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Bir cisimde bilkuvve var olan (kümûn)
bir þeyin açýða çýkýp bilfiil var olmasý

anlamýnda felsefe ve kelâm terimi
(bk. KÜMÛN).˜ ™
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ZUHÛRÎ-i TÜRÞÎZÎ
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Nûruddîn Muhammed Tâhir-i Türþîzî
(ö. 1025/1616)

Ýranlý þair ve edip.˜ ™

944 (1537) yýlýnda Horasan’ýn Türþîz þeh-
rine baðlý Cemend köyünde doðdu. Mah-
lasý “Zuhûrî”dir. Hayatýna dair yeterli bilgi
bulunmamakla birlikte Horasan’da iyi bir
eðitim aldýðý ve edebiyatla yakýndan ilgi-
lendiði bilinmektedir. Þiire olan yeteneðini
ilerletmek ve bu alanda bilgilerini arttýr-
mak için seyahate çýktý. Ýlk önce Yezd Va-
lisi Gýyâseddin Muhammed Mîr-i Mîrân’ýn
sarayýna intisap etti, orada Vahþî-i Bâfký
ile tanýþtý. Daha sonra yedi yýl kaldýðý Þî-
raz’da tarihçi, þair, hattat ve müzehhip
Molla Dervîþ Hüseynî-i Þîrâzî’den hat ders-
leri aldý. Buradan Ýsfahan’a geçip kýsa bir
süre Safevî Hükümdarý Þah I. Abbas’ýn sa-
rayýnda bulundu. Dönüþte Hindistan’a git-
ti. Bazý kaynaklarda Hindistan’dan önce
hac için Mekke’ye gittiði kaydedilir. Hindis-
tan’a varýnca (1572 veya 1580) Ahmedna-
gar’a uðradý ve Nizamþâhîler’den Sultan II.
Burhân Nizâmþah’ýn (1591-1595) hizmeti-
ne girdi. Saray þairlerinden Melik-i Kum-
mî ile dostluk kurdu. Onun yanýnda þiiri-
ni ilerleterek Sâš¢nâme adlý mesnevisini
yazdý ve “Melikü’þ-þuarâ” unvanýný aldý. Bir-
kaç kasidesini gönderdiði Taký-i Kâþî bun-
larý çok beðenip ƒulâ½atü’l-eþ£âr adlý ese-
rinde nakletti. Ekber Þah sarayýnýn þairle-
rinden Feyzî-i Hindî ile mektuplaþtý, ardýn-
dan 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 Âdil-
þah’ýn hizmetine girdi. Kendisi gibi hac dö-
nüþü 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 kay-
betti, iki ay kadar sonra da kendisi vefat

etti. Dihhudâ vefat tarihini 1026 olarak
gösterirse de (Lu³atnâme, IX, 13793) Be-
dîüzzaman Fürûzanfer, 1024, 1025 ve
1026 (1617) yýllarýný verir (SüÅan ü Sü-
Åanverân, s. 596).

Zuhûrî Sebk-i Hindî tarzýnda þiirler söy-
lemiþ, bu konuda baþarýlý sayýlmakla bir-
likte kaynaklara göre döneminin önemli
þairlerinden Örfî-i Þîrâzî’nin seviyesine ula-
þamamýþ, daha çok gazel ve mesnevi tü-
ründe baþarý göstermiþtir. Zuhûrî, Fars
edebiyatýnda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Sâib-i Tebrîzî, Emîr Hüsrev-i Dihlevî, Mol-
la Câmî ve Ehlî-i Þîrâzî’nin ardýndan 1224
gazelle en çok gazel söyleyen þairler ara-
sýnda 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 do-
layý Abdülhüseyin Zerrînkûb’a göre Zuhû-
rî mutasavvýf þairler arasýnda sayýlabilir
(Seyrî der Þi£r-i Fârsî, s. 112).

Eserleri. A) Manzum. 1. Dîvân. Çok sa-
yýdaki yazma nüshasý birbirinden farklý
olan divan (Münzevî, III, 2419-2421) türlü
þekillerde tertip edilmiþ, bazýlarýnda mes-
neviler hariç gazel, kaside, kýta, terkibi-
bend ve rubâîleri bir araya getirilip 10.400
beyit olarak neþredilmiþ (Kanpûr 1296,
1315, 1317; nþr. Asgar Bâbâ Sâlâr, Tahran
1390 hþ.), mesnevileri dahil edilip Külli-
yât adýyla da basýlmýþ (Kanpûr 1315), ru-
bâîleri ayrýca Ekber Bihdârvend tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (Tahran 1389 hþ.). 2. Sâ-
š¢nâme. Þairin II. Burhân Nizâmþah adý-
na kaleme aldýðý en tanýnmýþ mesnevisi-
dir. “Feûlün feûlün feûl” veznindeki mes-
nevinin beyit sayýsý nüshalara göre 4000
ile 4500 arasýnda deðiþir (a.g.e., IV, 2875).
Zuhûrî bu mesnevisinde kayýnpederi Me-
lik-i Kummî ile Safevî Sultaný Þah I. Ab-
bas’ýn da adlarýný anýp kendilerine övgü-
de bulunmuþtur. Hindistan’da çeþitli bas-
kýlarý 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 tara-
fýndan 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 Âdil-

Bazý tefsir kitaplarýnda görülen (Zemah-
þerî, V, 461; Beyzâvî, IV, 116), “Zuhruf sû-
resini okuyan kimse kýyamet gününde ken-
dilerine, ‘Ey kullarým! Artýk þimdi sizin için
korku söz konusu deðildir ve siz üzülecek
deðilsiniz, hesaba çekilmeden cennete gi-
rin!’ þeklinde hitap edilecek kimseler için-
de yer alýr” meâlindeki hadisin mevzû ol-
duðu kabul edilmiþtir (Zemahþerî, I, 684,
dipnotu 346; Trablusî, II, 721).

Ali Muhammed Hamîd Hammâd, el-Es-
rârü’l-belâ³ýyye fî sûreti’z-ZuÅruf adýy-
la yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (Ez-
her külliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye, 1993). Ah-
med Hasan Ferhât, “Te,vîlü âyeti’z-Zup-
ruf ‘kul in kâne...’” adlý makalesinde sûre-
nin 81. âyeti üzerinde durmuþ (Mecelle-
tü’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 Ýlâ-
hiyat Fakültesi Dergisi, sy. XXI, Ýzmir 2005,
s. 175-191). John Burton da söz konusu
âyetin yorumu hakkýnda çeþitli müfessirle-
rin görüþlerini bir araya getirmiþtir (“The
Interpretations of Q 43, 81 and The Techni-
ques of the Exegetes”, Proceedings of the
14th Congress of the Union Europeenne des
Arabisants et Islamisants: -Part One- Buda-
pest, 29 th August-3rd September 1988, ed.
A. Fodor, Budapest 1995, s. 3-12).
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nî), Tahran 1368 hþ., III, 42, 52; Bedîüzzaman Fü-
rûzanfer, SüÅan ü SüÅanverân, Tahran 1369
hþ., s. 596, 597; Adnan Karaismailoðlu, Ýran Ede-
biyatýnda Sâkînâmeler (yüksek lisans tezi, 1991),
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.
35; J. Rypka v.dðr., TârîÅ-i Edebiyyât-ý Îrân (trc.
Keyhüsrev Kiþâverzî – Vîrâster Behmen-i Hamî-
dî), Tahran 1370 hþ., s. 436; “Zuhûrî-i Türþîzî”,
Dâniþnâme-i Edeb-i Fârsî (nþr. Hasan Enûþe),
Tahran 1380 hþ., IV, 1659-1660; Dihhudâ, Lu³at-
nâme (Muîn), IX, 13793; Nazif Þahinoðlu, “Zu-
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Tursýzý”, EI 2 (Ýng.), XI, 566-567.
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Bekir b. Vâil kabilesi önderliðinde
Arap kabilelerinin

Sâsânîler’i maðlûp ettiði savaþ
(610 [?] ).˜ ™

Eyyâmü’l-Arab’ýn en önemlilerinden biri
olup Adnânîler’e mensup Bekir b. Vâil ka-
bilesinin su kuyusu Zûkar mevkiinde daha
sonra kurulan Kûfe ile Vâsýt þehirleri arasýn-
da cereyan etmiþtir. Kaynaklarda savaþýn
sebepleriyle ilgili farklý rivayetlere yer veril-
mektedir. Bununla birlikte Kisrâ II. Hüs-
rev’in kâtibi ve mütercimi olan hýristiyan
Arap þairi Adî b. Zeyd’in son Hîre (Lahmî) Hü-
kümdarý III. Nu‘mân b. Münzir tarafýndan,
Nu‘mân’ýn da kisrâ tarafýndan öldürülme-
si ve ardýndan geliþen olaylar genelde sa-
vaþýn sebebi olarak gösterilmektedir. Ko-
nuya geniþ yer veren Taberî de savaþýn bu
yüzden çýktýðýný yazar (TârîÅ, II, 193 vd.).

Taraflar arasýndaki düþmanlýk Kisrâ II.
Hüsrev’in Nu‘mân b. Münzir’i Hîre hüküm-
darlýðýna tayin etmesiyle baþladý. Kisrâ,
Adî b. Zeyd’in tavsiyesi üzerine Münzir b.
Münzir’in ölümünden sonra yerine Mün-
zir’in oðullarýndan Nu‘mân’ý getirdi. Fakat
Adî b. Evs bundan memnun kalmadý, çün-
kü Nu‘mân’ýn yerine kardeþi Esved’in ge-
tirilmesini istiyordu. Bundan dolayý Adî b.
Zeyd ile Nu‘mân’ýn arasýný açmaya karar
verdi. Ardýndan Nu‘mân’a sürekli hediyeler
gönderip güvenini kazandý ve Nu‘mân’ýn
Adî b. Zeyd hakkýndaki olumlu kanaatini
deðiþtirmeye çalýþtý. Nihayet isteðine ulaþ-
tý; Nu‘mân, Adî b. Zeyd’i yanýna çaðýrýp onu
önce hapsetti, ardýndan da öldürdü. Fa-
kat Nu‘mân daha sonra bu yaptýðýndan
piþman oldu; yanýna gelen kisrânýn elçisi-
ne rüþvet vererek Adî’nin eceliyle öldüðü-
nü bildirdi. Bir müddet sonra da Zeyd b.
Adî’nin, babasý Adî b. Zeyd’in yerine tayi-
nini saðladý.

Nu‘mân’ýn kisrânýn güvenini kazanma
yolundaki bu giriþimleri ilk baþta kendisi-

ne yarar saðladýysa da sonraki geliþmeler
taraflar arasýnda savaþý kaçýnýlmaz kýldý.
Rivayete göre II. Hüsrev önceki hükümdar-
lar gibi güzellikleriyle meþhur câriyeleri sa-
rayýna almak istiyordu. Kisrânýn yeni ter-
cümaný Zeyd b. Adî hükümdara istediði
güzellikte yirmiden fazla kýzýn Münzir hâ-
nedanýnda bulunduðunu söyledi. Bunun
üzerine kisrâ kýzlarý getirmesi için Zeyd
b. Adî’yi elçiyle birlikte Nu‘mân’ýn yanýna
gönderdi. Ancak Nu‘mân bu isteði aþaðýla-
yýcý bularak çok öfkelendi ve tepkisini aðýr
sözlerle ortaya koydu. Münzir hânedanýn-
da kisrâya uygun kýzlarýn bulunmadýðýný
söyleyip elçileri geri yolladý. Medâin’e dö-
nen elçiler durumu kisrâya anlattýlar. Bek-
lemediði bu tepki karþýsýnda kisrâ da çok
öfkelendi ve bir süre sonra onu bir mek-
tupla yanýna çaðýrdý. Nu‘mân b. Münzir
kisrânýn davetinin sebebini anladý ve Tay
kabilesiyle diðer Arap kabilelerinden yar-
dým istedi. Abs kabilesinden Benî Revâha
b. Sa‘d dýþýnda bu isteðine olumlu cevap
verilmedi. Bunun üzerine Nu‘mân, Zûkar
mevkiinde yaþayan Bekir b. Vâil kabilesinin
kollarýndan Benî Þeybân’a giderek ailesini
ve savaþ teçhizatýný kabilenin liderlerinden
Hânî b. Mes‘ûd’a emanet etti. Ardýndan
kisrâ ile görüþmek için Medâin’e gitti, fa-
kat orada hapsedilerek öldürüldü (602).
Böylece kisrâ Lahmî hânedanýna son ve-
rerek Tay kabilesinden Ýyâs b. Kabîsa’yý Hî-
re valiliðine getirdi.

II. Hüsrev, Ýyâs b. Kabîsa’dan Nu‘mân’ýn
Hânî b. Mes‘ûd’un yanýna býraktýðý ema-
netleri alýp kendisine göndermesini em-
retti. Fakat Hânî emanetleri sahibinden
baþkasýna teslim etmeyeceðini bildirince
kisrâ, Benî Þeybân’ýn mensup olduðu Be-
nî Bekir b. Vâil kabilesini yok etmeye ant
içip onlara savaþ ilân etti. Savaþ planý için
Taðlib kabilesinden istihbarat desteði al-
dý. Buna göre saldýrýyý, Bekir b. Vâil kabi-
lesinin yaz aylarýnda Zûkar suyunun etra-
fýnda toplandýðý günlerde düzenlemeye
karar verdi. Kabile Zûkar suyunun çevre-
sinde bir araya gelince kisrâ Taðlib kabile-
sinden Nu‘mân b. Zür‘a’yý göndererek tes-
lim olmalarýný yahut yurtlarýný terketme-
lerini, aksi takdirde kendileriyle savaþýla-
caðýný bildirdi. Bekrîler ise kisrâ ile savaþ-
maya karar verdiler. Kisrâ II. Hüsrev de
Hîre Valisi Ýyâs b. Kabîsa’yý Sâsânî ordusu-
nun baþýna getirdi. Orduda Sevâd bölgesi
kumandanlarý, Benî Ýyâd ve Taðlib gibi Arap
kabileleri de yer almaktaydý. Bekrîler de
baþta Benî Ýcl olmak üzere müttefik ka-
bilelerin desteðiyle hazýrlýklarýný tamamla-
dýlar. Nihayet savaþ Zûkar mevkiinde baþ-
ladý. Bekir b. Vâil önderliðindeki Arap ka-

þah’ýn Hintçe yazdýðý mûsikiyle ilgili mes-
nevinin (Leknev 1955) Zuhûrî ve Melik-i
Kummî tarafýndan Farsça’ya tercümesi
ve þerhidir. Nizâmî-i Gencevî’nin MaÅze-
nü’l-esrâr’ý üslûbunda ve “müfteilün müf-
teilün fâilün” vezninde kaleme alýnan bu
eserin baþýna da Zuhûrî mensur bir mu-
kaddime yazmýþtýr. Nevresnâme ve Men-
ba£u’l-enhâr adlarýyla da anýlan mesnevi-
nin beyit sayýsý nüshalarýna göre 4000 ile
9000 arasýnda deðiþmektedir. Birçok nüs-
hasý bulunan eser (a.g.e., IV, 3287; V, 3647)
ayrýca basýlmýþ (Kanpûr 1294), mukaddi-
mesi de ayrý bir risâle halinde neþredil-
miþtir.

B) Mensur. 1. Se Ne¦r. Zuhûrî’nin Gül-
zâr-ý Ýbrâhîm, ƒân-ý ƒalîl ve Nevres
adlý mesnevilere yazdýðý mukaddimeler-
den oluþur. Çok sayýda nüshasý bilinen eser
(a.g.e., V, 3558, 3580, 3647) Se Ne¦r-i æu-
hûrî, Mušaddimât-i Se Ne¦r-i Zu¼ûrî ve
Mušaddimât-i æuhûrî adlarýyla Hindis-
tan’da defalarca basýlmýþ (Leknev 1266,
1281; Kanpûr 1269, 1272, 1285, 1294, 1300),
Ýmambahþ Sahbâî-yi Dihlevî bu eseri þer-
hetmiþtir (Þer¼-i Se Ne¦r, Leknev 1298). 2.
Mînâbâzâr. II. Ýbrâhim Âdilþah tarafýn-
dan inþa ettirilen pazar yerinin tasviri ve
sultanýn methine dair olan bu eser de
(Leknev 1259, 1274; Kanpûr 1324) Ýmam-
bahþ Sahbâî-yi Dihlevî tarafýndan þerhedil-
miþtir (Þer¼-i Mînâbâzâr, Kanpûr 1303).
3. Ruša£ât. Penç Ruš£a ve Tebessüm-i
Þühedâ adlarýyla da kaydedilen eser aþ-
ký ve aþk uðruna can verenleri ele alýr
(Kanpûr 1287, 1299). Ýmambahþ Sahbâî-yi
Dihlevî bu eseri de þerhetmiþtir (Þer¼-i
Penç Ruš£a, Leknev 1297). Bunlarýn dýþýn-
da kaynaklarda Zuhûrî’ye Teþhîr (Lahor
1278), Þer¼-i æuhûrî (Kanpûr 1296), Vâ-
šý£ât-ý Kerbelâ (Leknev 1305, 1307), Âyî-
ne-i Râz, £Abdeliyye, Bahâriyye, ƒazân
u Bahâr, Æasemnâme, Kitâb-ý Münþe-
ßât adlý manzum eserlerle mensur bir
¥üsn ü £Aþš nisbet edilir.
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