. Ancak Ýbn Teymiy-
ye’nin iddiasýna göre Ýbnü’l-Arabî, Sadred-
din Konevî, Afîfüddin et-Tilimsânî gibi vah-
det-i vücûdcu sûfîler bir zevk ve vecd hali
yaþayýnca ittihâdiyyenin yolunu tutup mev-
cûdata ulûhiyyet yüklemiþler, bu kanaate
vecd ve zevk yoluyla ulaþtýklarýný ileri sür-
müþlerdir. Halbuki dinî kaynaklardaki bil-
giler ve inançlarla uyuþmayan vecd ve zevk
bâtýldýr (Mecmû£u fetâvâ, II, 452-479). Ýbn
Kayyim el-Cevziyye de zevkin sadece tat-
ma duyusundan ve maddî duyumlardan
ibaret olmadýðýný belirtir. Nitekim bir ha-
diste imaný tatmanýn zevkinden bahsedil-
miþ (Müsned, I, 208; Müslim, “Îmân”, 56),
böylece aðzýn yemekteki ve sudaki tadý
almasý gibi kalbin de imaný tatmanýn zev-
kine vardýðý bildirilmiþtir (Medâricü’s-sâli-
kîn, III, 90-91). Buna göre imanýn bir tadý
ve halâveti bulunmaktadýr ve bu tadý al-
manýn adý zevk ve vecddir. Herevî’nin Me-
nâzilü’s-sâßirîn’inde zevk konusuna ayýr-
dýðý bölümü geniþ bir þekilde þerheden
Ýbn Kayyim onun, “Zevk vecdden daha sü-
rekli ve þimþekten daha parlaktýr” sözü-
nü açýklarken yukarýdaki hadislerden bu-
nun tersi bir mânanýn çýkarýlabileceðini de
söyler. Çünkü bir þeyin tadýna (zevk) var-
mak (vecd) onu tatmaktan daha özel ol-
duðu için vecdi zevkten daha üstün say-
mak mümkündür. Gerçi tasavvuf erbabý-
nýn çoðu, her tadýlan þey tam bir zevk ver-
meyebileceði için zevkin vecdden üstün
olduðunu düþünmüþse de Ýbn Kayyim’e
göre bu düþünce isabetsizdir; zira vecd
kavramýnda zevkin yanýnda sübût ve is-
tikrar mânasý da vardýr (Medâricü’s-sâli-
kîn, III, 92-94).
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raylar ve ribâtlarda sýkça rastlanan dört
eyvanlý avlu þemasýnýn bir araya getirilme-
sinden meydana gelmiþtir. Sivil mimari-
de yaygýn biçimde kullanýlan bu planýn ilk
defa Zevvâre’de mükemmel þekilde uygu-
lanmasýnýn ardýndan ayný plan daha eski
tarihlerde yapýlmýþ olan diðer Selçuklu ca-
milerinde ele alýnarak bu camiler dört ey-
vanlý avlu planýna uygun biçime sokulmuþ-
tur. Bu eserlerin baþýnda Zevvâre’ye çok
yakýn olan Erdistan ve Ýsfahan cuma ca-
mileri gelir. Zevvâre Cuma Camii’nin plan
þemasý bu coðrafyadaki cami mimarisi-
nin geleneksel planý olarak devam etmiþ-
tir. Özellikle tezyinata yönelik malzeme-
lerdeki deðiþikliklere ve yardýmcý mima-
ri elemanlardaki farklýlýklara raðmen ana
plan þemasý deðiþmeden mevcudiyetini ko-
rumuþtur. Bu durum, Ýran coðrafyasýyla
yakýn temas halinde bulunan Orta Asya
ve Hindistan Ýslâm coðrafyasýnda da ken-
disini göstermiþ, bu þemaya uygun eser-
ler yapýlmýþtýr.

Kûfî kitâbesinden 530’da (1136) tamam-
landýðý anlaþýlan camide tuðla ve alçý mal-
zeme kullanýlmýþ olup süslemede geniþ öl-
çüde stukodan faydalanýlmýþtýr. Ayrýca mi-
narenin özgün kýsmýnda yer alan çini ka-
lýntýlarý tezyinatta çinilerden de yararla-
nýldýðýný göstermektedir. Cami, merkezî
bir avlu ve bu avluya açýlan dört eyvanla
birlikte eyvanlarýn arasýndaki revaklar ve
mihrap önü kubbeli mekândan oluþmak-
tadýr. Ana ibadet mekâný eyvanlarýn en ge-
niþi ve yükseði olan kýble eyvaný arkasýn-
da yer almakta ve bu mekâna saðlý sollu
baðlanan kanatlardan meydana gelmek-
tedir. Caminin merkezî bölümünü teþkil
eden mihrap önü mekâný geniþ kare pla-
na sahip olup üzeri 7,45 m. çapýnda tuðla
bir kubbeyle örtülüdür. Kare mekândan
kubbeye geçiþ köþelerdeki yonca tromp-
larla saðlanmýþ ve bu kýsým üzerinde siv-
ri kemerli onaltýgen bir kasnak yer almýþ-

týr. Mihrap önü mekânýn yanlarýnda bulu-
nan kanatlar mihrap duvarýna paralel üçer
neften oluþur. Dýþarýdan gayet sade görü-
nen caminin ana ibadet mekânýnýn öne-
mi yüksek merkezî kubbeyle belirtilirken
içeride duvarlar üzerinde yer alan kitâbe
þeridi ve tuðla süslemelerle deðiþik bir
görüntü elde edilmiþtir. Zengin alçý tezyi-
natýyla göz dolduran mihrap 551 (1156)
yýlýnda tamamlanmýþtýr. Selçuklu mimari
tezyinatýnýn an‘anevî hususiyetlerini gös-
teren bu süsleme biçimi devrinin en güzel
örnekleri arasýnda gösterilmektedir. Ca-
minin taban bölümüne kadar yýkýlmýþ olan
minaresi külliyenin kuzeybatý tarafýnda bu-
lunmakta, fîrûze ve turkuaz rengi sýrlý çini
kalýntýlarýna sahip olduðundan bu tip çi-
nilerle zengin biçimde tezyin edildiði inti-
baýný vermektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Oktay Aslanapa, Türk Sanatý, Ýstanbul 1972, I,
58-59; Nosratallah Meshkati, A List of the Histo-
rical Sites and Ancient Monuments of Iran (H. A.
S. Pessyan), [baský yeri ve tarihi yok], s. 59-60; A.
Godard, “Ardistan Et Zaware”, Athår-é œrån, I,
Paris 1936, s. 285-309.

ÿA. Engin Beksaç

– —
ZEVZENÎ, Abdullah b. Muhammed

( ��$#�א�"!�� �������א���� )

Ebû Muhammed Abdullåh b. Muhammed
b. Yûsuf el-Abdelekånî ez-Zevzenî

(ö. 431/1040)

Hamâsetü’z-zurefâ. adlý
þiir antolojisiyle tanýnan þair.˜ ™

IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda Nîþâbur’a
baðlý Zevzen’de (Zûzen) doðdu. Hayatý ve
uzun zaman unutulmuþ olan eseri hak-
kýnda kaynaklarda pek az bilgi bulunmak-
tadýr. Onun kültürlü bir aileden geldiði,
âlim, edip ve þair olarak bilinen babasýnýn
özellikle hadisle uðraþtýðý nakledilir. ¥a-
mâse’nin beþ yerinde þiirini zikrettiði ba-
basýnýn kendisinin yetiþmesinde önemli
katkýlarý vardýr. Zevzenî’nin devrin ilim ve
sanat merkezi olan Nîþâbur’un ileri gelen-
leriyle iyi iliþkiler kurmasý daha sonra tah-

X, 51-52), 1859’da Delhi’de ilk baskýsý ya-
pýlmýþtýr. Zevk’in þiirleri deðiþik kiþiler ta-
rafýndan derlenerek Dîvân-ý ¬evš (Del-
hi 1859, 1279/1862; nþr. M. Hüseyin Âzâd,
Lahore 1890; Leknev 1923) ve Külliyyât-ý
¬evš (nþr. Tenvîr Ahmed Alevî, I-II, Lahor
1967) adýyla defalarca neþredilmiþtir. Kay-
naklarda Zevk’in “Nâme-i Cânsûz” adlý 500
beyitlik tamamlanmamýþ bir mesnevisin-
den söz edilmektedir, fakat bu eser de
1857 ayaklanmasýnýn ardýndan kaybolmuþ-
tur (Râm Babû Saksena, s. 155).
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ZEVVÂRE CUMA CAMÝÝ

Ýran’da
XII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda

inþa edilen cami.
˜ ™

Orta Ýran’da Zevvâre þehrinde yaptýrýl-
mýþtýr. Selçuklu cami mimarisinde plan açý-
sýndan önemli bir geliþmeye iþaret etmek-
te olup Ýran cami mimarisinde olduðu ka-
dar Orta Asya ve Hindistan camileri üze-
rinde derin etkileri bulunan, bu bölgelerin
cami mimarisinin temelini teþkil eden dört
eyvanlý cami planýnýn ilk örneðidir. Zevvâ-
re Cuma Camii’nde vurgulanan dört ey-
vanlý ve mihrap önü kubbeli plan tipi, da-
ha önceki camilerde ele alýnan ortada mer-
kezî kubbeli bir mihrap önü mekâný ve bu
mekâna baðlanan mekânlardan oluþan
plan ile, önceleri medreseler, kervansa-
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