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Zülkifl ismi Kur’an’da iki âyette geçer (el-
Enbiyâ 21/85; Sâd 38/48). Ýlk âyette, “Ýs-
mâil, Ýdrîs ve Zülkifl’i de an; çünkü onla-
rýn hepsi sabreden kimselerdi”; ikincisin-
de, “Ýsmâil, Elyesa‘ ve Zülkifl’i de zikret;
çünkü onlarýn hepsi çok hayýrlý kimseler-
di” buyrulmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de hak-
kýnda baþka bilgi bulunmayan Zülkifl’in
belli bir kiþinin adý veya sýfat mý olduðu,
þahýs adý ise bu þahsýn kimliði, nebî mi yok-
sa velî mi olduðu hususu tartýþmalýdýr. Ba-
zýlarý bu kelimenin, “Bir þeyden ya da bir
kiþiden sorumlu oldu” veya, “Bir þeyi yap-
mayý tekeffül etti” anlamýnda bütün pey-
gamberler için kullanýldýðýný, dolayýsýyla tek
bir kiþiyi deðil Allah’a gönülden baðlanmýþ
herkesi ifade ettiðini ileri sürmektedir (Mu-
hammed Esed, s. 661). Ancak ilgili âyet-
lerin baðlamýndan zülkifl kelimesinin bir
sýfat olmadýðý anlaþýlýyorsa da bunun bir
kiþinin adý mý yoksa lakabý mý olduðu hu-
susu yine tartýþmalýdýr. Fahreddin er-Râzî
her ikisini de muhtemel görmekle birlikte
kelimenin isim olma ihtimalini daha kuv-
vetli bulmaktadýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXII,
211). Diðer taraftan “Zünnûn”un Yûnus
peygamberin (el-Enbiyâ 21/87), “Zü’l-eyd”in
Dâvûd peygamberin (Sâd 38/17) lakabý ol-
duðu gibi Zülkifl’in de bir lakap kabul edil-
mesi gerektiðini söyleyenler de vardýr (Mev-
dûdî, III, 326). Bununla birlikte âyetlerden
Zülkifl’in bir sýfat veya lakap olmayýp bir
peygamber, dolayýsýyla tarihî bir þahsiyet
olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü yukarýda
zikredilen Enbiyâ ve Sâd sûrelerindeki kul-
lanýmlarýnda yer alan Zülkifl ifadesi pey-
gamberlerle beraber anýlmaktadýr. Bu ge-
rekçelere dayanan Fahreddin er-Râzî ile Ýbn
Kesîr, Zülkifl’in peygamber olduðu sonu-
cuna varmýþlardýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXII,
211; Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IX, 431).

Zülkifl’in hayatý ve þahsiyeti hakkýnda
birçok rivayet vardýr. Ahmed b. Hanbel’in
Abdullah b. Ömer’den naklettiðine göre
Kifl, Ýsrâiloðullarý’ndan günah iþlemekten
çekinmeyen bir kiþidir. Bir gün karþýsýna
çýkan bir kadýna kendisiyle beraber olma-
sý karþýlýðýnda 60 dinar verir. Ancak kadýn
aslýnda kendisinin iffetli birisi olduðunu,
fakirlik yüzünden ilk defa böyle bir iþ ya-
pacaðýný söyleyince Kifl verdiði parayý geri
almadan kadýný býrakýr ve artýk günah iþ-
lemeyeceðine dair söz verir. Kifl o gece ölür
ve sabahleyin kapýsýnýn üzerinde, “Allah
Kifl’i baðýþladý” yazýsý görülür (Müsned, II,
23). Bu rivayette geçen, ömrünü günah
iþlemekle geçirmiþ Kifl’in Kur’an’da aný-
lan Zülkifl olmasý düþünülemez, zira hem
bu hadisin isnadý rivayet tekniði açýsýndan
garîbdir hem de metinde Zülkifl deðil Kifl

diye birinden bahsedilmektedir (Ýbn Kesîr,
Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IX, 433-434). Tirmi-
zî ve Ahmed b. Hanbel dýþýnda muteber
hadis kaynaklarýnda Zülkifl’e dair bilgi yok-
tur. Buna karþýlýk tefsir ve kýsas-ý enbiyâ ki-
taplarýnda birbirinden farklý çok sayýda ri-
vayet yer alýr. Meselâ Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’-
ye ve Mücâhid’e göre Zülkifl peygamber
deðil Allah’ýn övgüsünü kazanmýþ sâlih bir
kuldur. Abdullah b. Abbas’a göre Ýsrâilo-
ðullarý’ndan Dâvûd ve Süleyman gibi bir
kral peygamberin yahut Ýsrâiloðullarý ara-
sýnda ismi adaletle özdeþleþmiþ bir kadý
veya kralýn halefidir. Tâbiînden Abdullah b.
Hâris el-Hâþimî ile Hasan-ý Basrî’nin çoðun-
luk tarafýndan benimsenen görüþüne gö-
re ise Zülkifl bir peygamberdir (a.g.e., IX,
431-433; Fahreddin er-Râzî, XXII, 210-211).

Rivayetlerde Zülkifl’in niçin bu lakapla
anýldýðý hususunda da farklý anlatýmlar
vardýr. Mücâhid’den gelen bir rivayete gö-
re Zülkifl, Elyesa‘ peygamberin halefidir.
Elyesa‘ yaþlanýnca kendisine üç gün bo-
yunca gündüz oruç tutup gece namaz ký-
lacak ve ihtilâflý konularda sinirlenmeye-
cek bir halef arar. Her defasýnda bu þart-
larý yerine getireceðini söyleyen bir genç
ortaya çýkar ve þeytanýn iðvâsýna kapýlma-
dan, öfkelenmeden istenilen þartlarý ye-
rine getirir, böylece Zülkifl diye anýlmaya
hak kazanýr (Taberî, XVII, 74; Fahreddin er-
Râzî, XXII, 211). Ýbn Abbas’tan nakledilen
bir rivayete göre ise Allah, kendisine kral-
lýk da verilen Ýsrâiloðullarý’ndan bir pey-
gambere, “Ruhunu kabzetmek istiyorum.
Saltanatýný Ýsrâiloðullarý’ndan gündüzleri-
ni oruçla, gecelerini ibadetle geçirecek ve
insanlar arasýnda hükmettiðinde öfkelen-
meyecek birine teslim et” der. Peygam-
ber bu durumu halka üç defa duyurur ve
her defasýnda bir genç þartlarý yerine ge-
tireceðini vaad eder. Þeytan bu gence en-
gel olmaya çalýþýrsa da baþaramaz. Allah
genci över ve onu üstlendiði vazifeyi hak-
kýyla yerine getirdiði için Zülkifl diye ad-
landýrýr (a.g.e., XXII, 210-211). Ýbn Abbas’-
tan gelen baþka bir rivayete göre Ýsrâilo-
ðullarý’ndan bir kral veya kadý ölümünden
kýsa bir süre önce, “Kim benim yerime ge-
çecek, ama asla öfkelenmeyecek?” diye bir
çaðrýda bulunur, bu çaðrýya cevap veren
bir kiþi bütün gece namaz kýlar, gündüz
oruç tutar, insanlar arasýnda adaletle hük-
meder, þeytanýn tuzaklarýndan kurtulur,
böylece Zülkifl diye anýlýr (Ýbn Kesîr, IX,
431-432). Zülkifl’i peygamber kabul etme-
yen Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’ye göre Zülkifl, Ýs-
râiloðullarý arasýnda yaþayan ve günde 100
defa namaz kýlan sâlih bir kulun vefat et-
mesi üzerine onun güzel iþlerini üstlenen

seydi ordunun yarýsýný alýp Ali’ye katýlacak-
tý” dediði zikredilmiþtir (Ýbn Abdülber, I,
486; Ýbnü’l-Esîr, II, 177). Zülkelâ‘ý öldüren
kiþinin adý Hýndif ("�#$), Hureys b. Câbir
veya Eþter en-Nehaî olarak kaydedilmek-
tedir (Ýbn Abdülber, I, 487). Ona nisbet edi-
len bir kabir Humus’ta Zülkelâ‘ el-Himyerî
Mescidi’nin içinde bulunmaktadýr. Mem-
lükler dönemine ait bu küçük mescidin bir
bölümü 2012 yýlýnda hükümet güçlerinin
gerçekleþtirdiði bombardýman sýrasýnda
yýkýlmýþtýr.

Zülkelâ‘ýn çok yakýþýklý olduðu için Mek-
ke’ye girerken yüzünü örttüðü, Müslü-
manlýðý kabul etmeden önce Yemen’deki
sarayýnda müreffeh bir hayat sürdüðü ve
tebaasýnýn kendisine aþýrý tâzimde bulun-
duðu bildirilir. Ancak Ýslâm’a girdikten son-
ra sade bir hayat yaþamýþ, bazý þiirlerinde
yeni hayatýndan duyduðu memnuniyeti di-
le getirmiþtir. Sýffîn Savaþý’nda Muâviye’-
nin izniyle Hz. Ali’nin ordugâhýna girip Zül-
kelâ‘ýn cesedini teslim alan ve daha son-
ra Hâzir Savaþý’nda öldürülen oðlu Þürah-
bîl dýþýndaki çocuklarý hakkýnda bilgi yok-
tur. Soyunun V. asrýn ortalarýna kadar de-
vam ettiði anlaþýlmaktadýr (Ýbn Mâkûlâ,
VII, 434). Hz. Ömer, Amr b. Âs ve Avf b.
Mâlik gibi sahâbîlerden hadis rivayet eden
Zülkelâ‘dan Ebû Ezher b. Saîd, Zâmil b.
Amr ve Ebû Nûh el-Himyerî rivayette bu-
lunmuþtur.
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Kur’an’da adý geçen
bir peygamber.
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Sözlükte “sahip, mâlik” anlamýndaki zû
ile “nasip, kýsmet; eþ, benzer; kefalet” gi-
bi anlamlara gelen kifl kelimesinden olu-
þan zülkifl “nasip, kýsmet veya kefalet sa-
hibi” demektir (Lisânü’l-£Arab, “kfl” md.).
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berlik yapmýþtýr (Tefhîmü’l-Kur’ân, III, 327;
Ahd-i Atîk, Hezekiel kitabý). Brockelmann,
Kâ‘b el-Ahbâr adýna uydurulan ¥adî¦ü
¬ilkifl adlý bir kitaptan (Bulak 1283) söz
etmektedir (GAL Suppl., I, 101).
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Ýslâm’dan önce hac mevsiminde
Mekke yakýnlarýnda kurulan

ünlü panayýr.
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Câhiliye döneminde Arap yarýmadasýnda
kurulan baþlýca panayýrlardan biridir. Ara-
fat’a 1 fersah mesafede Kebkeb yakýnla-
rýnda bulunmaktaydý. Zülmecâz’ýn Mekke
ile Arafat arasýndaki Mina’da yer aldýðýna
dair görüþler de vardýr (Yâkut, V, 55; Ce-
vâd Ali, VII, 380). Panayýr bu adý, Ýslâm’dan
önce hac esnasýnda hacýlarýn Arafat’tan
belli bir düzene göre ayrýlmasý izninin (icâ-
zet) özel görevli tarafýndan bu mevkide ve-
rilmesi dolayýsýyla almýþtýr (Lisânü’l-£Arab,
“cvz” md.; Tâcü’l-£arûs, “cvz” md.).

Yýlýn son panayýrý olan Zülmecâz, Ukâz ve
Mecenne panayýrlarýnýn ardýndan zilhicce

ayýnýn ilk günü kurulur ve sekizinci güne
kadar devam ederdi. Hac ibadetinin yapýl-
dýðý günlerin hemen öncesinde ve Mekke
yakýnlarýnda düzenlenmesi sebebiyle bu
panayýrýn ayrý bir önemi vardý. Özellikle di-
ðer panayýrlara iþtirak edemeyen Araplar,
hac mevsimi dolayýsýyla Arabistan’ýn çeþit-
li bölgelerinden Kâbe’yi tavaf için Mekke’-
ye gelen hacý kafileleriyle birlikte bu pana-
yýra katýlýr ve alýþveriþ yapma fýrsatý bulur-
lardý. Hacý adaylarý önce zilkadenin baþýn-
da kurulup yirmi gün devam eden Ukâz
panayýrýna, oradan zilkadenin son on gü-
nü kurulan Mecenne’ye katýlýr, ardýndan bu
panayýra iþtirak ederlerdi. Zilhiccenin se-
kizinci günü (terviye günü) panayýrýn sona
ermesi ve Arafat’a çýkýþ izni verilmesiyle
de buradan ayrýlýrlardý (Ezraký, I, 129-130).
Arafat’ta ve Müzdelife’de su bulunmadý-
ðýndan Zülmecâz’da su ikmali yapýlýr, bir
rivayete göre insanlarýn Zülmecâz’da su-
ya kanmasýndan dolayý bu güne terviye (su-
ya kandýrma) günü denilirdi. Ýbn Abbas’tan
gelen bir rivayete göre Câhiliye devrinde
hac mevsiminde Ukâz, Mecenne ve Zül-
mecâz gibi panayýrlardan alýþveriþ yapan
Araplar, Ýslâm’ýn zuhuruyla bundan geri
durmuþ, fakat “-Hac mevsiminde ticaret
yaparak- rabbinizden gelecek bir lutfu ara-
manýzda sizin için bir günah yoktur” me-
âlindeki âyetin (el-Bakara 2/198) nâzil ol-
masýyla yeniden eski âdetlerine dönmüþ-
lerdir (Taberî, II, 295).

Zülmecâz panayýrýnda Ukâz panayýrýn-
da olduðu gibi edebî ve kültürel faaliyet-
ler de gerçekleþtirilirdi. Bu fuar da kabile-
ler arasý övünmelerle (müfâhare) antlaþ-
malara, haram aylarda kurulmasýna ve fu-
ara katýlanlarýn ihramlý olmasýna raðmen
(Ýbn Habîb, el-Münemmaš, s. 228-229) za-
man zaman kýsas ve kabileler arasý savaþ
gibi kanlý olaylara da sahne olmaktaydý.
Muallaka þairi Hâris b. Hillize, þiirlerinde
Zülmecâz panayýrýnda kendi kabilesi Be-
kir b. Vâil ile Benî Taðlib arasýnda ahid ve
kefalete dayalý bir antlaþma imzalandýðýný
belirtir (a.g.e., XI, 44-46; Lisânü’l-£Arab,
“cvz” md.). Ýbn Ýshak’tan aktarýlan bir ri-
vayete göre, Bedir Gazvesi’nin ardýndan
ölen Velîd b. Mugýre’nin vasiyeti üzerine oð-
lu Hiþâm b. Velîd, Devs kabilesine mensup
Ebû Üzeyhir’i Zülmecâz panayýrýnda yaka-
layarak katletmiþtir. Çünkü Ebû Üzeyhir
kýzýný Velîd b. Mugýre ile evlendirip, mehri-
ni aldýðý halde onu Velîd’in yanýna gönder-
memiþti (Ýbn Hiþâm, I, 413-414; Ýbn Habîb,
el-Münemmaš, s. 200-202). Medineli þair
Kays b. Hatîm dedesi Adî’nin Abdülkayslý
katilini Zülmecâz panayýrýnda iken öldür-

bir kiþidir ve kendisi de her gün 100 de-
fa namaz kýldýðý için Zülkifl adýný almýþtýr
(Taberî, XVII, 75; Ýbn Kesîr, IX, 433). Diðer
taraftan tefsirlerde Zülkifl, Hz. Eyyûb’un
oðlu Biþr, Yûþa‘ b. Nûn, Zekeriyyâ, Elye-
sa‘, Hezekiel ve hatta Buda ile özdeþleþ-
tirilmiþtir. Bunlarýn yanýnda Zülkifl’in Al-
lah’ýn kendilerini iki isimle andýðý beþ pey-
gamberden biri olduðu da ileri sürülmüþ-
tür. Buna göre Ýsrâil Hz. Ya‘kub’un, Me-
sîh Hz. Îsâ’nýn, Zünnûn Hz. Yûnus’un, Ah-
med Hz. Muhammed’in, Zülkifl de Hz. Ýl-
yâs’ýn Kur’an’daki ikinci ismidir (Fahreddin
er-Râzî, XXII, 212).

Tefsir ve kýsas-ý enbiyâ kitaplarýnda Zül-
kifl’in, özdeþleþtirildiði isimlerden Elyesa‘
ve Zekeriyyâ olmasý mümkün deðildir. Zi-
ra Sâd sûresinde (38/48) Zülkifl’in yanýnda
Elyesa‘, Enbiyâ sûresinde (21/85) ise Zül-
kifl’in ardýndan 89. âyette Zekeriyyâ zik-
redilir. Zülkifl’i Ýlyâs ve Yûþa‘ ile iliþkilendi-
rilecek veya bunu teyit edecek hiçbir iþa-
ret de yoktur. Buda ile özdeþleþtirildiði tak-
dirde Zülkifl, “Kiflli” anlamýna gelir, Kifl
de Buda’nýn doðduðu yer olan Kapilavas-
tu’dur. Âlûsî yukarýdaki rivayetlere ilâve-
ten yahudilerin Zülkifl’i Ahd-i Atîk’te adý
geçen ve Ýsrâiloðullarý’na gönderilen Heze-
kiel ile ayný kiþi kabul ettiklerini nakleder
(Rû¼u’l-me£ânî, X, 122). Mevdûdî çaðdaþ
müfessirlerin, hakkýnda bir delil bulunma-
masýna raðmen Zülkifl’in Hezekiel olduðu
yolundaki görüþü kabul etmeye meylet-
tiklerini söyler ve bunu mantýklý bulur. Ona
göre âyette geçen, “O sabreden sâlihler-
dendi ve ona lutfettik” ifadesi Ahd-i Atîk’-
teki Hezekiel kitabýnca da desteklenmek-
tedir. Hezekiel, Ýsrâil tarihinin en sýkýntýlý
dönemlerinde yaþamýþ, milâttan önce
597’de Bâbil Kralý Buhtunnasr döneminde
esir alýnmýþ, çeþitli eziyetlere katlanmýþ,
esaretinin beþinci yýlýnda peygamber ola-
rak görevlendirilmiþ ve yirmi iki yýl peygam-
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kurulduðu yer


