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158). Esmer tenli, uzun boylu, kuvvetli ve
saðlam yapýlý olan Zutlar’ýn antropolojik ve
etnik kökenleri hakkýnda günümüze ka-
dar yeterli bilimsel çalýþma yapýlmamýþ-
týr. Bazý araþtýrmacýlar onlarýn Aryan (Ârî)
veya Scytho-Aryan ýrkýndan geldiklerini ve
zamanla çeþitli mahallî kabilelerle karýþ-
týklarýný söyler. Araplar’ýn muhtemelen ti-
carî faaliyetler dolayýsýyla Zutlar hakkýnda
bilgi sahibi olduklarý anlaþýlmaktadýr. Nite-
kim Hz. Peygamber’den gelen, mi‘rac es-
nasýnda gördüðü Hz. Mûsâ’yý Zutlar’a ben-
zettiðine (Buhârî, “Enbiyâ,”, 43) ve aðýr bir
hastalýk geçiren Âiþe’yi Zutlar’a mensup
bir hekimin tedavi ettiðine dair rivayetler
de (Buhârî, Edebü’l-müfred, s. 45) bunu
göstermektedir.

Sâsânî Ýmparatoru V. Behram Gur, Zut-
lar’ý Hindistan’dan Hûzistan ve Basra kör-
fezi kýyýlarýna naklederek paralý asker ola-
rak istihdam etti. Hz. Ömer zamanýnda
müslüman olan Zutlar, Ebû Mûsâ el-Eþ-
‘arî tarafýndan Basra’da iskân edildi. Gayri
müslim Zutlar ise Ömer’in emriyle hara-
ca baðlandý (Belâzürî, s. 546). Hz. Ali de
Cemel Vak‘asý esnasýnda devlet hazinesi-
ni Zutlar’a emanet etmiþti. Muâviye dev-
rinde 49 (669) veya 50 (670) yýlýnda Zut-
lar’ýn bir kýsmý Çukurova ve Antakya kýyý-
larýna yerleþtirildi (a.g.e., s. 545). Muham-
med b. Kasým es-Sekafî 93’te (711-12)
Sind’i fethedince Ýndus vadisindeki Zut-
lar, Haccâc tarafýndan Batîha’ya getirildi.
II. Yezîd onlarý mandalarýyla birlikte Mas-
sîsa’ya (Misis) gönderdi (a.g.e., s. 541). I.
Velîd, Zutlar’ýn bir kýsmýný Batý Suriye’ye
nakletti. Hindistan’daki Zutlar, Abbâsîler’in
ilk devrinde Ýran ve Aþaðý Irak’a göçtüler
(Mes‘ûdî, s. 355). Abbâsî Halifesi Me’mûn,
Îsâ b. Yezîd el-Cülûdî’yi 205’te (820) Zut-
lar’la savaþa memur etti (Taberî, VIII, 580).
Ertesi yýl Dâvûd b. Mâscûr’u Basra, Dicle
kýyýlarý, Bahreyn ve Yemâme’deki Zutlar’la
savaþmak üzere görevlendirdi (a.g.e., VIII,
581). Halife Mu‘tasým-Billâh, Basra yolun-
da fitne ve fesat çýkaran, yol kesen, Basra
ve Kesker civarýnda ekinleri tahrip eden
Zutlar’ý cezalandýrmak için Uceyf b. Anbe-
se el-Horasânî’yi gönderdi. Uceyf, Vâsýt
yakýnlarýnda karargâh kurup Zutlar’ý her
taraftan kuþattý ve dokuz ay boyunca on-
larla mücadele etti, birçok kiþiyi esir aldý
(a.g.e., IX, 8-9). Nihayet Zutlar, 219 yýlýnýn
Zilhicce ayýnda (Aralýk 834) canlarýna ve
mallarýna zarar gelmeyeceðine dair eman
alýp Uceyf’e itaat arzettiler. Zutlar’ýn böl-
gedeki sayýsý 27.000 kiþiye ulaþýyordu; bun-
larýn 12.000’i savaþçý idi. Gemi ve sandal-
larla Baðdat’a getirildiler. Halife Mu‘tasým-
Billâh’ý selâmlayarak resmigeçit yaptýlar.

Üç gün gemi ve sandallarda bekletildikten
sonra Baðdat’ýn doðu yakasýna geçirildi-
ler. Ardýndan Hânikýn’e ve Bizans sýnýr böl-
gesine Aynizerbâ’ya nakledildiler. Burada
Bizans saldýrýlarýna mâruz kalan Zutlar aðýr
kayýplar verdiler (a.g.e., IX, 10).

Büveyhîler’den Ebû Nasr Þah Fîrûz’un or-
dusunda Deylemliler ve Türkler’in yaný sýra
Zutlar da vardý (Rûzrâverî, III, 349). Sind’-
de ve diðer bölgelerdeki Zutlar, Gazneli
Mahmud zamanýna kadar sakin bir hayat
sürdüler. Ancak Sultan Mahmud’un ordu-
su Ýndus vadisinde Zutlar’ýn saldýrýsýna uð-
radý. Daha sonraki dönemde Zutlar, Bâ-
bürlü Hükümdarý Þah Cihan zamanýna ka-
dar sýkýntý içinde yaþadýlar. 1047’de (1637)
isyan edip Mathûrâ Fevcdârý Mürþid Kulý
Han’ý öldürdüler. Kuzey Hindistan’daki Zut-
lar, Bâbürlü Hükümdarý Evrengzîb’in Dek-
ken civarýnda savaþla uðraþmasýný fýrsat
bilerek etrafa dehþet saçtýlar ve Ekber-
þah’ýn türbesini tahrip etmeye kalkýþtýlar.
Ancak Fevcdâr Mîr Ebü’l-Fazl karþýsýnda tu-
tunamayýp geri çekildiler. Evrengzîb 1097’-
de (1686), kumandanlarýndan Hân-ý Cihân
Kökeltaþ’ý onlarýn çýkardýðý isyanlarý bas-
týrmakla görevlendirdi. Kökeltaþ’ýn yenil-
giye uðramasý üzerine torunu Bîdâr Baht
b. Muhammed A‘zâm’ý yolladý. Evrengzîb’in
ölümünün ardýndan Zutlar yeniden Agra
ile Delhi arasýndaki bölgede tedhiþ hare-
ketlerine baþladýlar ve halký büyük sýkýntý-
lara mâruz býraktýlar. Panipat Savaþý’ndan
(1175/1761) sonra Pencap’taki Zutlar’ýn
lideri olan Âlâ Sing, Bâbürlüler’in hizmeti-
ne girdi ve bu hizmetine karþýlýk kendisi-
ne birkaç köy verildi. Ardýndan bu yerler
Patiâlâ Prensliði’nin çekirdeðini teþkil et-
miþtir.

XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Rancît Sing Cût,
Pencap’ta kýsa ömürlü küçük bir Sih Krallý-
ðý kurmayý baþardý. Diðer bölgelerdeki Zut-
lar 1857 isyanýna kadar sessizliklerini koru-
dularsa da bu isyanda yaðma ve katliam-
da bulundular, ülkede tam bir terör hava-
sý estirdiler. Ýngilizler Hindistan’ý iþgal edin-
ce onlarý da itaat altýna aldýlar. 1947’de
meydana gelen karýþýklýklar sýrasýnda tek-
rar olaylarýn içinde yer aldýlar. Alvar ve Bha-
ratpur dolaylarýnda yaðma ve tahribat ha-
reketlerine giriþtiler. Zutlar bugün Hindis-
tan’da Pencap ve Uttar Pradeþ’te siyasî
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ýsyan ve yað-
macýlýklarý, cehalet ve kültürsüzlükleriyle
tanýnmakla birlikte Zutlar arasýnda ilmî
sahada temayüz etmiþ birçok kiþi yetiþ-
miþtir. Hatîb el-Baðdâdî, Ýmâm-ý Âzam’ýn
dedesini Zut asýllý diye tanýtýr (TârîÅu Ba³-
dâd, XIII, 324-325). Ýmam Evzâî’nin atala-
rý da muhtemelen Muhammed b. Kasým

zýdýr. Keskin ve kuvvetli sesinden dolayý
mehter takýmlarý içerisinde yer alýp çoðun-
lukla düþman askerlerinin sinirlerini boz-
mak için savaþ alaný içerisinde sürekli ça-
lýnýrdý. Hadîdî’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân
adlý eserindeki, “Çalýp tabl u nakkare sunc
u surnâ / Sadâ-yý Allah Allah oldý peydâ”
beyti zurnanýn bu özelliðini yansýtmakta-
dýr. “Boruda peþrev olmaz” sözü her na-
sýlsa son yüzyýlda, “Zurnada peþrev olmaz”
þekline dönüþmüþtür. Yetiþen pek çok zur-
na virtüozu göz önüne alýndýðýnda bu de-
yiþin yanlýþlýðý ortaya çýkar.
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ÿErhan Tekin
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ZUTLAR
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Anayurtlarý
Kuzeybatý Hindistan olan

bir kavim.
˜ ™

Hint-Pakistan alt kýtasýnda özellikle Pen-
cap, Sind, Racastan ve Uttar Pradeþ’in ba-
týsýnda yaþarlardý. Zutlar’a Hinduca ve Ur-
duca’da Cât adý verilirdi. Kelime Arapça’-
ya Zut þeklinde geçmiþtir. Ýbn Hurdâzbih,
Sind’den Bilâdü’z-Zut olarak bahseder ve
Sûku’l-Ahvâz-Fars güzergâhýný anlatýrken
Zut’u da zikreder (el-Mesâlik ve’l-memâ-
lik, s. 43-56). Yâkut el-Hamevî, Batîha’-
daki nehirlerden birinin de Nehrüzzut adý-
ný taþýdýðýný söyler (Mu£cemü’l-büldân, III,
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rabbin sýfatý konumundadýr ve ilkinde ol-
duðu gibi, “Azamet ve kerem sahibi olan
rabbinin adý yücelerden yücedir” mânasý-
na gelmektedir. Zü’l-celâl ve’l-ikrâm ismi
Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ rivayetinde yer
almaktadýr (“Da.avât”, 82). Ýbn Mâce’nin
müstakil esmâ-i hüsnâ listesinde geçme-
mekle birlikte burada ve Buhârî dýþýnda
Kütüb-i Sitte’de farklý hadis rivayetlerin-
de zikredilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
I, 352). Hz. Peygamber, “yâ zü’l-celâli ve’l-
ikrâm” ifadesini sürekli ve ýsrarla tekrar
edilmesini emretmiþtir (Müsned, IV, 177;
Tirmizî, “Da.avât”, 91). Esmâ-i hüsnâdan
celîl ve kerîm isimlerinin farklý kalýplarýn-
dan meydana gelen bu terkibin ikinci kýs-
mýnýn muhtevasý baþka âyet ve hadisler-
de de görülmektedir (bk. CELÎL; KERÎM).

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî zü’l-celâl ve’l-
ikrâm ismini ilk geçtiði yerde (er-Rahmân
55/27), ulûhiyyet makamýný ve Allah’ýn em-
rini yüceltmenin kullarýn görevi olmasý ve-
ya Cenâb-ý Hakk’ýn dilediði kimseleri dün-
yada yüceltmesi, âhirette de lutuf ve ik-
ramýna mazhar kýlmasý þeklinde yorum-
lamýþtýr (Teßvîlâtü’l-Æurßân, XIV, 268-269).
Ýkinci yerde ise bu ismi, yaratýklarýn Al-
lah’ý yücelterek baþkalarýný O’nun adýyla
adlandýrmamalarý, þanýna yakýþmayan ço-
cuk sahibi olma veya ortaðý bulunma gibi
sýfatlar nisbet etmemeleri biçiminde açýk-
lamýþtýr (a.g.e., XIV, 288). Hattâbî ile Halî-
mî’nin izahlarý da Mâtürîdî’nin yorumlarýy-
la paralellik göstermektedir (bk. bibl.). Ab-
dülkahir el-Baðdâdî esmâ-i hüsnâ içinde,
temel mânayý teþkil eden kelimelerin sýfat
olmayýp “zû” ismiyle sýfat anlamý kazanan
zü’l-celâl ve’l-ikrâm ismine dikkat çekmiþ,
azamet ve heybet bildiren celâl ile lutuf ve
ihsan ifade eden ikrâm kelimelerinin bir
araya getirilmesinin hikmetini kullarýn kor-
ku ile ümit arasýnda yaþamalarýnýn ge-
rekliliðiyle açýklamýþtýr. Baðdâdî, “Tebâre-
ke’smü rabbike zi’l-celâli ve’l-ikrâm” âye-
tinin ism-i a‘zam olabileceði þeklindeki ka-
naati naklettikten sonra Kur’an’da zü’l-ce-
lâl ve’l-ikrâm kuruluþundaki “zü’l-arþ, zü’l-
fazl, zü’l-meâric” terkiplerine temas etmiþ
ve ilâhî sýfatlarý ilgilendiren bu tür nasla-
rýn Mu‘tezile ile (Kaderiyye) Ehl-i sünnet
arasýnda meydana gelen sýfat tartýþmala-
rýnda ikinci grubun haklýlýðýný kanýtladýðýný
belirtmiþtir (el-Esmâß ve’½-½ýfât, vr. 115a-
116a). Râgýb el-Ýsfahânî celâl kelimesinin
yüceliðin doruk noktasýný teþkil ettiðini, bu
sebeple Allah’tan baþkasý için kullanýlmadý-
ðýný söylemiþtir. Ona göre Cenâb-ý Hakk’ýn
celâl sahibi diye nitelendirilmesinin kendi
varlýðýna kanýt oluþturan mükemmel þey-
leri yaratmasý, zâtýnýn mahiyetinin biline-

memesi veya duyu yoluyla algýlanamama-
sý anlamýna gelir. Allah’ýn ikram sahibi olu-
þu da yaratýlmýþlara lutfettiði nimetler se-
bebiyle onlarýn zillete ve sýkýntýya mâruz
kalmamalarý ya da karþýlýksýz verdiði bütün
nimetlerin aslýnda þerefli ve deðerli olma-
sý mânasýndadýr (el-Müfredât, “cll”, “krm”
md.leri). Kulun zü’l-celâl ve’l-ikrâmdan na-
sibi, Allah’ýn azametinin yaný sýra lutuf ve
ikram sýfatlarý baðlamýnda kulluk görevini
yerine getirmesi, özellikle kendisine veri-
len nimet ve imkânlarý O’nun diðer kullarýy-
la paylaþmasýdýr. Allah’ýn insanla ilgili isim-
leri içinde yer alan zü’l-celâl ve’l-ikrâm alî,
celîl, kerîm, mâcid, mecîd, muðnî, muiz ve
müteâlî isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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Defterdar Sarý Mehmed Paþa’nýn
1656-1704 yýllarý arasýnda

meydana gelen olaylarý anlattýðý
eseri

(bk. DEFTERDAR SARI MEHMED PAÞA).
˜ ™
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Kafzâde Fâizî’nin
(ö. 1031/1622)

antoloji özelliði taþýyan
tezkiresi.
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XVII. yüzyýl Osmanlý þairleri ve þiir orta-
mý hakkýnda bilgi vermesinin yanýnda þiir-
lerden aktardýðý örneklerin bolluðuyla dik-
kati çeker. Tezkirenin kütüphanelerde ka-
yýtlý olduðu bilinen on altý nüshasý arasýn-
da en eskisi ve en çok þair ihtiva edeni ba-
zý sayfalarýnda Fâizî’nin el yazýsýyla derke-

es-Sekafî tarafýndan Sind’de esir alýnarak
Irak’a getirilen Zutlar’dandýr (Zehebî, I,
178). Hindistanlý müellif Þiblî Nu‘mânî’nin
de Zut asýllý olduðu ileri sürülmektedir. Pa-
kistanlý Zutlar’dan olan Muhammed Zafe-
rullah Han, Lahey’deki Uluslararasý Ada-
let Divaný’nda hâkimlik yapmýþtýr.
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ZÜ’l-CELÂL ve’l-ÝKRÂM
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “azamet sahibi ve yüce olmak”
anlamýndaki celâl ile “cömert ve merha-
metli, asil ve þerefli olmak” mânasýndaki
keremden türeyen ikrâm kelimelerinin ba-
þýna zû (sahip) getirilmesiyle meydana ge-
len bir terkip olup “azamet ve kerem sa-
hibi” demektir. Bu isim Kur’an’da iki yer-
de geçer (er-Rahmân 55/27, 78). Bunlarýn
ilkinde rab kelimesine muzaf olan “vech”in
(Allah’ýn rýzasý, bizzat kendisi) sýfatýdýr; bu-
rada, yeryüzündeki her canlý yok olurken
azamet ve kerem sahibi rabbin zâtýnýn bâ-
ki kalacaðý ifade edilir. Ýkincisinde terkip
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