ZEVÝ’l-ERHÂM

san b. Ziyâd’dýr. Hanbelîler, Þâfiîler ve Mâlikîler bu grubun görüþünü tercih etmiþlerdir. Buna göre dayý ve teyze anne yerine, hala baba yerine, erkek kardeþ kýzý erkek kardeþ yerine, kýz kardeþ kýzý da kýz
kardeþ yerine geçer. Zevi’l-erhâmý her ne
kadar dört sýnýfa ayýrýrlarsa da bu sýnýflar
arasýnda bir tertip gözetmezler; ayrý sýnýflardan olanlar birbirlerini mirastan mahrum býrakmazlar, birlikte mirasçý olabilirler. Sadece kendilerini ölene baðlayan vasýtanýn mirasçýlýktaki durumuna göre zevi’l-erhâmýn alacaðý paylar farklýlýk gösterir. Zî-rahimin yerini aldýðý kiþi eðer sað olsaydý ne miktar miras alacak idiyse zî-rahim de o kadar miras alýr (Hatîb eþ-Þirbînî, III, 13). Üçüncü yaklaþýmý benimseyen
ve ölene yakýn olana öncelik verdiklerinden “ehl-i karâbet” adýyla anýlan grubun
temsilcisi Ebû Hanîfe olup Hasan b. Ziyâd
dýþýndaki Hanefîler bu görüþü kabul etmiþtir. Buna göre sýnýflar arasýnda tertip
gözetilir; bir önceki sýnýftan zevi’l-erhâm
varken sonraki sýnýflardan olan zevi’l-erhâm
mirasçý olamaz; ayný sýnýftan zevi’l-erhâm
arasýnda ölene bir veya iki vasýtayla baðlanma ile (derece-i kurbiyyet) öz, baba bir
veya anne bir hýsým olma (kuvvet-i karâbet)
gibi hususlar tercih sebebi olur. Ölene yakýnlýðýn ölçü alýnmasýnýn gerekçelerinden
biri zevi’l-erhâmýn mirasçýlýðýnýn asabe niteliði taþýmasý ve bunlarýn ashâb-ý ferâiz
ile asabenin bulunmamasý halinde geriye
kalaný almalarýdýr. Bundan dolayý asabede
olduðu gibi yakýnlýk esas alýnýr. Bu yaklaþýmla ilgili ölçütler þöylece sýralanabilir: 1.
Zevi’l-erhâmýn mirasçýlýðýnda her þeyden
önce sýnýf (kurb-i cihet) esastýr. Birinci sýnýftan zevi’l-erhâm varken ikinci sýnýftan
olanlar mirasçý olamaz. Meselâ ölenin birinci sýnýftan zevi’l-erhâmý olan kýzýn kýzý
varsa ikinci sýnýftan olan annenin babasý
mirastan pay alamaz. 2. Ayný sýnýftan olan
zevi’l-erhâm arasýnda kurb-i dereceyi ölene baðlayan zincirin kýsalýðý esas alýnýr.
Meselâ kýzýn kýzý varken oðlun kýzýnýn çocuklarý, annenin babasý varken annenin
babasýnýn babasý mirasçý olamaz. 3. Ayný
sýnýfta ve ayný derecede bulunan zevi’l-erhâm arasýnda da kuvvet-i karâbeti ölene
baðlayan kimsenin ashâb-ý ferâizden veya
asabe sýnýfýndan bir mirasçýnýn evlâdý olmasý tercih sebebidir. Buna göre muayyen pay sahibi veya asabe evlâdý olan, bu
sýfatý taþýmayan zevi’l-erhâma tercih edilir. Meselâ baba bir erkek kardeþin kýzý
varken öz erkek kardeþin kýzýnýn oðluna
pay verilmez. Ayný þekilde baba bir erkek
kardeþin oðlunun kýzý ile öz kýz kardeþin
kýzýnýn kýzý birlikte mirasçý olsalar ilki asa308

be evlâdý olduðundan diðerini mirastan
mahrum eder.
Zevi’l-erhâmýn mirasçýlýðýyla ilgili görüþ
ayrýlýðýna Hz. Peygamber’den farklý uygulama örneklerinin rivayet edilmesi kadar
zevi’l-erhâm grubunu teþkil eden mirasçýlarýn nafaka ve diyet gibi malî yükümlülükleri taþýyýp taþýmamalarý ve mahallî örf
ve telakkiler de etkili olmuþtur. Malî yükümlülüklerin özellikle ailenin erkekleri arasýnda paylaþtýrýldýðý ve evlenen kadýnlar
artýk eski ailelerinden ayrýlýp yeni ailenin
üyesi olarak kabul edildiði Hicaz örfünü
dikkate alan bir kýsým fakihler hala, teyze,
dayý gibi yakýn akrabaya herhangi bir malî
sorumluluk yüklemeyip buna karþýlýk miras hakký da tanýmamýþ, onlara miras hakký tanýyan fakihler de nafaka ve diyet gibi
malî, ictimaî ve ailevî sorumluluklar yükleyerek nimet-külfet dengesini gözetmiþ,
bulunduklarý bölgede mevcut akrabalýk
baðlarýna iþlerlik kazandýrmayý hedeflemiþlerdir (ayrýca bk. VELÂ; VELÂYET). Zevi’l-erhâm konusu klasik dönemde genellikle fürû kitaplarýnýn mirasla ilgili bölümlerinde, modern dönemde de mirasla ilgili eserler içinde ele alýnmýþ veya müstakil çalýþmalara konu olmuþtur. Osmanlýlar
döneminde konuyla ilgili çeþitli risâleler
yazýlmýþtýr (bu risâleler ve modern çalýþmalar için bk. bibl.).
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Tatma duyusu;
keþif ve ilham yoluyla
kalbin hakikate eriþmesi,
bu þekilde kalbe atýlan ilâhî bilgi,
dinî ve mânevî tecrübe anlamýnda
felsefe ve tasavvuf terimi.

™

Sözlükte “bir nesneyi tatma, bir kimseyi deneme, birinin baþýna iyi veya kötü bir
hal gelme, cinsel haz alma” ve mecazi olarak “ceza yahut mükâfatý tatma” anlamlarýndaki zevk (Lisânü’l-£Arab, “cvk” md.;
Tâcü’l-£arûs, “cvk” md.) psikolojide özellikle tatma duyusu için kullanýlýr (bk. DUYU). Fizyolojik ya da ruhsal ihtiyaç ve arzularýn karþýlanmasýndan duyulan hazlar
Türkçe’de çoðunlukla zevk kelimesiyle ifade edilirse de literatürde bu anlamda en
sýk kullanýlan ve terim haline gelen kavram lezzettir. Tasavvufta zevk terimi, burhan ve kesb ile yahut inanma ve taklit suretiyle elde edilen bilgilerin dýþýnda sâlikin
ahlâkî ve mânevî arýnma sonucunda keþif
ve ilham yoluyla kalbinde bulduðu, mânalarýný tattýðý, ancak anlatmaktan, nitelemekten âciz kaldýðý bilgileri ifade eder
(Dâvûd-i Kayserî, II, 15). Cürcânî zevki, “Allah’ýn tecellî suretiyle velî kullarýnýn kalbine attýðý, kitaplarla uðraþmadan hak ile
bâtýlýn ayýrt edilmesini saðlayan irfan ýþýðý” diye tanýmlar (et-Ta£rîfât, “Cevk” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de altmýþtan fazla yerde zevk kelimesinin türevleri geçer (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “cvk” md.). Bunlarýn çoðunda inkârcý ve günahkârlarýn âhiret azabýný tadacaklarý anlatýlýr. Bazý âyetlerde dünyevî ceza baðlamýnda “sýkýntý,
kötülük ve cezayý tatma” gibi ifadeler yer
alýr (meselâ bk. el-En‘âm 6/148; en-Nahl
16/94; el-Kamer 54/37, 39). Dört âyette
ölümü (Âl-i Ýmrân 3/185; el-Enbiyâ 21/35;
el-Ankebût 29/57; ed-Duhân 44/56), bir
âyette hayatýn ve ölümün sýkýntýlarýný (elÝsrâ 17/75) tatmaktan söz edilir. Bazý âyetlerde Allah’ýn inâyetinden ve nimetlerinden yararlanma “rahmeti tatma” diye ifade edilir (meselâ bk. Yûnus 10/21; Hûd 11/
9; Rûm 30/33, 46). Hadislerde zevk kelimesi “bir nesneyi, bir kokuyu tatma, ölü-
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mü, korkuyu veya esenliði tatma, cinsel
haz alma” mânalarýnda geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “cvk” md.). “Allah zevkine düþkün erkekleri ve kadýnlarý sevmez”
meâlindeki hadisle sýk sýk evlenip boþananlarýn kastedildiði belirtilir (Ýbnü’l-Esîr,
II, 172). Bir baþka hadisin meâli de þöyledir: “Allah’ý rab, Ýslâm’ý din, Muhammed’i
nebî ve resul tanýyan kimse imanýn zevkini tadar” (Müsned, I, 208; Müslim, “Îmân”,
56). Ýbn Kayyim el-Cevziyye’ye göre bu hadiste imanýn hakikatinin kavranmasý, onun
kalpte meydana gelmesi, böylece kalbin
imanla buluþmasý zevk kavramýyla ifade
edilmiþtir (Medâricü’s-sâlikîn, III, 91).
Tasavvufun ilk devirlerinde zevk kelimesinin fazla yaygýn olmadýðý görülmektedir.
Kuþeyrî’nin bildirdiðine göre sûfîler zevk
ve þürb ile kalplerinde bulduklarý tecellî
meyvelerini, keþiflerin sonuçlarýný ve vâridâtýn beklenmedik doðuþlarýný kastederler. Bu hallerin baþlangýcý zevk, devamý
þürb, son noktasý reydir (reyy: kanma). Herevî vecdden daha kalýcý olduðunu söylediði zevkin üç derecesinden bahseder. Birincisi ilâhî vaadleri tasdik etmenin sâlike
verdiði zevk, ikincisi Allah ile ünsiyet kurma isteðinin verdiði zevk, üçüncüsü Allah ile ittisal, cem‘ ve görmeden (iyân) duyulan zevktir. Afîfüddin et-Tilimsânî buradaki görme zevkini “tevhid ve vahdâniyette fenâ” diye açýklar (Þer¼u Menâzili’s-sâßirîn, II, 443-446).
Ýslâm düþünce tarihinde Gazzâlî’den önce zevk, keþif, ilham, mârifet, sekr, vecd
gibi kavramlarla tasavvufî bilgilerden söz
edenler olmuþsa da duyular ve akýl yoluyla ulaþýlan bilgilerin kesinliðini ilk defa epistemolojik bir çerçevede sorgulayarak tahlil ve tenkitten geçiren, sýnýrlarýný ve alanlarýný belirleyen, nihayet kendi bilgi felsefesini kurarken dinî hakikate ulaþmanýn yolu olarak zevk kavramýný modern felsefe dilindeki “dinî tecrübe” anlamýnda kullanan
ve bu yolla kazanýlan bilginin elde ediliþ
yöntemini, mahiyetini, deðerini, vahiy ile
iliþkisini ve diðer bilgiler karþýsýndaki durumunu sistematik biçimde inceleyen düþünür Gazzâlî olmuþtur. Gazzâlî bu süreci
bizzat yaþayarak tecrübe ettiðini belirtir.
el-Münšý× mine’Š-Šalâl’in esas yazýlýþ
amacýnýn belirtilen yönleriyle zevk bilgisi
olduðu anlaþýlmaktadýr. Yine kökleri eski
Ýran gnostisizmine ve Yeni Eflâtunculuða
dayanan Ýþrâký felsefenin Ýslâm düþüncesindeki ilk önemli kaynaðý olarak gösterilen Miþkâtü’l-envâr’ýn (Gazzâlî, Miþkâtü’l-envâr, neþredenin giriþi, s. 33-34) baþlýca konularýndan biri bu bilginin imkâný,
mahiyeti ve deðeriyle ilgilidir. Gazzâlî, baþ-

ta Ý¼yâß olmak üzere diðer eserlerinde de
zevk vb. kavramlarla bu bilgiye yer vermiþtir. Buna göre zevk entelektüel bir çabaya baðlý olmadan, ilâhî bir lutuf olarak
keþif ve ilham yoluyla gerçekleþen hakikat
bilgisidir. “Tatmayan bilmez, ulaþmayan
idrak edemez” özdeyiþinde belirtildiði gibi bu sübjektif bir bilgi olup kanýtlar göstererek baþkasýna anlatýlamaz (Ý¼yâß, III,
19; Mi£yârü’l-£ilm, s. 141). Zevk bilgisini
kazanmanýn yolu peygamberin vahiy sürecinde yaptýðý gibi güçlü bir ahlâkî arýnma çabasý göstermek, kalbi mâsivâdan temizlemek, namaza baþlarken tahrim tekbiriyle namaz dýþýndaki iþlerden alâkanýn
kesilmesi gibi her türlü dünya baðýndan
kurtulup kalbi tamamen Allah’a yöneltmek, Allah’ta fâni olmaktýr. Gazzâlî’ye göre peygamberliðin hakikatini ve velîlerin
kerametlerini anlamanýn yolu kendisinin
zevk adýný verdiði bu mânevî tecrübedir.
Hazýrlýk aþamasýnda irade ve ihtiyarýn payý varsa da zevk tamamen Allah vergisidir. Dinî konularda hakikate ulaþmanýn en
kesin yolunu, hakikati gözle görmek, elle
tutmak gibi apaçýk gösteren zevk halidir.
Bunun altýnda aklî burhanla kazanýlan ilim,
en altta da “hakkýnda hüsnüzan beslenen
birinden duyarak kabul edilen” anlamýnda iman gelir. Peygamberlerde bulunup
diðer insanlarda hiçbir örneði görülmeyen
mûcize benzeri bir hali insanýn anlamasý
mümkün deðildir. Eðer onun insanda -dýþ
duyularýn oldukça zayýfladýðý uyku halinde
iken bir tür gayb bilgisinin tezahürü þeklinde gerçekleþen sâdýk rüya görme yeteneði gibi- bir örneði varsa o takdirde bu
yetenekle peygamberdeki mûcizeye benzeyen haller zevk yoluyla tecrübe edilebilir. Ahlâkýný geliþtiren, bilgisini arttýran, kýraat ve zikir gibi ibadetlerle meþgul olan
kimse uyanýk halde iken de fenâ ve istiðrak derecesine ulaþýp zevk erbabýndan olabilir (Ý¼yâß, III, 14-24; el-Münšý× mine’ŠŠalâl, s. 122-143; Kitâbü’l-Erba£în, s. 5356; Miþkâtü’l-envâr, s. 77-78). Gazzâlî, Miþkâtü’l-envâr’da tasavvufî zevkin olabilirliðini kanýtlamak için þiir ve mûsiki zevkini örnek gösterir. Bazý insanlarda yüksek
deðerde estetik eserler ortaya koyma ve
onlardan tat alma zevki son derece geliþmiþken en akýllý kimselerin dahi bu zevkin
ne olduðunu anlatmaktan âciz kalacaklarý derecede estetik zevke uzak olanlar da
vardýr.
Zevk Ýþrâký felsefenin de temel kavramlarýndandýr. Sühreverdî el-Maktûl’e göre
kadîm felsefe biri araþtýrma ve kanýtlamaya dayalý hikmet (el-hikmetü’l-bahsiyye),
diðeri mistik tecrübe ve sezgiye dayalý hik-

met (el-hikmetü’z-zevkiyye) þeklinde ikiye ayrýlýr. Bunlardan ilkinin önderi Aristo, ikincisinin önderi Eflâtun’dur. Sühreverdî, bahsî hikmetin deðerini inkâr etmemekle birlikte hakikatin bilgisini veren asýl yöntemin zevkî hikmet olduðunu savunur. Çünkü ona göre felsefî bilgi tasavvurunda zevkî hikmet kurucu ve yönlendirici, bahsî hikmet ise açýklayýcý ve eleþtiricidir. Bu sebeple Ýþrâký felsefede düþüncenin merkezini zevkî ve keþfî bilgi oluþturur.
Zevk kavramý, baþta Muhyiddin Ýbnü’lArabî olmak üzere sonraki sûfî müelliflerce de sýkça kullanýlmýþtýr. Ýbnü’l-Arabî sûfîlerin zevk kavramýný “kulun kalbine âniden doðan bir hal” diye anladýklarýný ve onu
ilâhî tecellilerin ilk esasý saydýklarýný belirtir. Tecellilerin deðiþmesine göre zevk de
deðiþir. Buna göre sûretlerdeki tecellinin
zevki hayalî ve ilâhî, kevnî isimlerdeki tecellinin zevki aklîdir. Hayalî zevkin tesiri nefiste, aklî zevkin tesiri kalptedir (Fu½û½, s.
107-109). Varlýðýn hakikatinin fikir ve nazarla deðil keþf ilimleriyle bilinebileceðini
belirten Ýbnü’l-Arabî (el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, I, 56, 59-60) ilimleri usulleri açýsýndan aklî ilimler, ahval ilimleri, sýrlar ilmi diye üçe ayýrýr. Ahval ilimlerine ancak zevk
yoluyla ulaþýlabilir (a.g.e., I, 33). Zevk ilminin metodu olmaz; çünkü mantýktaki gibi
kalýplaþmýþ kurallarý yoktur (Dîvân, s. 78).
Gazzâlî gibi Ýbnü’l-Arabî de Allah’ýn kendisini hakikat bilgisine keþfen muttali kýldýðýný (Ýnþâßü’d-devâßir, s. 1-2), ancak insanlarýn çoðu bu ilâhî zevk ilmine yabancý
olduðu için onlardan keþfî konularda kendisini tasdik etmelerini beklemediðini söyler (el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, II, 548). Ýbnü’lArabî’ye göre ehlullahta hâsýl olan ilâhîzevkî ilimler onlarýn bilgi güçlerine göre
farklý görünse de aslýnda hepsi ayný gerçekliðin yansýmalarýdýr. Nitekim bir kutsî
hadiste geçen, “Kulumun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayaðý olurum”
sözleri (Buhârî, “Rikak”, 38) farklý tezahürlerle ayný hakikatin tecellisine iþaret
etmiþtir. Kulda organlar muhtelifse de hüviyet aynýdýr. Suyun farklý bölgelere göre
tadý deðiþmekle birlikte mahiyeti ayný olduðu gibi ilâhî-zevkî ilim de bir tek hakikate sahiptir (Fu½û½, s. 107). Dâvûd-i Kayserî’ye göre Ýbnü’l-Arabî’nin ilâhî-zevkî ilimlerden kastý konusu Allah, O’nun sýfatlarý
ve isimleri olan ilimlerdir. Bunlar ilâhî isimlerin hükümlerini, onlarla iliþkili bilgileri ve
bu isimlerin türlü varlýklardaki zuhurunu
içerir (Ma¹la£u Åu½û½i’l-kilem, II, 15).
Mârifet, muhabbet, vecd, fenâ, zevk
gibi tasavvufî kavramlar felsefî tasavvufa
karþý olan bazý Selefî âlimlerce de benim309
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senmiþtir. Meselâ Ýbn Teymiyye imanýn tadýndan ve zevkinden bahseden hadisleri de
zikrederek (Müsned, I, 208; Buhârî, “Rikak”, 9, 14; “Ýkrâh”, 1; Müslim, “Îmân”,
56, 66) iman zevkini ve dinî vecdi iman
muhabbetinin zorunlu sonucu sayar. Söz
konusu hadislerde zevkle vecdin farkýný
göstermek üzere iman zevkinin dinî esaslarý kabullenmeye (rýza), vecdin ise muhabbete baðlandýðýný, bundan dolayý Sehl etTüsterî’nin, “Kitap ve Sünnet’in onaylamadýðý her vecd bâtýldýr; çünkü bir þeyi sevenin ondan duyduðu zevk sevgisiyle orantýlýdýr” dediðini belirtir. Ancak Ýbn Teymiyye’nin iddiasýna göre Ýbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, Afîfüddin et-Tilimsânî gibi vahdet-i vücûdcu sûfîler bir zevk ve vecd hali
yaþayýnca ittihâdiyyenin yolunu tutup mevcûdata ulûhiyyet yüklemiþler, bu kanaate
vecd ve zevk yoluyla ulaþtýklarýný ileri sürmüþlerdir. Halbuki dinî kaynaklardaki bilgiler ve inançlarla uyuþmayan vecd ve zevk
bâtýldýr (Mecmû£u fetâvâ, II, 452-479). Ýbn
Kayyim el-Cevziyye de zevkin sadece tatma duyusundan ve maddî duyumlardan
ibaret olmadýðýný belirtir. Nitekim bir hadiste imaný tatmanýn zevkinden bahsedilmiþ (Müsned, I, 208; Müslim, “Îmân”, 56),
böylece aðzýn yemekteki ve sudaki tadý
almasý gibi kalbin de imaný tatmanýn zevkine vardýðý bildirilmiþtir (Medâricü’s-sâlikîn, III, 90-91). Buna göre imanýn bir tadý
ve halâveti bulunmaktadýr ve bu tadý almanýn adý zevk ve vecddir. Herevî’nin Menâzilü’s-sâßirîn’inde zevk konusuna ayýrdýðý bölümü geniþ bir þekilde þerheden
Ýbn Kayyim onun, “Zevk vecdden daha sürekli ve þimþekten daha parlaktýr” sözünü açýklarken yukarýdaki hadislerden bunun tersi bir mânanýn çýkarýlabileceðini de
söyler. Çünkü bir þeyin tadýna (zevk) varmak (vecd) onu tatmaktan daha özel olduðu için vecdi zevkten daha üstün saymak mümkündür. Gerçi tasavvuf erbabýnýn çoðu, her tadýlan þey tam bir zevk vermeyebileceði için zevkin vecdden üstün
olduðunu düþünmüþse de Ýbn Kayyim’e
göre bu düþünce isabetsizdir; zira vecd
kavramýnda zevkin yanýnda sübût ve istikrar mânasý da vardýr (Medâricü’s-sâlikîn, III, 92-94).
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Kaside ve gazelleriyle tanýnan
Urdu þairi.
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11 Zilhicce 1203 (2 Eylül 1789) tarihinde
Delhi’de doðdu. Delhi’nin ileri gelen ailelerinden olan babasý Þeyh Muhammed Ramazan, Nevvâb Lutf Han’ýn emrinde harem iþleriyle görevli bir sipahi idi. Zevk ilk
eðitimine Hâfýz Gulâm Resûl Þevk’in medresesinde baþladý. Burada Arapça ve Farsça’nýn yanýnda ilm-i nücûm, remel ve týp
konularýnda öðrenim gördü. Daha sonra
Hindistan’ýn tanýnmýþ hadis âlimi Þah Abdülazîz ed-Dihlevî’nin derslerine devam etti. Þiirle ilgisi, kendisi de bir þair olan ve
medresesinde þiir meclisleri düzenleyen
hocasý Hâfýz Gulâm’ýn toplantýlarýnda baþladý. Bu toplantýlarda dönemin meþhur
þairlerinin yüzlerce þiirini ezberledi, ardýndan da þiir yazmaya baþladý. “Þevk” mahlasýný kullanan hocasý ona “Zevk” mahlasýný verdi. Bir süre dönemin ünlü þairlerinden Þah Nasîr’e þiirlerini tashih ettirdi.
Þiirdeki yeteneði sayesinde kýsa zamanda þöhretinin yayýlmasý, kendisini kýskanan Þah Nasîr tarafýndan haksýz eleþtirilere mâruz kalmasýna ve onunla arasýnýn
açýlmasýna yol açtý. Bâbürlü Hükümdarý
II. Ekber Þah’ýn (1806-1837) sarayýndaki
þiir toplantýlarýna katýlma arzusu, eski arkadaþý Mîr Kâzým Hüseyin Bîkarar’ýn onu
ayný zamanda þair olan veliaht Ebü’l-Muzaffer Muhammed Bahâdýr ile tanýþtýrmasýyla gerçekleþti. Saraydaki þiir meclislerinde hükümdarýn beðenisini kazandý. Þehzade Mirza Selîm’in evliliði dolayýsýyla kaleme aldýðý, her beyti baþka bir dille yazýlmýþ kasidesi münasebetiyle þah tarafýndan kendisine “Hâkanî-yi Hind” unvaný verildi. Ayný günlerde veliahdýn þiir hocalarýndan Þah Nasîr’in Dekken’e ve Mîr Kâ-

zým’ýn Sind’e gitmesi üzerine veliahdýn hocalýðýný üstlendi.
“Zafer” mahlasýyla þiir yazan veliahd, II.
Bahâdýr Þah unvanýyla tahta geçince (1837)
Zevk kendisine bir kaside sundu; hükümdar da onu “melikü’þ-þuarâ” (sultânü’þ-þuarâ) unvanýyla ödüllendirdi ve saray þairleri arasýna kabul edildi. Kendisine baðlanan maaþa ve deðiþik kutlamalar vesilesiyle aldýðý hediye ve hil‘atlere raðmen geçim sýkýntýsý çeken Zevk, Haydarâbâd Nizamlýðý’nýn davetini Delhi þehrine duyduðu
sevgiden dolayý kabul etmedi. Hayatýnýn
son günlerinde aðýr bir hastalýk geçirdi ve
23 Safer 1271’de (15 Kasým 1854) Delhi’de vefat etti. Urdu edebiyatýnýn Sevdâ-yý
Dihlevî’den sonra en ünlü kaside þairi olan
Zevk bununla beraber þiir söylemeye gazel türüyle baþlamýþ ve bu türde yazdýðý
þiirlerle ün kazanmýþtýr. Þiirdeki güçlü yeteneðine raðmen dönemin diðer birçok
þairi gibi þiirlerinde felsefî derinliðin bulunmamasý yüzünden Galib Mirza Esedullah Han ve Mü’min Han gibi çaðdaþý þairlere nazaran daha az itibar görmüþtür. Urdu dilinin geliþimine yaptýðý katkýlarla da
edebiyat tarihinde önemli bir yer edinmiþtir.
Bazý kaynaklarda Zevk’in 100.000 beyte
yakýn þiir yazdýðý kaydedilmektedir (Külliyyât-ý ¬evš, I, 8-9). Ancak bunlarýn çoðu, 1857 ayaklanmasýndan sonra Delhi’nin Ýngilizler tarafýndan iþgali sýrasýnda çýkan karýþýklýklarda kaybolmuþtur. Zevk’in
talebelerinden olan, Urdu diliyle yazýlmýþ
ilk edebiyat tarihi müellifi Mevlânâ Muhammed Hüseyin Âzâd, Zevk’in on beþ-on
altý yaþlarýnda iken bir divan tertip ettiðini
ileri sürmüþse de bu eser ya 1857 ayaklanmasý sonrasýnda kaybolmuþ ya da Külliyyât-ý ¬evš’i hazýrlayan Tenvîr Ahmed
Alevî’nin belirttiði gibi hiç yazýlmamýþtýr.
Günümüzde Dîvân-ý ¬evš adýyla bilinen
eser, Zevk’in talebelerinden Hâfýz Gulâm
Resûl Vîrân, Zahîrüddin Zahîr ve Ümerâ
Mirza Enver tarafýndan hazýrlanmýþ (UDMÝ,

