ZONGULDAK

üzere toplam 1412 cami bulunmaktadýr.
Ýl merkezindeki cami sayýsý elli sekizdir.
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dokuz âyet olup fâsýlasý bir âyette “  ”, on
âyette “  ”, diðerlerinde “  ” harfidir. Mekke döneminin ikinci yarýsýnda indiði tahmin edilen Zuhruf sûresinin muhtevasýný
üç bölüm halinde incelemek mümkündür.
Sûrenin baþ tarafýnda Kur’an’ýn vahiy ürünü olduðu, fakat haddi aþan inkârcýlarýn
bunu kabul etmek istemedikleri ve önceki peygamberler döneminde benzer davranýþlarda bulunanlarýn helâk edildiði ifade edilir (âyet: 1-8). Allah’ýn varlýðýný ve birliðini konu edinen birinci bölümde kâinatý
yaratan ve dünyayý insan hayatý için elveriþli kýlan Allah’ýn varlýðýnýn aslýnda inkârcýlar tarafýndan bilindiði belirtilir. Ancak inkârcýlar, kýz babasý olmayý kendileri için bir
aþaðýlanma sebebi kabul ettikleri halde diþi olarak niteledikleri meleklere kutsiyet
atfedip onlara tapýnmýþlar, bunu Allah’ýn
dilemesi dýþýnda gerçekleþtiremeyeceklerini ileri sürmüþler ve bu ibadet türünü
atalarýndan devraldýklarýný iddia etmiþlerdir. Daha sonra geçmiþ peygamberlerin hitap ettiði zümreler içinde atalar kültüne
sarýlanlarýn bulunduðu, fakat bunlarýn helâk edildiði bildirilmektedir. Hz. Ýbrâhim’in
ise, babasýnýn da baðlý olduðu puta tapýcýlýktan ayrýlýp tevhid anlayýþýný sonraki nesillere miras býraktýðý beyan edilmektedir
(âyet: 9-28).
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Hz. Peygamber’in Gatafân kabilesinin
Muhârib ve Sa‘lebe kollarý üzerine
düzenlediði, Gatafân Gazvesi
adýyla da bilinen sefer
(3/624)
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(bk. GATAFÂN).

ZUHRUF SÛRESÝ
(  )  א
Kur’ân-ý Kerîm’in
kýrk üçüncü sûresi.
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Mekke döneminde Þûrâ sûresinden sonra nâzil olmuþ, adýný 35. âyette geçen “zuhruf” (altýn ve mücevher) kelimesinden almýþtýr. Hâ-mîm harfleriyle baþlayan (havâmîm) yedi sûrenin dördüncüsüdür. Seksen
504

Zuhruf sûresinin ilk âyetleri

Ýkinci bölümde Mekke müþriklerine iþaret edilerek kendilerine Kur’an ve onu açýklayan Allah’ýn elçisi gelince Kur’an’ýn etkili bir büyüden ibaret olduðunu ileri sürdükleri, Kur’an’ýn Mekke veya Medine halkýndan servet ve sosyal mevki sahibi büyük bir zata gelmesinin gerektiðini söyledikleri belirtilir. Ardýndan serveti bölüþtürmenin Allah’ýn iradesi ve kudretinin çerçevesine girdiði ifade edilir; insanlara güzel evlerin, altýn ve mücevherlerin verilmesi halinde onlarýn dünya zenginliðine aldanýp küfür ve inkâr yoluna sapacaklarý
ve hep birlikte âhiret azabýna mâruz kalacaklarý anlatýlýr. Daha sonra Resûlullah’a
mânevî açýdan saðýr olanlara sesini duyuramayacaðý, körlere ve hak yoldan büsbütün sapanlara gerçeði gösteremeyeceði
bildirilir. Kur’an’ýn hem kendisi hem de
iman edenler için öðüt ve þeref vesilesi
olduðu belirtilir (Mâtürîdî, XIII, 252). Hz.
Mûsâ’nýn, iktidar ve debdebesine aldanýp
büyüklük taslayan Firavun’la mücadelesine temas edilir, Firavun ve taraftarlarýnýn
sonradan gelenlere ibret olacak þekilde
helâk edildiði haber verilir. Asr-ý saâdet’teki müþriklerin hýristiyanlarýn taptýðý Îsâ
ile kendilerinin taptýðý putlar arasýnda mukayesesine cevap verildikten sonra (a.g.e.,
XIII, 261-264) Îsâ’nýn tebliðine kýsaca deðinilir ve onun hakkýnda yanlýþ yola sapanlara elem verici azabýn uygulanacaðý bildirilir (âyet: 29-65).
Sûrenin âhiret hayatýna dair üçüncü bölümü kýyamet gününün ansýzýn vuku bulacaðýnýn haber verilmesiyle baþlar. Allah’ýn
âyetlerine iman edip emirlerine uyanlarýn
korkmayacaklarý ve üzülmeyecekleri belirtilir ve cennet nimetlerine kýsaca temas
edilir. “Mücrim” diye nitelendirilen inkârcýlarýn ebediyen cehennemde kalacaklarý,
bunun bir zulüm deðil dünyadaki davranýþlarýnýn neticesi olduðu ve þiddetli azap
yüzünden hayatlarýna son verilmesi yolundaki arzularýnýn da yerine getirilmeyeceði
beyan edilir (âyet: 66-80). Son yedi âyet, sûrenin baþ tarafýnda deðinilen Allah’ýn varlýðý ve birliði konularýný pekiþtiren beyanlar içerir. Son iki âyette Resûl-i Ekrem’in
müþriklerin iman etmeyiþine yönelik rabbine olan þikâyeti ve Cenâb-ý Hakk’ýn þu anda onlara karþý sert davranmayýp kendilerine selâmet dilemesine dair sözleri anlatýlýr; çünkü onlar þu anda göremedikleri bazý gerçekleri ileride göreceklerdir.
Zuhruf sûresinin de aralarýnda bulunduðu otuz kadar sûrenin (mesânî) Hz. Peygamber’e Ýncil yerine verildiðini bildiren hadisin sahih olduðu tesbit edilmiþtir (Müsned, IV, 107; Ýbrâhim Ali, s. 224-227, 301).

ZUHÛRÎ-i TÜRÞÎZÎ

Bazý tefsir kitaplarýnda görülen (Zemahþerî, V, 461; Beyzâvî, IV, 116), “Zuhruf sûresini okuyan kimse kýyamet gününde kendilerine, ‘Ey kullarým! Artýk þimdi sizin için
korku söz konusu deðildir ve siz üzülecek
deðilsiniz, hesaba çekilmeden cennete girin!’ þeklinde hitap edilecek kimseler içinde yer alýr” meâlindeki hadisin mevzû olduðu kabul edilmiþtir (Zemahþerî, I, 684,
dipnotu 346; Trablusî, II, 721).
Ali Muhammed Hamîd Hammâd, el-Esrârü’l-belâ³ýyye fî sûreti’z-ZuÅruf adýyla yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (Ezher külliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye, 1993). Ahmed Hasan Ferhât, “Te,vîlü âyeti’z-Zupruf ‘kul in kâne...’” adlý makalesinde sûrenin 81. âyeti üzerinde durmuþ (Mecelletü’þ-Þerî£a ve’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye, VI/14,
s. 17-53, Küveyt 1989), Muzaffer Özel de
“Zuhruf Sûresi 81. Âyetin Anlamý Üzerine”
ismiyle bir makale yayýmlamýþtýr (DEÜ Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. XXI, Ýzmir 2005,
s. 175-191). John Burton da söz konusu
âyetin yorumu hakkýnda çeþitli müfessirlerin görüþlerini bir araya getirmiþtir (“The
Interpretations of Q 43, 81 and The Techniques of the Exegetes”, Proceedings of the
14 th Congress of the Union Europeenne des
Arabisants et Islamisants: -Part One- Budapest, 29 th August-3 rd September 1988, ed.

A. Fodor, Budapest 1995, s. 3-12).
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Hakk’ýn isim ve fiillerinin âlemde
tecelli etmesi anlamýnda
tasavvuf terimi
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Bir cisimde bilkuvve var olan (kümûn)
bir þeyin açýða çýkýp bilfiil var olmasý
anlamýnda felsefe ve kelâm terimi
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(bk. KÜMÛN).
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Nûruddîn Muhammed Tâhir-i Türþîzî
(ö. 1025/1616)

˜

Ýranlý þair ve edip.

™

944 (1537) yýlýnda Horasan’ýn Türþîz þehrine baðlý Cemend köyünde doðdu. Mahlasý “Zuhûrî”dir. Hayatýna dair yeterli bilgi
bulunmamakla birlikte Horasan’da iyi bir
eðitim aldýðý ve edebiyatla yakýndan ilgilendiði bilinmektedir. Þiire olan yeteneðini
ilerletmek ve bu alanda bilgilerini arttýrmak için seyahate çýktý. Ýlk önce Yezd Valisi Gýyâseddin Muhammed Mîr-i Mîrân’ýn
sarayýna intisap etti, orada Vahþî-i Bâfký
ile tanýþtý. Daha sonra yedi yýl kaldýðý Þîraz’da tarihçi, þair, hattat ve müzehhip
Molla Dervîþ Hüseynî-i Þîrâzî’den hat dersleri aldý. Buradan Ýsfahan’a geçip kýsa bir
süre Safevî Hükümdarý Þah I. Abbas’ýn sarayýnda bulundu. Dönüþte Hindistan’a gitti. Bazý kaynaklarda Hindistan’dan önce
hac için Mekke’ye gittiði kaydedilir. Hindistan’a varýnca (1572 veya 1580) Ahmednagar’a uðradý ve Nizamþâhîler’den Sultan II.
Burhân Nizâmþah’ýn (1591-1595) hizmetine girdi. Saray þairlerinden Melik-i Kummî ile dostluk kurdu. Onun yanýnda þiirini ilerleterek Sâš¢nâme adlý mesnevisini
yazdý ve “Melikü’þ-þuarâ” unvanýný aldý. Birkaç kasidesini gönderdiði Taký-i Kâþî bunlarý çok beðenip ƒulâ½atü’l-eþ£âr adlý eserinde nakletti. Ekber Þah sarayýnýn þairlerinden Feyzî-i Hindî ile mektuplaþtý, ardýndan onunla görüþüp sohbetlerine katýldý.
Bir müddet sonra hac için tekrar Mekke’ye gitti; orada iken II. Burhân Nizâmþah’ýn
vefatýný haber alýnca Bîcâpûr’a geçerek
Âdilþâhîler’in sarayýnda II. Ýbrâhim Âdilþah’ýn hizmetine girdi. Kendisi gibi hac dönüþü Bîcâpûr’a gelip saraya intisap eden
Melik-i Kummî ile dostluðunu sürdürdü ve
kýzýyla evlendi. Ortak eserler de yazan bu
iki þair II. Ýbrâhim Âdilþah adýna Gülzâr-ý
Ýbrâhîm adlý bir mesnevi kaleme aldý. II.
Ýbrâhim Âdilþah’ýn sarayýnda iken yazdýðý
mensur eserlerle de tanýnan Zuhûrî, 1025
(1616) yýlýnda Dekken’de çýkan bir isyan
sonucu kayýnpederi Melik-i Kummî’yi kaybetti, iki ay kadar sonra da kendisi vefat

etti. Dihhudâ vefat tarihini 1026 olarak
gösterirse de (Lu³atnâme, IX, 13793) Bedîüzzaman Fürûzanfer, 1024, 1025 ve
1026 (1617) yýllarýný verir (SüÅan ü SüÅanverân, s. 596).
Zuhûrî Sebk-i Hindî tarzýnda þiirler söylemiþ, bu konuda baþarýlý sayýlmakla birlikte kaynaklara göre döneminin önemli
þairlerinden Örfî-i Þîrâzî’nin seviyesine ulaþamamýþ, daha çok gazel ve mesnevi türünde baþarý göstermiþtir. Zuhûrî, Fars
edebiyatýnda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Sâib-i Tebrîzî, Emîr Hüsrev-i Dihlevî, Molla Câmî ve Ehlî-i Þîrâzî’nin ardýndan 1224
gazelle en çok gazel söyleyen þairler arasýnda altýncý sýrada yer alýr (Sîrûs Þemîsâ,
s. 227). Uzun kasidelerinin çoðunda on iki
imamý ve II. Ýbrâhim Âdilþah’ý övmüþtür.
Rubâîleri ve bazý gazellerinde âþýkane ve
ârifane mazmunlarýn bulunmasýndan dolayý Abdülhüseyin Zerrînkûb’a göre Zuhûrî mutasavvýf þairler arasýnda sayýlabilir
(Seyrî der Þi£r-i Fârsî, s. 112).
Eserleri. A) Manzum. 1. Dîvân. Çok sayýdaki yazma nüshasý birbirinden farklý
olan divan (Münzevî, III, 2419-2421) türlü
þekillerde tertip edilmiþ, bazýlarýnda mesneviler hariç gazel, kaside, kýta, terkibibend ve rubâîleri bir araya getirilip 10.400
beyit olarak neþredilmiþ (Kanpûr 1296,
1315, 1317; nþr. Asgar Bâbâ Sâlâr, Tahran
1390 hþ.), mesnevileri dahil edilip Külliyât adýyla da basýlmýþ (Kanpûr 1315), rubâîleri ayrýca Ekber Bihdârvend tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (Tahran 1389 hþ.). 2. Sâš¢nâme. Þairin II. Burhân Nizâmþah adýna kaleme aldýðý en tanýnmýþ mesnevisidir. “Feûlün feûlün feûl” veznindeki mesnevinin beyit sayýsý nüshalara göre 4000
ile 4500 arasýnda deðiþir (a.g.e., IV, 2875).
Zuhûrî bu mesnevisinde kayýnpederi Melik-i Kummî ile Safevî Sultaný Þah I. Abbas’ýn da adlarýný anýp kendilerine övgüde bulunmuþtur. Hindistan’da çeþitli baskýlarý yapýlan eser (Leknev 1263; Kanpûr
1293, 1298) Ýran’dan daha çok tanýnmýþ
ve ilgi görmüþtür. 3. Gülzâr-ý Ýbrâhîm.
9000 beyitlik bir mesnevi olup ilk yarýsý
Melik-i Kummî, ikinci yarýsý Zuhûrî tarafýndan II. Ýbrâhim Âdilþah adýna kaleme
alýnmýþtýr (Madras 1309). Eserin mensur
mukaddimesini Zuhûrî yazmýþ, mesnevi
üslûp ve içerik bakýmýndan oldukça ilgi
görmüþtür. 4. ƒân-ý ƒalîl. Yine Zuhûrî
ile Melik-i Kummî’nin ortak bir mesnevisi
olup bu da II. Ýbrâhim Âdilþah adýna telif
edilmiþtir. Eser ayrýca Âdilþah’ýn sarayýnda
bulunan sanatçýlardan söz ettiði için ayný
zamanda bir tezkire niteliði taþýmaktadýr
(Madras 1268). 5. Nevres. II. Ýbrâhim Âdil505

