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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.
˜ ™

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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lýklarýný kaybetme sürecinden Zülmecâz da
etkilendi. Özellikle Emevîler dönemindeki
iç karýþýklýklar yüzünden Hicaz bölgesinde
yaþanan güven sorunlarýnýn Zülmecâz’a
katýlanlarýn önemli miktarda azalmasýna
yol açtýðý anlaþýlmaktadýr. Belâzürî’nin ri-
vayetine göre 66 (685-86) yýlýnda Kâ‘b b.
Rebîa kabilesinden bir grup, Kilâb b. Kur-
re b. Hübeyre el-Kuþeyrî ile birlikte Zülme-
câz’a saldýrmýþ, ancak bölgede etkili olan
Hâricî lideri Necde b. Âmir onlarý bertaraf
etmiþ, Zülmecâz yakýnlarýnda konaklayan
Benî Cerm’in Benî Kuþeyr tarafýndan yað-
malanan mallarýný da kendilerine iade et-
miþtir (Ensâb, VII, 175, 186). Hâricîler’in de
etkisiyle bölgede artan güvenlik sorunlarý
daha sonraki dönemlerde de sürmüþ ve
panayýrýn tamamen kapanmasýna yol aç-
mýþtýr. Ezraký’nin rivayetine göre 129 (747)
yýlýnda Hâricî lideri Ebû Hamza eþ-Þârî’nin
Mekke’yi iþgalinin ardýndan önce Ukâz, ar-
dýndan Mecenne ve Zülmecâz panayýrlarý
tarihe karýþmýþtýr (AÅbâru Mekke, I, 131).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
otuz dokuzuncu sûresi.˜ ™

Mekke döneminin ortalarýnda nâzil ol-
muþtur. Bazý âlimler 23 ve 53-59. âyetle-
rin Medine’de indiðini söylemiþse de (Mu-
hammed b. Ahmed el-Kurtubî, XV, 151; Þe-
hâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, XXIII, 307) bu
görüþ tercih edilmemiþtir (M. Tâhir Ýbn
Âþûr, XXIV, 5). Adýný 71 ve 73. âyetlerinde

geçen, “âhirette kâfir ve müminlerin oluþ-
turduðu topluluklar” anlamýndaki “zümer”
kelimesinden almýþtýr. Sûre, 20. âyetinde
yer alan “guref” (cennetteki köþkler) keli-
mesine iþaretle Guref sûresi diye de anýl-
mýþtýr (a.g.e.ler). Yetmiþ beþ âyet olup fâ-
sýlasý “, ،. ،/ ،+ ،0 ،1” harfleridir.

Zümer sûresinde Kur’an’ýn vahiy ürünü
olduðu çeþitli âyetlerde vurgulanmakta,
þirk inancý reddedilip tevhid inancý telkin
edilmekte, uyarý ve müjdeleme üslûbuy-
la âhiret âlemi hatýrlatýlmakta, cennet ve
cehennem hayatý tasvir edilmektedir. Bu
arada tabiatýn yaratýlýþý ve iþleyiþiyle insa-
nýn psikolojik özelliklerine deðinilmekte ve
onun dinî gerçeklere ulaþmasýna zemin
hazýrlanmaktadýr. Sûrede bu konular sis-
tematik biçimde deðil -diðer birçok sûre-
de olduðu gibi- dünya hayatýna paralel ola-
rak karýþýk bir þekilde yer almaktadýr. Zira
insan hayatý tek çizgi üzerinde seyretme-
yip bazan dünyanýn imarýna, bazan ebe-
dî hayatýn mutluluðu için çalýþmaya, kimi
zaman korkuya, kimi zaman da sevgiye
aðýrlýk verilmesini gerektirir. Birbirine zýt
gibi görünen bu duygu ve düþünceler in-
san psikolojisinde iç içedir.

Zümer sûresinin muhtevasýný üç bölüm
halinde incelemek mümkündür. Allah ta-
rafýndan indirilen Kur’an’ýn dinî gerçekleri
içeren bir kitap olduðunun beyan edilme-
siyle baþlayan birinci bölümde Resûlul-
lah’ýn þahsýnda bütün insanlara sadece Al-
lah’a tapmalarý emredilir; kendilerini Al-
lah’a yaklaþtýrýp O’nun nezdinde þefaatçi
olmalarý için Allah’tan baþka varlýklara ta-
panlarýn yalancý ve nankör durumuna düþ-
tükleri belirtilir (krþ. el-Mü’minûn 23/84-

müþtür (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, III, 3-7).
Ekonomik öneminin yaný sýra edebî ve kül-
türel yönden de ehemmiyet arzeden Zül-
mecâz, özellikle þairleriyle ünlü Hüzeyl ka-
bilesinin topraklarýnda kurulduðundan Ýs-
lâm öncesi Arap þiirlerinde buradan söz
edilmektedir.

Zülmecâz panayýrý gerek Mekke yakýn-
larýnda kurulmasý, gerekse kurulduðu böl-
genin sakinleriyle Hüzeyl kabilesi arasýnda-
ki yakýn akrabalýk ve komþuluk iliþkilerinin
getirdiði emniyet dolayýsýyla Mekke tâcir-
leri için Ukâz’dan sonra ikinci önemli pa-
nayýr sayýlmaktaydý. Zira “îlâf” adý verilen
ticaret antlaþmalarýyla ticarette belli bir
yer edinen Kureyþli tâcirler, burada diðer
bölgelerden temin ettikleri ticarî ürünleri-
ni satabildikleri gibi Arap kabilelerinin be-
raberlerinde getirdikleri çeþitli ürünleri Su-
riye ve Irak’a götürerek bölge halkýnýn ih-
tiyacý olan ticarî emtia karþýlýðýnda satma
fýrsatý bulmaktaydý. Dûmetülcendel, Mu-
þakkar, Suhâr, Debâ, Aden ve San‘a gibi
belli bir kabilenin veya siyasî hâkimiyetin
nüfuzu altýnda bulunan Arap panayýrlarý-
na katýlanlarýn ticaret vergisi (uþûr) öde-
diðini bildiren kaynaklarda Zülmecâz pa-
nayýrýnýn, topraklarýnda kurulduðu Benî
Hüzeyl’e herhangi bir vergi ödendiðinden
bahsedilmemektedir.

Bu panayýrýn ilk devir Ýslâm tarihindeki
önemi, Hz. Peygamber’in Kureyþ dýþýndaki
Arap kabilelerine Ýslâm’ý teblið etme fýr-
satý bulmasýydý. Nübüvvetin dördüncü yý-
lýnda Ýslâm’ý açýkça teblið etmeye baþladýk-
tan sonra diðer Arap kabilelerine de ula-
þabilmek için her yýl Mekke yakýnlarýnda
kurulan Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz pa-
nayýrlarýna gitmekteydi. Zülmecâz pana-
yýrýnda insanlara Müslümanlýðý anlatýrken
Ebû Leheb kendisini takip ederek onu ya-
lanlar, hatta vücudu kanayýncaya kadar
üzerine taþ atardý (Ýbn Ýshak, s. 215; Ýbn
Sa‘d, VI, 42). Resûlullah, Zülmecâz’da da
her kabilenin yanýna ayrý ayrý giderek Ýs-
lâm’a davet faaliyetini sürdürmesine rað-
men bundan olumlu bir sonuç alamadý. Ýbn
Sa‘d, hicretten önce Evs kabilesinin önem-
li bir kolu olan Abdüleþheloðullarý’ndan on
beþ kiþilik bir grubun Ebü’l-Hayser Enes b.
Râfi‘ baþkanlýðýnda Medine’den Mekke’ye
gelip Hz. Peygamber’le Zülmecâz panayý-
rýnda görüþtüðünü ve Hz. Peygamber’in
onlarý Ýslâm’a davet ettiðini belirtmekte-
dir (e¹-ªabašåt, I, 216-217; III, 438).

Genel olarak Ýslâm döneminde Arabis-
tan panayýrlarýnýn iktisadî, siyasî ve içti-
maî sebeplerle Câhiliye devrindeki canlý-
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Zümer sûresinin ilk âyetleri


