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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,
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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.
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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-
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Zünnûn el-Mýsrî Suriye’ye, Mekke’ye ve
Yemen’e seyahat etti; buralarda tanýþtýðý
Ýmam Mâlik, Süfyân b. Uyeyne, Leys b.
Sa‘d ve Fudayl b. Ýyâz gibi âlim ve sûfîler-
den hadis nakletti. Tasavvuf yolunda fay-
dalandýðý kiþiler arasýnda Kayrevanlý Þaký-
rân (Þukrân) b. Ali el-Âbid (ö. 186/802) ve
Ahmed b. Hadraveyh el-Belhî’nin hanýmý
Fâtýma en-Nîþâbûrî (ö. 223/838) en meþ-
hurlarýdýr. Mýsýr’da tasavvufa ve hikmete
dair sohbetler yapmaya baþlayan Zünnûn
iki grubun eleþtirisiyle karþýlaþtý. Abdul-
lah b. Abdülhakem’in baþýnda bulunduðu
Mýsýrlý Mâlikî fakihleri onu daha önce du-
yulmamýþ tasavvufî konularý anlatmakla
suçladý; Mu‘tezile âlimleri ise kendisini,
“Kur’an mahlûk deðildir” dediði için eleþ-
tirdi. Bu eleþtiriler yüzünden 228’de (843)
Mýsýr’dan ayrýlmak zorunda kaldý. Ardýn-
dan tekrar Mýsýr’a döndüðünde bu defa
devrin idarecilerine þikâyet edildi ve 244
(858) yýlýnda tutuklanarak Mýsýr’dan Bað-
dat’a götürüldü. Abbâsî Halifesi Mütevek-
kil-Alellah’ýn Sâmerrâ’daki sarayýnda sor-
guya çekildi; yaptýðý açýklamalardan mem-
nun kalan halife onu ödüllendirerek Mý-

sýr’a gitmesine izin verdi. Zünnûn 245 (859)
veya 248’de (862) Mýsýr’ýn Cîze þehrinde ve-
fat etti.

Zünnûn’a göre avam günah iþlediði, ha-
vas gaflete düþtüðü için tövbe eder. Ken-
disine ârifin kim olduðu sorulunca “Bura-
daydý, gitti” diye cevap vermiþ, bununla Al-
lah’ý tanýyan kiþilerin her an mânen iler-
lemekte olduklarýný ve uzun süre ayný hal
üzere kalmadýklarýný ifade etmiþtir. Diðer
bir rivayete göre bu soruya, “bulunan ve
ayrý olan” diye cevap verdiði, bu sözle, “Ârif
bedeniyle insanlar arasýnda bulunan, ama
gönlü onlardan ayrý ve Allah ile birlikte
olan kiþidir” demek istediði nakledilir. Hüc-
vîrî’nin Keþfü’l-ma¼cûb’da naklettiðine
göre Nil nehrinde gezinti yapmak için bir
tekneye binen Zünnûn ve arkadaþlarý baþ-
ka bir teknede taþkýnlýk ve dine aykýrý iþler
yapan bir grup görünce arkadaþlarý ona,
“Ey þeyh! Dua edin de bunlarýn hepsi suya
batsýn, böylece onlarýn þerri ve uðursuzlu-
ðu toplumdan uzak olsun” demiþler, Zün-
nûn ellerini açýp, “Yüce Allahým! Bu insan-
lara dünyada hoþ bir hayat nasip ettiðin
gibi âhirette de hoþ bir hayat bahþet” diye
dua etmiþ, arkadaþlarý bu sözlerine þaþ-
mýþ, teknedekiler ise yaklaþýp Zünnûn’u
görünce aðlamaya baþlamýþ, tövbe ede-
rek iyi birer insan olmuþtur. Zünnûn, “Üç
yolculuk yaptým, bu yolculuklardan üç ilim
getirdim. Ýlk yolculuðumdan getirdiðim il-
mi avam ve havas kabul etti; ikinci yolcu-
luðumdan getirdiðimi havas kabul etti,
avam reddetti; üçüncü ilmi ise hiç kimse
kabul etmedi” dediði nakledilir. Zünnûn’a
göre ünsün en aþaðý derecesi kulun ate-
þin içine atýlmasý, fakat bu halin bile ün-
siyet edip sevdiði kiþiden onu uzaklaþtýr-
mamasýdýr. Zünnûn’un, “Yemekle dolu mi-
dede hikmet durmaz” diyerek az yemeði
tercih ettiði nakledilir. Ona göre semâ ve
mûsiki Hakk’ýn bir ilhamý olup kalpleri Al-
lah’a yönlendirir. Mûsikiyi Hak ile dinleyen
kiþi hakikate eriþir, nefsiyle dinleyen kiþi
ise zýndýk ve günahkâr olur.

Eserleri. Zünnûn’un hiyeroglif yazýsýný
okuyabildiði, týp, kimya / simya ve havas
ilimleriyle meþgul olduðu öne sürülmüþ,
bu konulara dair bazý eserler ona nisbet
edilmiþtir. 1. el-Æa½îde fi’½-½an£ati’l-ke-
rîme. Kimya ilmine dairdir (Süleymaniye
Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2130/2, vr. 35b-36a;
Urcûze fi’l-kîmyâß, British Museum Library,
Add. 1590, vr. 2-7; Man¾ûme fî £ilmi’l-kîm-
yâß, Arif Hikmet Ktp., nr. 110/80). Eseri Ýz-
zeddin el-Cildekî ed-Dürrü’l-meknûn fî
þer¼i Æa½îdeti ¬innûn adýyla þerhetmiþ-
tir (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.

onu yiðitlik ve savaþçýlýkta Rüstem’e, iba-
det ve dindarlýkta Ýbrâhim Edhem’e ben-
zetir. Bâbür ise Zünnûn’un cesur, temiz,
ibadetine düþkün, satranç oynamaya me-
raklý biri olduðunu kaydetmekle birlikte
ayný zamanda baba ile oðul (Hüseyin Bay-
kara ve Bedîüzzaman Mirza) arasýndaki mü-
cadeleyi alevlendiren, fitne ve fesatla uð-
raþan hasis biri diye tanýtýr. Mehdîlik id-
diasýyla ortaya çýkan Seyyid Muhammed
Cavnpûrî’nin mehdîliðini kabul edenler
arasýnda Zünnûn Argun ile Þah Þücâ‘ Bey
de vardý (DÝA, XXXVII, 70).
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Zünnûn Ebü’l-Feyz Sevbân
b. Ýbrâhîm el-Mýsrî el-Ýhmîmî

(ö. 245/859 [?])

Ýlk dönem sûfîlerinden.
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155 (772) yýlýnda Mýsýr’ýn Ýhmîm (Ahmîm)
þehrinde doðdu. Nûbe asýllý olduðu söyle-
nir. Asýl adý Sevbân’dýr. Zünnûn (balýk sahi-
bi, balýkçý) lakabýný alýþýyla ilgili olarak Ferî-
düddin Attâr þu rivayeti nakleder: Sevbân
bir gün bir gemiye biner, gemideki bir tüc-
carýn mücevheri kaybolur, herkes ondan
þüphelenir ve kendisine iþkence edilir. Ni-
hayet Sevbân dayanamayýp, “Yâ rabbi sen
bilirsin” deyince denizin üzerinde çok sa-
yýda balýk belirir. Her birinin aðzýnda birer
mücevher vardýr. Elini denize uzatýp bu
mücevherlerden birini alarak tüccara ve-
ren Sevbân bu olaydan sonra “Zünnûn” di-
ye anýlmaya baþlanmýþtýr. Kuþeyrî bu ola-
yý Zünnûn’un dilinden baþka bir kiþi hak-
kýnda nakletmiþtir.

ZÜNNÛN el-MISRÎ

Ferîdüddin Attâr’ýn rivayet ettiði, Zünnûn el-Mýsrî’nin balýkla-

rýn aðzýndan mücevher almasýný tasvir eden minyatür (Ori-
ental Miniatures, Taþkent 1980, resim 63)


