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ZÜMER SÛRESÝ

günahlarýnýn affedileceði ve en güzel þe-
kilde mükâfatlandýrýlacaklarý beyan edilir.
Tevhid ilkesine tekrar vurgu yapýlarak Al-
lah’ýn, kulu Muhammed’e kâfi geldiði, müþ-
riklerin taptýðý ilâhlarýn ise hiçbir etkileri-
nin bulunmadýðý, aslýnda puta tapanlarýn
da gökleri ve yeri tek Allah’ýn yarattýðýný
kabul ettikleri bildirilir. Kur’an’ýn Allah ta-
rafýndan indirilen bir vahiy oluþu gerçeði
tekrarlanýr. Âhiret için bir iþaret olan uy-
kunun bir nevi ölüm hali sayýldýðý, bu sý-
rada eceli gelenlerin ölümü gerçekleþtiri-
lirken diðerlerinin ölümünün belirlenmiþ
bir vakte kadar ertelendiði belirtilir ve Al-
lah nezdinde hiçbir putun þefaatçi olama-
yacaðý ifade edilir. Puta tapmak ve dinî
gerçekleri inkâr etmek suretiyle kendile-
rine zulmedenler kýyamet gününde azap-
tan kurtulmak için yeryüzündeki her þe-
yi, hatta onun bir mislini daha vermeyi ar-
zu edecekleri bildirilir. Ardýndan -sûrenin
8. âyetine benzer þekilde- kiþinin bir sýkýn-
týya düþtüðünde Allah’a yalvarýp yakardý-
ðý, fakat sýkýntýsý giderilip nimete kavuþ-
turulduðunda bu nimeti kendi bilgisi sa-
yesinde elde ettiðini ileri sürdüðü anlatý-
lýr. Ancak bunun, eski ümmetlerde de gö-
rüldüðü gibi insanlarýn çoðunun bir imti-
han vesilesi olduðunu bilmediði belirtilir
(âyet: 27-52).

Sûrenin üçüncü bölümü þu âyetle baþ-
lar: “Ey kötü davranýþlarý yüzünden ken-
dilerine yazýk eden kullarým! Allah’ýn rah-
metinden ümit kesmeyin. Þüphesiz Allah
bütün günahlarý baðýþlar” (âyet 53). Bazý
âlimler bu âyette Câhiliye dönemi müþrik-
lerine, bazýlarý Resûlullah’ýn amcasý Ham-
za’nýn katili Vahþî b. Harb’e, bir kýsmý müþ-
riklerin hicret etmekten vazgeçirdiði müs-
lümanlara, diðer bir grup da büyük günah
iþleyenlere hitap edildiðini söylemiþse de
burada günah iþleyen herkese hitap edil-
mektedir; yeter ki samimiyetle tövbe et-
miþ ve o günden sonra ilâhî emirlere uy-
muþ olsun (a.g.e., XXIV, 18-22; ayrýca bk.
Tirmizî, “Tefsîr”, 39/2). Ölüm gelip çatma-
dan önce Allah’a dönmeyenlerin âhirette
ileri sürecekleri bir mazeretlerinin kalma-
yacaðý haber verilir. Allah Teâlâ’nýn her þe-
yin yaratýcýsý ve yöneticisi, bütün kâinatýn
hâkimi ve mâliki olduðu ifade edilir; özel-
likle þirkin her çeþidinden kaçýnmanýn ge-
reði vurgulanýr. Sûrenin son âyetleri kýya-
metin kopmasý, hesabýn görülmesi, cehen-
nemliklerle cennetliklerin yerlerine sevke-
dilmesine dairdir (âyet 53-75).

Zümer sûresi Hz. Peygamber’e Zebûr
yerine verilen (miûn) sûrelerden biridir (Ýb-
râhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 301). Hz. Âiþe,
Resûlullah’ýn her gece Ýsrâ sûresiyle be-

raber Zümer sûresini de okuduðunu nak-
letmektedir (Müsned, VI, 68; Tirmizî, “Fe-
çâ,ilü’l-Kur,ân”, 21; Ýbrâhim Ali es-Seyyid
Ali Îsâ, s. 257-258). Bazý tefsir kitaplarýnda
yer alan, “Allah, Zümer sûresini okuyan
kimsenin kýyamet gününde ümidini boþa
çýkarmaz ve ona Allah’tan korkan kiþinin
mükâfatýný verir” meâlindeki hadisin (Ze-
mahþerî, V, 326; Beyzâvî, IV, 47) mevzû ol-
duðu kabul edilmiþtir (Muhammed et-Ta-
rablusî, II, 720). Ali Rýzâyî, Zümer sûresi
tefsirine yeni bir bakýþ çerçevesinde Me-
bânî-i £Ýzzet der Æurßân (Kum 1383), Gaz-
zâlî Halîl Îd Tefsîrü sûreti’z-Zümer (Ri-
yad 1403/1983) adlý birer eser kaleme al-
mýþ, Senâ Atâullah Ahmed, el-Esrârü’l-
belâ³ýyye fî sûreti’z-Zümer ismiyle yük-
sek lisans tezi hazýrlamýþtýr (el-Ezher, Kül-
liyyetü’d-dirâsâti’l-Ýslâmiyye ve’l-Arabiyye
[benât], Kahire 1993).
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Gayri müslimlerin
dinî alâmetleri olarak

takmakla yükümlü kýlýndýklarý
kuþak veya kemer.

˜ ™

Grekçe zone kelimesinden gelen zün-
nâr Süryânîce asýllý bir terimdir. Ýlk defa
keþiþlerin taktýðý bir kuþak olan zünnar
Farsça’da “Brahmanlar’ca kutsal kabul edi-
len ip” anlamýnda kullanýlýr. Ýslâm literatü-

90). Ardýndan akýllara durgunluk veren bir
düzene sahip bulunan tabiatta gece ile
gündüzün oluþumu, güneþle ayýn uyum
içinde bulunuþu, ilk insanýn yaratýlýþý ve tü-
rünün bugüne kadar üreyiþinden söz edi-
lir. Âhiret gününe temas edildikten sonra
din ve iman konularýnda kararsýz insan ti-
pinin bir belâ ve sýkýntýyla karþýlaþýnca rab-
bine yalvardýðý, fakat sýkýntýsý giderilince
tevhid inancýndan saparak baþkalarýný da
yoldan çýkardýðý anlatýlýr. Basiretsiz davra-
nan bu insan tipiyle ibadetine devam eden,
âhiret endiþesi taþýyýp rabbinin rahmetini
uman, hak yolda bilinçli yürüyenlerin bir-
birine eþit olmayacaðý dile getirilir. Ardýn-
dan yine Hz. Peygamber’in þahsýnda sade-
ce Allah’a kulluk etme emir ve görevi tek-
rar edilir, puta tapanlarýn kendilerini de
aile fertlerini de âhirette felâkete sürük-
leyecekleri belirtilir. Buna karþýlýk þeytanî
güçlere kulluk etmeyip Allah’a yönelen,
söylenen sözleri dinleyip onlarýn en isabet-
li ve en güzeline uyanlarýn daima doðru
yolda bulundurulacaðý ve mekânlarýnýn
cennet olacaðý bildirilir. Cenâb-ý Hakk’ýn
gökten su indirip kurumuþ topraðý yeþert-
mesi, farklý renklerde ekinler yetiþtirme-
si, daha sonra yeþilliðin sararýp kurumasý
olayýna dikkat çekilerek hem Allah’ýn var-
lýðýna ve birliðine hem de hayatýn fâniliði-
ne, dolayýsýyla âhiretin mevcudiyetine de-
lil getirilir. Bunca ibret verici tecelliler kar-
þýsýnda gönlü ilâhî hakikatlere açýk hale
getirilen kimse ile kalbi taþlaþmýþ kimse-
nin bir olamayacaðý gerçeðine iþaret edi-
lir. “En güzel söz” diye nitelenen Kur’an’ýn
çeliþkilerden uzak, kendi içinde tutarlý, eði-
timi pekiþtirme amacýyla tekrarlar içeren
bir kitap olduðu belirtilir (Taberî, XXIII,
249-250); rablerinden korkanlarýn önce ür-
perti, ardýndan sükûn ve huzur ile Allah’a
baðlanýp teslim olduðu ifade edilir (âyet
1-26).

Ýkinci bölümün baþýnda düþünüp öðüt
almak isteyenler için Kur’an’da her türlü
misalin yer aldýðý bildirilir; ardýndan -tev-
hid ilkesine örnek vermek üzere- birden
fazla kiþinin emrinde hizmet eden kimse
ile tek kiþinin emri altýnda çalýþan kimse-
nin eþit sayýlmadýðý yolunda bir misal ge-
tirilir. Hz. Peygamber’e hitaben kendisi-
nin ve inkârcýlarýn kýyamet gününde Al-
lah’ýn huzurunda hesaplaþacaklarý belirti-
lir. Dünyada Allah’a ortak koþmak suretiy-
le yalan söyleyen ve ilâhî vahyi inkâr eden
kimseden daha zalim birinin bulunmadý-
ðý, buna karþýlýk insanlarý Cenâb-ý Hakk’ýn
birliðine ve peygamberlerine inanmaya da-
vet edip bu yolu izleyenlerin kötü davra-
nýþlardan sakýnanlarýn ta kendileri olduðu,
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mîlere yasaklamýþ, ayrýca gayri müslimle-
rin zünnar takmalarýný emretmiþ, müslü-
manlarý da gayri müslim kýyafetlerini giy-
mekten menetmiþtir (Takýyyüddin Ýbn Tey-
miyye, s. 121-125; Ýbn Kayyim el-Cevziy-
ye, Þer¼u’þ-Þürû¹i’l-£Ömeriyye, s. 79-80,
100). Ancak bazý yeni araþtýrmacýlar ko-
nuyla ilgili rivayetlerin erken devir kaynak-
larýnda bulunmamasý, Hz. Ebû Bekir, Os-
man ve Ali dönemlerinde zünnardan hiç
söz edilmemesi, Hz. Ömer’in de zimmîle-
re karþý sünnete uygun yumuþak bir siya-
set izlemesi ve bu rivayetlerin sadece hý-
ristiyanlarý içermesi gibi delillere dayana-
rak böyle bir uygulamanýn Halife Ömer’e
nisbet edilmesini isabetsiz görmüþ ve bu-
nun muhtemelen Halife Ömer b. Abdü-
lazîz tarafýndan baþlatýldýðýný ileri sürmüþ-
tür (Tevfîk Sultan el-Yûzbekî, s. 124-142,
368-371; Abdülmün‘im Ahmed Bereke, s.
184-185). Nitekim zimmîlere zünnar tak-
ma mecburiyetini Hz. Ömer’in getirdiðini
kaydeden eski kaynaklarýn Ömer b. Ab-
dülazîz’in Þamlý hýristiyanlara müslüman
kýyafetleri giymeyi yasakladýðýný bildiren ri-
vayetlere de yer vermesi bu görüþü des-
tekleyen bir delil kabul edilmiþtir (Ýbn Kay-
yim el-Cevziyye, Þer¼u’þ-Þürû¹i’l-£Ömeriy-
ye, s. 106).

Kelâm literatüründe zünnar takmak
kâfirlik alâmeti veya dinî bir simge kabul
edilmiþ, Ebû Hanîfe döneminden itibaren
insanlarýn taþýdýklarý kýyafetlere göre müs-
lüman veya kâfir olarak adlandýrýlabilece-
ðine hükmedilmiþtir (el-£Âlim ve’l-müte£al-
lim, s. 29; Ýbn Fûrek, s. 183, 185; Teftâzânî,
II, 268). Zünnar yanýnda dinî alâmet olan
diðer kâfir kýyafetlerinden birini icbar al-
týnda bulunmadýðý halde kendi isteðiyle
giyen müslümanlarýn kâfir sayýlýp sayýlma-
yacaðý konusu tartýþýlmýþ ve bu konuda iki
farklý görüþ ortaya çýkmýþtýr. 1. Zaruret
olmadan isteyerek ve özenerek kâfirlere
ait dinî alâmet sayýlan bir kýyafeti giyen
veya simgeyi takan kiþi kâfir olur. Çünkü
Hz. Peygamber kâfirlere benzemeyi ya-
saklamýþ ve onlara benzeyenlerin kâfir ola-
caðýný bildirmiþtir. Bu hüküm geneldir ve
kýyafetleri de kapsar, ashabýn görüþü de
budur (Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, s. 12-17,
80-85, 129-131). Canýný ve malýný korumak
amacýyla gayri müslim kýyafetlerini giyen
kiþinin kâfir sayýlmayacaðý konusunda ise
þüphe yoktur. Kýyafet, insanýn baðlandýðý
dinin ve benimsediði dünya görüþünün bir
alâmeti olduðundan müslümanlar ancak
Resûl-i Ekrem’in, ashabýn ve din âlimleri-
nin belirlediði kýyafetleri giyebilir. Selefiy-
ye’ye baðlý âlimlerle bir kýsým Sünnî kelâm-
cýlarý bu görüþtedir (Ýbn Kayyim el-Cevziy-

ye, Þer¼u’þ-Þürû¹i’l-£Ömeriyye, s. 81-85;
Teftâzânî, II, 267-268). 2. Gayri müslimle-
rin dinî inançlarýný benimsemedikçe zün-
nar, aselî, gýyâr takan ve þapka giyen ya-
hut onlarýn dinî simgelerini kullanan kiþi
kâfir olmaz. Zira bu kýyafetleri kullanan
bir müslüman kelime-i þehâdeti diliyle söy-
leyip kalbiyle tasdik etmekte, Allah’ý ve Hz.
Peygamber’i sevmektedir; müslüman ka-
bul edilmek için bunlar yeterlidir. Kur’an
ve Sünnet’te tesettürü gerçekleþtirme þar-
tý dýþýnda giyilmesi emredilen veya yasak-
lanan kýyafetlerle ilgili açýk bir hüküm yok-
tur. Ýslâm öncesinde Araplar’ýn giydiði ký-
yafetleri daha sonra müslümanlarýn da
giymeye devam etmesi bunun açýk delili-
dir (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Þer¼u’þ-Þürû-
¹i’l-£Ömeriyye, s. 96-97). Resûl-i Ekrem’in
müslümanlara gayri müslimlerinkine ben-
zeyen kýyafetler giymeyi yasaklamasý müs-
lümanlarýn birbirini tanýmasý amacýna yö-
nelik olmalýdýr. Kýyafetler gelenek ve gö-
reneklere, zamana ve coðrafî þartlara, ikli-
me göre deðiþiklik arzetmekle birlikte Hz.
Peygamber’in emirleri dikkate alýnýp müs-
lümanlarýn gayri müslimlerden ayýrt edil-
melerini saðlayan bir kýyafet tarzý benim-
semeleri sünnete daha uygun bir davra-
nýþtýr. Sünnî kelâmcýlarýnýn çoðunluðu bu
görüþtedir (Seyyid Þerîf el-Cürcânî, s. 597;
el-Fetâva’l-Ýslâmiyye, VII, 2476; Ýskilipli
Mehmed Âtýf, s. 26-27; Abdülmün‘im Ah-
med Bereke, s. 180-184). Ýslâm’ýn kýyafet-
lere dair ortaya koyduðu ölçüt, elbiselerin
tesettürü gerçekleþtirmiþ olmasý ve inkârý
simgeleyici bir nitelik taþýmamasýdýr. Bu
ölçüye uyan kýyafetlerin giyilmesinde dinî
bakýmdan bir sakýnca yoktur.
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ründe dârülislâmda yaþayan gayri müs-
limlerin dinî alâmeti olarak takmakla yü-
kümlü kýlýndýklarý parmak kalýnlýðýndaki ku-
þak veya kemeri ifade eder. Tarihî süreç-
te elbise üzerine dikilen bal renginde bir
kumaþ parçasý olmasý dolayýsýyla aselî di-
ye de bilinir. Diðer zimmî kýfayetlerini içe-
recek biçimde geniþ bir anlam kazanan
gýyâra da bazan zünnar denilmekle birlik-
te bu kullaným yaygýn deðildir. Kaynakla-
rýn bir kýsmýnda zünnar, hýristiyanlarla Me-
cûsîler’e has dinî bir alâmet olarak nite-
lendirilmekle birlikte bir kýsmýnda da bü-
tün zimmîlerin dinî alâmeti kabul edilir
(Fazlullah es-Serâî, vr. 75a-b). Yine gayri
müslimlerin kullandýðý þapka (kalensüve),
aselî, küstîc gibi kýyafetler de birer ayýrt
edici dinî alâmet sayýlmýþtýr (Ýskilipli Meh-
med Âtýf, s. 23).

Kur’an’da örtünmeyi saðlayan kýyafet-
ler dýþýnda müslümanlar için dinî bir nite-
lik taþýyan giyeceklerle ilgili emirler bulun-
madýðý gibi, gayri müslimlere de ayýrt edi-
ci mahiyette kýyafetler giymelerine dair
herhangi bir tâlimat veya müslümanlar-
ca giyilen kýyafetleri giymelerine iliþkin bir
yasak yoktur. Sadece peygamberlere uy-
mayý ve onlarýn yolundan gitmeyi emre-
den genel anlamda emir ve tavsiyeler mev-
cuttur. Hadislerde yer alan bilgilere göre
Hz. Peygamber müslümanlara, dýþ görü-
nüþleri bakýmýndan müþriklerle Mecûsî-
ler’e benzemeyip farklý bir görüntü sergi-
lemelerini ve sakallarýný býrakýp býyýklarýný
kýsaltmalarýný emretmiþ (Buhârî, “Libâs”,
64; Müslim, “Tahâret”, 54-55), gayri müs-
limlere benzemeye çalýþanlarýn müslüman
kabul edilmeyeceðini söylemiþ, kiþinin ben-
zemeye çalýþtýðý topluluktan sayýlacaðýný
bildirmiþ, ayrýca müslümanlarýn kýyafetiy-
le müþriklerin kýyafetleri arasýnda fark bu-
lunmasý gerektiðini vurgulamýþtýr (Müs-
ned, II, 50; Tirmizî, “Libâs”, 20, 42; Ebû
Dâvûd, “Libâs”, 4).

Kaynaklarda yer alan bir rivayete göre
ilk defa Maramma adlý bir patrik (ö. 26/
647) hýristiyan din adamlarýna zünnar tak-
malarýný emretmiþtir (ÝA, XIII, 654). Ýslâm
toplumundaki gayri müslimlerin zünnar
vb. dinî alâmet sayýlan kýyafet giymeye
mecbur edildikleri bilinmekle beraber bu-
nun hangi dönemde baþladýðý hususunda
farklý görüþler ileri sürülmüþtür. V. (XI.)
yüzyýldan itibaren kaleme alýnan eserler-
de bu uygulamanýn, fetihlerle geniþleyen
Ýslâm coðrafyasýnda müslümanlarla zim-
mîlerin iliþkilerini belli kurallara baðlamak
amacýyla Hz. Ömer tarafýndan getirildiði
belirtilir. Buna göre Halife Ömer müslü-
manlarýn giydiði elbiseleri giymeyi zim-
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rat’a geldi. Ancak muhtemelen bir man-
sýb elde edemeyeceðini anladýðýndan Se-
merkant’a Sultan Ahmed Mirza b. Ebû
Saîd’in yanýna gitti. Burada iki üç yýl kal-
dýktan sonra emîrler arasýndaki çekiþme-
ler yüzünden Horasan’a geçip Hüseyin Bay-
kara’nýn (1470-1506) hizmetine girdi. Hü-
seyin Baykara ona Gur ve Zemindâver’i
verdi. Burada bulunan Hazara ve Nikudari
kabileleri Sultan Ebû Saîd zamanýnda ita-
at altýna alýndýysa da onun ölümüyle ba-
ðýmsýz hareket etmeye baþlamýþlar ve Hü-
seyin Baykara’nýn hâkimiyetini tanýmamýþ-
lardý. Zünnûn Argun 884 (1479) yýlýnda az
miktarda askerle o bölgeye gitti. Üç dört
yýl boyunca Nikudari ve Hazaralar ile sa-
vaþtý. Sonunda Gur ve Zemindâver’e hâ-
kim olmayý baþardý. Bunun üzerine Hüse-
yin Baykara Kandehar, Ferah, Gur, Sahar ve
Tulek’i de onun idaresine verdi. Zünnûn
buradaki baþarýlarýný Þal, Mestun ve Sivi
bölgesini ele geçirerek pekiþtirdi (Hând-
mîr, IV, 171). Oðullarý Þah Þücâ‘ ve Muham-
med Mukým Han 1485’te Belücistan’ýn bir
kýsmýný zaptettiler. Bu baþarýlardan son-
ra iyice güçlenen ve kendine güveni artan
Zünnûn Argun, hâkimiyeti altýndaki yer-
lerden elde ettiði gelirden hükümdara öde-
mesi gereken vergiyi göndermekten ka-
çýndý ve Kandehar’ý merkez edindi. Kendi
idaresini tesis etti ve en büyük oðlu Þah
Þücâ‘ Bey’i Kandehar’ýn idaresiyle görev-
lendirdi. Sahar ve Tulek’in darugalýðýný Ab-
dülalî Tarhan’a, Gur’un idaresini Emîr Fah-
reddin ile Emîr Dervîþ’e verdi. Kendisi de
Zemindâver’de kaldý. Hüseyin Baykara’nýn
sarayýnda Zünnûn Argun’un güçlenip zen-
ginleþtiði ve askerlerinin çokluðu sebebiy-
le kibirlendiði, sultanlar gibi hareket etme-
ye baþladýðý konuþulmaya baþlandý.

Hüseyin Baykara, X. (XVI.) yüzyýlýn baþ-
larýnda Ebû Saîd’in oðullarýndan Mirza
Mahmud’un ölümü üzerine onun hâkim
olduðu yerleri ele geçirmek için harekete
geçince Zünnûn Argun onun yanýnda yer
aldý ve Emîr Hüsrevþah’ýn denetimindeki
Kunduz’u almakla görevlendirildi. Ancak
Zünnûn yapýlan savaþta yaralanýp esir dü-
þünce Hüseyin Baykara barýþý kabul ede-
rek geri çekildi. Anlaþma saðlanýnca Zün-
nûn Argun serbest býrakýldý ve hediyeler-
le birlikte Hüseyin Baykara’nýn yanýna yol-
landý. Hüseyin Baykara Belh’in idaresini oð-
lu Haydar Muhammed Mirza’ya býrakýp
Herat’a döndü, Zünnûn da yurdu olan Ze-
mindâver’e gitti. Ebû Saîd’in ölümünün ar-
dýndan Timurlu mirzalarýn hâkimiyet alan-
larý iyice küçülmüþtü. Bir yandan içeride
güçlenen emîrlerin Timurlu mirzalarýn oto-

ritesini tanýmamasý, diðer yandan Mâve-
râünnehir’de ilerleyen Özbekler’e karþý ko-
nulamamasý Timurlular’da iç çekiþmeyi art-
týrdý. Horasan’da hâkimiyet kuran Hüse-
yin Baykara, benzer þekilde oðullarý ve bey-
leri tarafýndan çýkarýlan meselelerle uðraþ-
mak zorunda kaldý. Bâbür eserinde, Hü-
seyin Baykara’nýn Kunduz, Hisar ve Kan-
dehar üzerine birkaç defa asker sevket-
tiði halde bölgeyi alamadýðýný, oðullarý ve
beylerinin bundan cesaret alýp fitne çýkar-
dýklarýný belirtir (Vekåyi‘, s. 60). Bu ortam-
da Zünnûn Argun’un Hüseyin Baykara’ya
karþý Bedîüzzaman Mirza’nýn yanýnda yer
aldýðý görülmektedir. Hatta Belh hâkimi
iken babasý karþýsýnda tutunamayan bu
mirzayý her bakýmdan destekledi ve bir
rivayete göre kýzý, baþka bir rivayete göre
ise kýz kardeþiyle evlenerek onunla baðlarý-
ný iyice kuvvetlendirdi. Zünnûn Argun’un
kardeþi Emîr Sultan Ali ise Bedîüzzaman
Mirza’nýn oðluna atabeg tayin edildi. Hü-
seyin Baykara ile oðlu barýþýnca Zünnûn
Argun, Bedîüzzaman Mirza ile birlikte He-
rat’a geldi. Bâbür’ün Özbekler’e karþý Se-
merkant’ta tutunamayýp Kâbil’e inmesi ve
þehri ele geçirmesi üzerine Zünnûn bu-
rayý almayý denediyse de baþaramadý. Bu
esnada Kâbil ve Gazne bölgesi Bâbür’ün
amcasý Mirza Uluð Bey’in hâkimiyetinde
bulunmaktaydý. Bölge, Mirza Uluð Bey’in
ölümünden sonra Zünnûn Argun’un oðlu
Muhammed Mukîm Han tarafýndan ele
geçirildi.

Geniþ bir bölgeye hâkim olan ve 10-
12.000 kiþilik bir ordu besleyen Zünnûn
Argun’un gücü Timurlu sarayýnda hisse-
dildi. Hüseyin Baykara 911 (1506) yýlýnda
vefat edince, Bedîüzzaman nezdinde güç
sahibi olan Zünnûn Argun ile Muzaffer
Hüseyin Mirza üzerinde etkili olan Muham-
med Burunduk ve diðer mirzalarla beyler
Herat’ta bu iki mirzayý müþtereken tahta
çýkardýlar. Devrin kaynaklarýnda da belir-
tildiði gibi bu gerçekten tuhaf bir durum-
du. Mecliste ve sohbette çok mahir, an-
cak cengâverlikte ve idarede zayýf olan mir-
zalar Özbekler karþýsýnda tutunamadý. Zün-
nûn Argun, Þeybânî Han idaresindeki Öz-
bekler’e karþý koymaya çalýþtýysa da baþa-
rýlý olamadý. Ýyi niyetle fakat tam bir ihti-
yatsýzlýkla hareket ettiði için Özbekler ta-
rafýndan Kararibat’ta öldürüldü (7 Muhar-
rem 913 / 19 Mayýs 1507). Büyük oðlu, Þah
Bey adýyla meþhur olan Þücâ‘ Bey, Sind ta-
rafýnda faaliyet gösterdi. Zünnûn Argun
soyundan gelenler burada Argun Tarhan
hânedaný olarak varlýklarýný 999 (1591) yý-
lýna kadar sürdürdüler. Hândmîr, Zünnûn
Argun’u dindar bir kiþi olarak tasvir eder,

2476-2477; Muhammed Hamîdullah, el-Ve¦âßi-
šu’s-siyâsiyye, Beyrut 1403/1983, s. 381; Tevfîk
Sultan el-Yûzbekî, TârîÅu ehli’×-×imme fi’l-£Irâš,
Riyad 1403/1983, s. 123-141, 368-371; Abdül-
mün‘im Ahmed Bereke, el-Ýslâm ve’l-müsâvât
beyne’l-müslimîn ve ³ayri’l-müslimîn, Ýskende-
riye 1410/1990, s. 180-188; A. S. Tritton, “Zün-
nâr”, ÝA, XIII, 654-655; Ahmet Özel, “Gayri Müs-
lim”, DÝA, XIII, 425-426.
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Yûnus peygamberin
Kur’an’da geçen

balýk sahibi anlamýndaki sýfatý
(bk. YÛNUS).
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ZÜNNÛN ARGUN

(ö. 913/1507)

XVI. yüzyýlda
Sind ve Mültan bölgesinde

iki kol halinde hüküm süren
Argunlu hânedanýnýn kurucusu,

Timurlu emîri.
˜ ™

Hânedan Zünnûn Argun ve Argun Tar-
han adýyla iki kola ayrýlmaktadýr. Zünnûn
Argun’un muahhar eserlerde gençliðine ve
soyuna iliþkin bazý iddialar varsa da bun-
larý Timurlu kaynaklarýnda tesbit etmek
mümkün deðildir. Zünnûn Argun’un Ýlhan-
lý Hükümdarý Argun Han’ýn soyundan gel-
diðine dair görüþler de (ÝA, XIII, 656) yan-
lýþtýr. Argun boyunun, Timurlu Hükümda-
rý Ebû Saîd Mirza Han’ýn (1451-1469) tah-
ta geçiþinde ve daha sonra bütün salta-
natý boyunca etkili olduðu ve Ebû Saîd’in
büyük emîrlerinin bu boya mensup bulun-
duðu bilinmektedir. Bazý kaynaklarda Zün-
nûn Argun, Ebû Saîd döneminin önemli
emîrleri arasýnda kaydedilirse de Mu£iz-
zü’l-ensâb’da Ebû Saîd’in emîrleri içinde
Zünnûn’un adý geçmemektedir. Ebû Saîd
dönemi Zünnûn Argun’un gençlik döne-
mine rastlamaktadýr. Bu durumda Mîr-
hând’ýn Zünnûn hakkýndaki, “Ebû Saîd za-
manýnda baþýný saltanat kapýsýnýn hizmet-
kârlarýnýn yoluna koydu” ifadesini, Argun-
lar’a mensup bir gencin devlet kapýsýnda
yeni göreve baþlamasý þeklinde anlamak
mümkündür. Kaynaklarda Zünnûn Argun’-
dan ancak Hüseyin Baykara dönemi emîr-
leri arasýnda söz edilmektedir (Ando, s.
206-207).

Ebû Saîd Mirza Han’ýn Karabað’da Uzun
Hasan’a esir düþüp ölmesinden (873/1469)
sonraki karýþýklýk sýrasýnda Zünnûn Argun,
babasý Hasan Basrî (Mýsrî) ile birlikte He-


