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Hz. Peygamber’in
ganimet taksimine itiraz eden

ve ilk Hâricî liderlerinden
Hurkus b. Züheyr ile

ayný kiþi olduðu söylenen þahýs
(bk. HURKUS b. ZÜHEYR).˜ ™
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Ebû Advân Hursân
b. Muharris b. el-Hâris
b. Sa‘lebe el-Advânî

(ö. m. 600 [?])

Câhiliye dönemi þairi.
˜ ™

Câhiliye devrinin tanýnmýþ süvarilerinden
biridir. “Zülisba‘” (parmaklý) lakabýný almasý-
nýn sebebi ayak parmaklarýndan birini yý-
lanýn sokmasý üzerine parmaðýný kesmek
zorunda kalmasý veya ayaðýnda fazladan
bir parmaðýn bulunmasýdýr. Mudar kabi-
lesine baðlý Kays Aylân’dan Benî Cedîle’-
nin kollarýndan Advân’a mensuptur. Mu-
ammerûndan olan þair, Þerîf el-Murtazâ’-
ya göre 170 (el-Emâlî, I, 245), Ebû Hâtim
es-Sicistânî’ye göre 300 yýl (el-Mu£amme-
rûn, s. 113) yaþamýþtýr. Kabilesinin yerleþ-
tiði Tâif’te hayatýný sürdüren þair Câhiliye
devrindeki bazý meþhur savaþlara katýldý,
Advân kabilesinin bölünmesine ve onun
kollarýndan olan Benî Nâc b. Yeþkür b. Ad-
vân ile Benî Avf b. Sa‘d arasýnda savaþýn
çýkmasýna þahit oldu, kendi oymaðý Benî
Nâc’ýn Benî Avf’a baskýn yapmasý ve iki
grubun savaþa tutuþmasý üzerine aralarýn-
da barýþý saðlamaya çalýþtý. Fakat Benî Avf
onun bu çabasýný kabul etmedi ve amca-

larýnýn oðullarý ile savaþtý, bölünüp parça-
landý. Þair bütün bunlarý þiirlerinde (Kâfiy-
ye, Dâdiyye) dile getirdi (Ebü’l-Ferec el-Ýs-
fahânî, III, 89-96, 103-104).

Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, þairin dört ký-
zýyla aralarýnda geçen, beðendikleri damat
adaylarýnýn niteliklerine dair bir anekdot
kaydetmiþtir (a.g.e., III, 94-96). Ümâme ad-
lý kýzý babasýnýn çok yaþlanmasýndan do-
layý ancak bastonla yürüyebildiðini görün-
ce aðlamýþ, þair de bir þiirinde (Nûniyye) bu
hususu dile getirmiþ (a.g.e., III, 108-109),
yok olup giden milletlerin halini örnek gös-
terip kýzýný teselli etmeye çalýþmýþ, son bey-
tinde, “Ümâme! Sakýn þaþma bana ârýz
olan bu hale / Çünkü zaman deðiþtirme-
dedir bizi zamanla halden hale” demiþtir.
Þair oðlu Üseyd’i ölümü yaklaþtýðý zaman
yanýna çaðýrmýþ ve ona toplumda sevilip
sayýlan bir insan olmak için tevazu, güler
yüzlülük ve cömertlik gibi erdemlere dair
hikmetli sözler içeren uzun bir kasideyle
(Lâmiyye) nasihatte bulunmuþtur (a.g.e.,
III, 99-100). Bir þiirinde (Sîniyye) kendisine
düþman olan bir amca oðlundan (Amr) söz
etmektedir (a.g.e., III, 101-102). Þairin mi-
lâdî VII. yüzyýlýn baþlarýnda öldüðü tahmin
edilmektedir.

Zülisba‘ el-Advânî’nin þiirleri el-MufaŠ-
Šaliyyât (nþr. Lyall, I, 311-315, nr. 29; I,
321-327, nr. 31), el-A½ma£iyyât (s. 62, nr.
18), eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß (Ýbn Kuteybe), el-
Emâlî (Ebû Ali el-Kalî), Kitâbü’l-E³ånî
(Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî), Müntehe’¹-¹a-
leb (Ýbn Meymûn), Þer¼u þevâhidi’l-
Mu³nî (Süyûtî) gibi antoloji ve edebiyat
eserlerinde yer almaktadýr. Ebû Amr eþ-
Þeybânî’nin rivayetiyle günümüze kadar
gelen el-MufaŠŠaliyyât’ta (I, 321-327, nr.
31), Ebû Ali el-Kalî’nin el-Emâlî’sinde (I,
255-257) ve Kitâbü’l-E³ånî’de (III, 104-
106) yer alan Kasîde-i Nûniyye’sine (otuz
altý beyit) Reyyâ adlý bir kadýna karþý duy-
duðu aþký dile getiren beyitlerle baþlayan
þair, daha sonra kabilesi içinde birliði ze-
deleyici bazý olumsuz olaylara deðinerek
öðüt verir, soyu ile övünür, cömertliðinden,
iffetinden ve savaþlarda gösterdiði sabýr-
dan söz eder.

Advânî daha çok barýþa davet, hikmet,
öðüt ve fahr türünde þiirler yazmýþtýr. Ga-
zel, medih ve av tasviriyle ilgili þiirleri az-
dýr. Þiirlerinin duygusal olmanýn yaný sýra
üslûbu sade, mânalarý açýktýr. Bazý þiirle-
rinde bir “þövalye” ahlâký olarak toplumun
çýkarýný bireyin çýkarýna yeðlemek, þecaat,
cömertlik, mertlik, onurluluk, aileyi ve kom-
þuyu koruma, bu uðurda canýný feda et-
me, vefa, övgü ve yergide itidal gibi er-

güneydoðusunda (kýble yönü) yer alan
Mescid-i Zülhuleyfe’ye göre daha küçük
olan bu mescid Mescidü’l-Muarres adýyla
þöhret kazandý. Abbâsîler zamanýnda ona-
rým gören Mescid-i Zülhuleyfe kýble tara-
fýnda küçük bir kemeri, kuzeybatý köþe-
sinde bir minaresi bulunan, taþ ve kerpiç-
ten yapýlmýþ basit bir yapý idi (a.g.e., III,
423); çevresinde su kaynaklarý vardý ve sel
yataðýnýn üzerinde bulunmasýndan dolayý
sýk sýk tamir ediliyordu. Memlükler ve Os-
manlýlar döneminde çeþitli onarýmlar ge-
çiren bu mekâný ziyaret eden Evliya Çele-
bi Mescid-i Zülhuleyfe’yi, Hz. Ali’ye nisbet
edilen suyu bol ve lezzetli bir kuyunun ya-
nýnda geniþ bir hurma bahçesinin içinde
on iki kubbeli, minaresiz, mahfili ve min-
beri olmayan, zemini kumla kaplý kâgir
bir yapý olarak niteler (Seyahatnâme, IX,
338-339). Semhûdî’nin (ö. 911/1506) Mes-
cid-i Zülhuleyfe’nin kýble tarafýnda bazý
izleri bulunduðunu söylediði Mescidü’l-Mu-
arres (Vefâßü’l-vefâ, III, 424-427), Eyüp Sab-
ri Paþa’nýn kaydettiðine göre zaman için-
de sellerle ortadan kalkmýþ ve arsasý kum-
larla dolmuþtur (Mir’âtü’l-Haremeyn, II,
1107).

XX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren hacý
sayýsýnýn artmasý üzerine Mescid-i Zülhu-
leyfe’nin yenilenmesi ve çevresinde dü-
zenlemelerin yapýlmasý gerekliliði ortaya
çýktý. Melik Faysal b. Abdülazîz dönemin-
de birtakým çalýþmalar yapýldýysa da asýl
geniþletme ve yenileme faaliyetleri Melik
Fehd döneminde gerçekleþtirildi. Çevre-
sindeki yeþil alan ve sosyal tesislerle bir-
likte 90.000 metrekarelik bir alaný kapla-
yan ve 6000 metrekarelik iç alanýnda 5000
kiþinin ayný anda namaz kýlabildiði Mes-
cid-i Zülhuleyfe ihrama girmek için bura-
ya geleceklerin bütün ihtiyaçlarý karþýla-
nacak þekilde düzenlendi. Bugün Medi-
ne’nin güneybatý sýnýrýnýn ulaþtýðý, Medine-
Mekke yolunun sað tarafýnda kalan Mes-
cid-i Zülhuleyfe’nin Mescid-i Nebevî’ye
uzaklýðý yaklaþýk 11 kilometredir.
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Kur’an’da
kendisine büyük güç ve imkân 

verildiði bildirilen kiþi.
˜ ™

Sözlükte “sahip, mâlik” anlamýndaki zû
ile “boynuz, kâkül, þakak; ayný dönemde
yaþayan nesil, akran” gibi mânalara gelen
karn kelimesinin (Ezherî, Teh×îbü’l-lu³a,
“krn” md.) tesniye kalýbýndan oluþturulan
zü’l-karneyn terkibinin anlamý karn keli-
mesine verilen mânaya göre deðiþir (Ha-
san el-Mustafavî, IX, 274-278). Mekke dö-
neminde yahudilerin veya daha kuvvetli
bir ihtimalle yahudilerin yönlendirmesiyle
Kureyþli müþriklerin Hz. Peygamber’i im-
tihan etmek maksadýyla sorduklarý üç so-
rudan birine cevap mahiyetinde nâzil olan
Kehf sûresinin 83-98. âyetlerindeki kýssa-
da (Taberî, Câmi£u’l-beyân, IV, 174, 271; Ýbn
Kesîr, Tefsîr, III, 100) üç defa geçen Zül-
karneyn kelimesinin bir özel isim mi yok-
sa lakap mý olduðu açýk deðilse de hâkim
görüþ lakap olduðu yönündedir. Gerek
Arap dilinde lakap ve sýfata delâlet eden
“zülcenâhayn, zülyedeyn” gibi kelimelerin
bulunmasý gerekse Kur’an’da Hz. Yûnus’-
tan “zennûn / zünnûn” diye söz edilmesi
(el-Enbiyâ 21/87) Zülkarneyn’in özel isim-
den ziyade lakap olabileceðini düþündür-
mektedir; fakat bu lakabýn ne mânaya gel-
diði de açýk deðildir.

Ýslâmî kaynaklarda yer alan ve önemli
bir kýsmý Ýsrâiliyat türü rivayetlere dayan-
dýðý anlaþýlan farklý izahlara göre Kehf sû-
resinin 83-98. âyetlerinde konu edilen kiþi-
nin doðuya ve batýya seferler düzenleyip
büyük fetihler yapan bir cihangir olduðu,
insanlarý tevhide davet ettiði için inkârcý-
lar tarafýndan baþýnýn iki tarafýna vurula-
rak öldürüldüðü, baþýnda boynuza benzer
iki çýkýntýnýn yer aldýðý, tacýnýn üstünde ba-
kýrdan iki boynuz bulunduðu, saçlarýnýn iki
örgülü olduðu, emrine ýþýk ve karanlýðýn
verildiði, rüyasýnda kendini gökyüzüne týr-

manmýþ ve güneþin iki kenarýndan tutun-
muþ halde gördüðü, hem anne hem ba-
ba tarafýndan asil bir soya mensup bulun-
duðu, Ýran ve Yunan asýllý iki soydan geldi-
ði, hayatý boyunca iki nesil gelip geçtiði,
büyük cesaretinden dolayý veya savaþta
düþmanlarýný âdeta koç gibi vurup devir-
diði yahut kendisine zâhir ve bâtýn ilmi ve-
rildiði için Zülkarneyn diye anýldýðý belirti-
lir (Sa‘lebî, el-Keþf, IV, 146; Fahreddin er-
Râzî, XXI, 140). Bazý müfessirler, karn ke-
limesinin Arapça’da kâkül / zülüf anlamýn-
daki kullanýmýnýn yaygýnlýðýna atýfla söz ko-
nusu lakabýn “iki örgülü” mânasýna geldiði-
ni söylese de (Ýbn Âþûr, XVI, 19) Kehf sû-
resinin 85-86 ve 89-90. âyetlerinde Zül-
karneyn’in doðu ve batý istikametinde iki
seferine iþaret edilmesi, ilk açýklamanýn da-
ha isabetli olduðunu düþündürmektedir.
Buna göre Zülkarneyn lakabý “cihangir, ci-
han hükümdarý” gibi bir mâna ifade et-
mektedir. Bu izah, Zülkarneyn’in Bizans ve
Ýran’ý ele geçirmesinden dolayý bu lakapla
anýldýðý yolundaki Ehl-i kitap kaynaklý görü-
þün yaný sýra (Taberî, Câmi£u’l-beyân, VIII,
271) Zülkarneyn lakabýnýn kinaye yoluyla
güç ve iktidarý simgelediði, bu sembolik an-
lamýn nüzûl dönemindeki yahudilerce bilin-
diði yönündeki tesbitlerle de desteklene-
bilir (Kasýmî, VII, 76). Nitekim Eski Ahid’in
Daniel kitabýnda (8/3, 20) koç ve iki boy-
nuz imgesiyle ilgili bir rü’yetten / vizyon-
dan söz edilmekte ve iki uzun boynuzlu
koçun Med ve Pers krallarýný simgelediði
belirtilmektedir.

Kur’an’da yer alan Zülkarneyn kýssasýy-
la ilgili ifadeler oldukça veciz ve müphem-
dir. Bu durum kýssayla ilgili tarihî bir çer-
çeve belirlemeyi güçleþtirmektedir. Ýlgili
âyetlerdeki ifadelere göre Zülkarneyn, Al-
lah tarafýndan kendisine verilen büyük güç
ve geniþ imkânlar sayesinde dünyanýn do-
ðusuna ve batýsýna iki sefer düzenlemiþ-
tir. Batý istikametindeki ilk seferinde kar-
þýlaþtýðý bir halka zulümden / þirkten sa-
kýnma, Allah’a iman, sâlih amel ve güzel
mükâfat gibi kavramlarla ifade edilen bir
dinî-ahlâkî tebliðde bulunmuþtur. Ardýn-
dan doðu istikametinde ikinci bir sefere
çýkmýþ ve bu sefer sýrasýnda kendilerini gü-
neþten koruyacak gölgelikleri bulunma-
yan baþka bir kavimle karþýlaþmýþtýr. Daha
sonra muhtemelen kuzeydeki daðlýk bir
bölgeye üçüncü bir sefer düzenlemiþ, bu
sefer sýrasýnda Ye’cûc ve Me’cûc diye aný-
lan fesatçý ve saldýrgan bir kavim veya ka-
vimlerden þikâyetçi olan bir halkla karþý-
laþmýþ, onlarýn isteði üzerine söz konusu
bölgedeki bir geçide demir kütleler ve ba-

demlere vurgu yapmasý; farz, sünnet, doð-
ru yol (sebîlü’r-rüþd) kavramlarýný kullanma-
sý, Régis Blachère gibi yazarlarý, bu þiirle-
rin Kur’an’ýn etkisiyle yazýlmýþ Ýslâmî dö-
neme ait ürünler olduðu kanaatine sev-
ketmiþtir. Þairin Tanrý inancýný vurgulayan
bazý hikmetli dizeleri þöyledir: “Bende sa-
býr dýþýnda bir noksanlýk görülmez / Diðer
hususlarda ise Allah bana kâfidir, baþka-
sý gerekmez”; “Þüphesiz dünyayý daraltýp
geniþleten Allah / Seni benden müstaðni
kýlarsa elbette beni de senden müstaðni
kýlacaktýr”; “Allah biliyor beni, Allah biliyor
sizi / Allah’týr sizi benden, beni sizden müs-
taðni kýlacak olan”; “Biliyorsanýz doðru yo-
lu koþun ona / Bilmiyorsanýz doðru yolu ge-
lin bana.”

Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî Kitâbü’l-E³ånî’-
sinde þairin hayatýna ve þiirlerine özel bir
bölüm ayýrmýþ ve burada Ebû Amr eþ-
Þeybânî, Asmaî, Muhammed b. Habîb ve
Ömer b. Þebbe gibi ünlü dil âlimlerinden
gelen saðlam rivayetlere dayanmýþtýr. Kâ-
tib Çelebi þairin zamanýmýza intikal et-
meyen bir divanýndan söz eder (Keþfü’¾-
¾unûn, I, 789). Sükkerî’nin Eþ£âru Müzey-
ne ve £Advân’ýnda da (Eþ£âru Fehm ve
£Advân) þiirlerinin önemli bir kýsmý yer al-
mýþ olmalýdýr. Abdülvehhâb M. Ali el-Advâ-
nî ve M. Nâyif ed-Düleymî, onun þiirlerinin
önemli bir kýsmýný bir araya getirerek Dî-
vânü ¬ili½ba£ el-£Advânî adýyla yayýmla-
mýþlardýr (Musul 1393/1973).
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