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ZEKERÝYYÂ EFENDÝ, Bayramzâde

(ö. 1001/1593)

Osmanlý þeyhülislâmý.
˜ ™

920’de (1514) Ankara’da doðdu. Anka-
ralý Bayram Efendi’nin oðludur. Ýlk eðiti-
mini Ankara’da aldýktan sonra Ýstanbul’a
giderek Sahn-ý Semân müderrisi Arapzâ-
de Abdülbâki Efendi ve daha sonra Mâlûl
Emîr Efendi’ye intisap etti. 950’de (1543)
Emîr Efendi ikinci defa Mýsýr kadýsý oldu-
ðunda onunla beraber Kahire’ye gitti. Emîr
Efendi Anadolu kazaskerliðine getirilince
mülâzemetini ondan aldý. Ýlk görevi Bur-
sa Hamza Bey Medresesi müderrisliðidir.
Bursa Kadýsý Karaçelebizâde’nin tavsiyesiy-
le Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Nahcývan se-
ferine (1553-1555) katýldý, Halep kýþlaðýn-
da padiþahýn yakýnýnda bulundu. Ardýn-
dan 30 akçe ile Bursa Çendik Medresesi,
daha sonra 40 akçe ile Kaplýca Medrese-
si müderrisliðine tayin edildi. 970’te (1562-
63) bu görevden ayrýlýnca boþalan Atik Ali
Paþa Medresesi müderrisliðine baþvurdu.
Kendisiyle birlikte altý aday daha vardý.
Þeyh Vefa Camii’nde 20 Cemâziyelevvel
973 (13 Aralýk 1565) tarihinde Rumeli ve
Anadolu kazaskerleri Hamîd ve Perviz efen-
diler huzurunda Hidâye’nin “Kitâbü’l-Ci-
nâyât” bahsi okutularak yapýlan imtiha-
ný kazandý ve müderrisliðe atandý. Þevval
975’te (Nisan 1568) Üç Þerefeli Medrese
pâyesiyle taltif edildi. Zilkade 977’de (Ni-
san 1570) Sahn-ý Semân müderrisi oldu.
Safer 980’de (Haziran-Temmuz 1572) Ya-
vuz Sultan Selim Medresesi’ne nakledildi.

Zekeriyyâ Efendi kadýlýða geçince Safer
981’de (Haziran 1573) Halep kadýlýðýna
gönderildi. Zilkade 982’de (Þubat-Mart
1575) azledildiyse de iki yýl kadar sonra
Bursa kadýlýðýna tayin edildi (Þâban 985 /
Ekim-Kasým 1577). Bu görevi Rebîülevvel
988 (Nisan-Mayýs 1580) tarihine kadar sür-
dü. 985’te (1577) Ýstanbul’da yaptýrdýðý
sayým baþþehrin o sýradaki nüfusu ve nü-
fus yapýsý, iktisadî imkânlarý, dinî, ticarî ve
içtimaî durumu hakkýnda oldukça ayrýn-
týlý bilgiler içermektedir (Arýkan, s. 39-57).
Bursa kadýlýðýnýn ardýndan Ýstanbul kadý-
lýðýna getirildi (Zilhicce 988 / Ocak-Þubat
1581). Zilhicce 989’da (Ocak 1582) Anado-
lu kazaskeri oldu ve iki yýl kadar görevini
sürdürdü, Rebîülâhir 991’de (Nisan-Ma-
yýs 1583) emekliye ayrýldý. Bu sýrada bir
teftiþ geçirdiði ve Molla Muhyiddin Efen-
di’nin müfettiþ tayin edildiði eski Diyarbe-
kir kadýsýna gönderilen hükümden anlaþýl-
maktadýr (BA, MD, hk. nr. 68). 994’te (1586)

Þam yoluyla hacca gitti; dönüþünde pa-
diþahýn huzuruna çýkýnca kendisine hil‘at
giydirildi. Ardýndan Þeyhülislâm Abdülka-
dir Þeyhî Efendi’nin uhdesindeki Süleyma-
niye dârülhadis müderrisliði kendisine ve-
rildi. Beylerbeyi Vak‘asý sýrasýnda (Cemâ-
ziyelevvel 997 / Mart-Nisan 1589) Rumeli
kazaskeri oldu. Zekeriyyâ Efendi’nin, bu
vazifede iken nöbet usulüyle mülâzim alýn-
masý emredilince liyakatli ve bilgili aday-
larý tayin etmek üzere deftere kaydettiði
bilinmektedir. O dönemde vezîriâzam olan
Koca Sinan Paþa ile arasý pek iyi deðildi.
Sinan Paþa bir telhisinde Zekeriyyâ Efen-
di’nin bazý kimseleri araya koyarak kazas-
ker olmak istediðini, böyle bir tayinin isa-
betli bulunmadýðýný, fitneye yol açacaðýný,
onun “gerek kendisinin gerek kapýsýnýn
pâk olmadýðýný” belirtmiþti. Ancak padi-
þahýn telhis üzerine yazdýðý hattýnda bu
fikre katýlmadýðý anlaþýlmaktadýr (Koca Si-
nan Paþa’nýn Telhisleri, s. 228-229). Zeke-
riyyâ Efendi bir süre sonra azledildi. Bu-
nun sebebi, devlet alacaklarýný tahsilde ih-
mali görülen kadýlarýn hapse atýlmasýna
tepki gösteren ilmiye ricâlinin Fâtih Ca-
mii’nde toplanarak huzursuzluða yol aç-
malarý, bunda da Zekeriyyâ Efendi’nin ih-
malinin bulunduðuna hükmedilmesiydi
(Þâban 998 / Haziran 1590). Fakat bir yýl
geçmeden tekrar Rumeli kazaskerliðine
getirildi (Receb 999 / Mayýs 1591). Ardýn-
dan yetmiþ sekiz yaþýnda iken, bir þikâyet
üzerine olaylý bir þekilde görevinden alýnan
Bostanzâde Mehmed Efendi’nin yerine
þeyhülislâm oldu (27-28 Receb 1000 / 9-
10 Mayýs 1592). Þair Hükmî Efendi buna,
“Zekeriyyâ’ya verildi fetvâ” mýsraýný tarih
düþürmüþtür.

kýþýn yaz meyvelerini, yazýn da kýþ meyve-
lerini bulmasýdýr. Meryem’e Allah tarafýn-
dan meyveler ihsan edildiði bilgisine yer
verilen rivayetlerde bu durumun Zekeriy-
yâ’yý, Allah’ýn týpký Meryem’e mevsim dýþý
meyveler ihsan etmesi gibi yaþlanmýþ be-
denlerinde bir çocuk üretebileceði düþün-
cesine sevkettiði ve bunun için Allah’a dua
ettiði belirtilir.

Kur’ân-ý Kerîm’de adý altý yerde geçen
Zekeriyyâ (Âl-i Ýmrân 3/37, 38; el-En‘âm
6/85; Meryem 19/2, 7; el-Enbiyâ 21/89) du-
asý kabul edilen, hayýrlý iþlere koþan (el-
Enbiyâ 21/90), namaz kýlan (Âl-i Ýmrân 3/
39), Meryem’i himaye eden (Âl-i Ýmrân 3/
37) bir kiþi ve Allah’ýn kulu olarak (Meryem
19/2) anlatýlmaktadýr (Fîrûzâbâdî, VI, 92-
93). Kaynaklarda Zekeriyyâ’nýn Dâvûd ve
Süleyman soyundan geldiði zikredilmekle
birlikte soy aðacýnda farklýlýklar söz konu-
sudur; bazý kaynaklarda ise rahip Berak-
ya’nýn oðlu olan Zekeriyyâ ile karýþtýrýlmýþ-
týr (Ya‘kubî, I, 68; Ýbn Kuteybe, s. 52; Sa‘le-
bî, s. 232). Bir hadiste marangozluk yaptý-
ðý bildirilen Zekeriyyâ’nýn (Müsned, II, 296;
Müslim, “Feçâ,il”, 169) vefatýyla ilgili hýris-
tiyan kaynaklarýnda bilgi yoktur; Ýslâmî kay-
naklarda ise onun týpký oðlu Yahyâ gibi þe-
hid edildiði belirtilmektedir. Buna göre
Yahyâ’nýn Büyük Herod tarafýndan idam
edilmesinden sonra yaþadýðý bölgeden ka-
çan Zekeriyyâ yarýlmýþ bir aðacýn kovuðun-
da saklanmýþ, ancak þeytan onun elbise-
sinin bir kenarýný dýþarýda býrakmýþ, daha
sonra düþmanlarýna haber vermiþ, onlar
da aðacý keserek ikiye bölmüþ, böylece Ze-
keriyyâ þehid edilmiþtir (Sa‘lebî, s. 238-
239). Türbesinin Halep Ulucamii bitiþiðin-
de olduðu rivayet edilmektedir (DÝA, XV,
248-249).
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Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin bir fetvasý (Ýlmiyye Sal-
nâmesi, s. 413)
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rî£a adýyla bir þerh yazmýþ (Beyazýt Dev-
let Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1089-1090),
meânî ilminden Þer¼u Miftâ¼ için ¥âþi-
ye £alâ Þer¼i’l-Miftâ¼ ismiyle bir hâþiye
kaleme almýþtýr (Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 3650, vr. 41-121). Keþþâf, Telvî¼, Me-
vâšýf, ¥âþiye-i Tecrîd gibi okuduðu ki-
taplarda notlarý vardýr. Ayrýca bir divaný
mevcuttur. Bu çalýþmalarý dolayýsýyla “Þâ-
rihu’l-Hidâye ve’l-Miftâh, Muhaþþî-i Sad-
rüþþerîa” lakaplarýyla anýlmýþtýr.
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Ebû Yahyâ Zeynüddîn Zekeriyyâ
b. Muhammed b. Ahmed es-Süneykî

el-Ensârî el-Hazrecî
(ö. 926/1520)

Þâfiî fakihi.
˜ ™

Çaðdaþý Mýsýrlý tarihçi Ýbn Ýyâs ile kendi-
sine niyâbeten kadýlýk görevinde bulunan
talebesi Ýbnü’l-Hýmsî’nin kaydettiðine göre
824 (1421) yýlýnda Mýsýr’ýn doðusunda Bil-
bîs ve Abbâsiye þehirleri arasýndaki Süney-
ke beldesinde dünyaya geldi (Bedâßi£u’z-
zühûr, V, 370; ¥avâdi¦ü’z-zamân, III, 33).
Gazzî, Ensârî’nin talebesi olan babasýndan
naklen 823 (1420) yýlýný kaydederken Sehâ-
vî 826’da (1423) doðduðunu belirtir. Haz-

rec kabilesinden sahâbî Hubâb b. Münzir’in
soyundandýr. Ýlk eðitimini Süneyke’de aldý,
Kur’an’ý ezberledi. Babasýnýn ölümü üzeri-
ne annesi tarafýndan ilim tahsili için Kahi-
re’ye gönderildi (841/1437). Ezher’de oku-
du, muhtelif ilim dallarýna ait birçok te-
mel metni ezberledi. Bir müddet sonra
memleketine gittiyse de tekrar Kahire’ye
döndü. Talebelik yýllarýnda maddî sýkýntý
çektiðinden bir zenginin desteðiyle tahsi-
lini sürdürdü. Ýbn Hacer el-Askalânî, Mu-
hammed b. Ali el-Kâyâtî, Sâlih b. Ömer el-
Bulkýnî, Kemâleddin Ýbnü’l-Hümâm, Zey-
nüddin Rýdvân b. Muhammed el-Ukbî, Ta-
kýyyüddin eþ-Þümünnî, Yahyâ b. Muham-
med el-Münâvî, Ebü’l-Fazl Ýbnü’þ-Þýhne el-
Halebî, Muhyiddin el-Kâfiyecî, Þehâbeddin
Ýbnü’l-Mecdî, Celâleddin el-Mahallî ve Þe-
refeddin Ýbnü’l-Haþþâb’ýn da aralarýnda bu-
lunduðu 150’yi aþkýn âlimden dört mezhep
fýkhý ve diðer dinî ilimler yanýnda Arap di-
li ve edebiyatý, hat, astronomi, hesap, ce-
bir, týp gibi ilim dallarýnda ders okudu, icâ-
zet aldý (Chester Beatty Library, nr. 3208’-
de kayýtlý “Sebet” adlý otobiyografisinde
okuduðu 110 eseri ve hocalarýný, ayrýca
faydalandýðý, yirmi ikisi kadýn olan 112
âlimin ismini zikreder; bk. Arberry, VII/3
[1968], s. 247-263). Bu arada tasavvufa
dair çok sayýda kitap inceledi ve Saîdüs-
süedâ Hankahý’ndaki sûfî meclislerine de-
vam etti, birçok tarikat þeyhinden hýrka
giyip irþad izni aldý (Gazzî, I, 198). Kendi
ifadesine göre bâtýn ilimlerinde dualarýnýn
kabul edildiði bir mertebeye ulaþýnca zâ-
hir ilimlerine yönelerek genç yaþta hoca-
larýnýn izniyle ders ve fetva verecek düze-
ye eriþti. Ýmam Þâfiî’nin makamýnda ve
Sâbýkýyye, Salâhiyye ile Cemâliyye’nin ara-
larýnda bulunduðu çeþitli medreselerde
ve sûfî hankahlarýnda ders verdi, meþi-
hatlýk görevi yaptý. Kendilerinden bâtýnî
ilimleri tahsil ettiði þeyhlere zâhirî ilimle-
ri öðretti. Þâfiî fýkhýnda otorite seviyesine
ulaþýnca çeþitli eserleri medreselerde oku-
tulmaya baþlandý. Ders halkasýna Ýslâm
dünyasýnýn dört bir yanýndan birçok ta-
lebe katýlýyordu. Kendisinden ilim tahsil
edenler arasýnda Ýbn Hacer el-Heytemî,
Hatîb eþ-Þirbînî, Abdülvehhâb eþ-Þa‘rânî,
Bedreddin el-Gazzî, Þehâbeddin Ahmed
b. Ahmed er-Remlî, Ebü’l-Hasan Ali b. Mu-
hammed el-Bekrî, Ýbnü’n-Nakýb el-Halebî,
Ömer b. Ahmed eþ-Þemmâ‘ el-Halebî, Þe-
hâbeddin Ahmed Amîre el-Burullusî gibi
þahsiyetler bulunmaktadýr. 850 (1447) yý-
lýnda hacca gitti; bu vesileyle Þerefeddin
Ýbnü’l-Merâgý, Ýbnü’z-Ziyâ el-Mekkî, Takýy-
yüddin Ýbn Fehd, Ebü’s-Saâdât Ýbn Zahî-
re gibi âlimlerden yararlandý.

Þeyhülislâmlýðý sýrasýnda Zekeriyyâ Efen-
di’nin þer‘î ve idarî konularda dikkatli ve
basîretli davrandýðý belirtilir. Devrin tarih-
çilerinden Selânikî onun bu yönünü bir ör-
nekle açýklar: Þam beylerbeyi ile kadýsý ör-
fî bir vergi yüzünden Þam defterdarýný,
“Katli icap eder, küfür söyledi” diye þikâ-
yet eder. Bunun üzerine III. Murad duru-
mun þeyhülislâmdan sorulmasýný buyurur.
Þeyhülislâm, “Tövbe eylemiþse katlolun-
maz” fetvasýný vererek ortalýðý yatýþtýrýr
(Târih, s. 291). Zekeriyyâ Efendi’nin þey-
hülislâmlýk görevi âni ölümü sebebiyle faz-
la uzun sürmedi. Kaynaklara göre bahâ-
riye hil‘atý giydirilmek üzere saraya davet
edildiðinde huzura girmek için beklerken
Dârüssaâde Aðasý Gazanfer Aða ve Yeni-
çeri Aðasý Mehmed Aða ile sohbet etmiþ,
onlara gece rüyasýnda Hz. Peygamber’i
gördüðünü ve yer gösterip kendisini da-
vet ettiðini anlatýrken fenalaþarak ölmüþ-
tür (11 Þevval 1001 / 11 Temmuz 1593). Fâ-
tih Camii’nde kýlýnan cenaze namazýndan
sonra Sultan Selim Camii yakýnýnda Mu-
harrem 1001’de (Ekim 1592) inþa ettir-
diði medrese, dârülhadis ve dârülkurrânýn
yanýna defnedildi. Vefatýna, “Füc’eten Ze-
keriyyâ Efendi geçti hemân” ibaresi tarih
düþürülmüþtür.

Ölümünden sonra oðlu Yahyâ Efendi
tarafýndan düzenlenen 1594 tarihli vakfi-
yesine göre medrese daha önce yapýlan
dârülhadis ve dârülkurrânýn yanýnda idi ve
geniþ bir avlu içerisinde on iki hücre, bir
dershaneden oluþmaktaydý. Dârülhadis on
üç oda, bir dershane ve dârülkurrâ olarak
ayrýlan geniþ bir odadan ibaretti (Kütükoð-
lu, s. 216-217). Vakfiyesinde müderris, ta-
lebe ve medrese kütüphanesi hâfýz-ý kü-
tübü için tahsisatlar, verilecek dersler ve
ders usulleri hakkýnda bilgiler ve þartlar
bulunmaktaydý. Birçok tamir geçiren med-
rese 1914’te yapýlan tesbitte harap oldu-
ðu için dârülhilâfe kadrosuna alýnmamýþ-
tý (a.g.e., s. 217). Zekeriyyâ Efendi’nin so-
yu bir ilmiye ailesi olarak devam etmiþ,
bu aileden XVII. yüzyýlýn sonlarýna kadar
birçok âlim ve þair çýkmýþtýr. Meþhur þair
ve âlim Þeyhülislâm Yahyâ Efendi onun
büyük oðludur. Küçük oðlu Þeyhî Lutful-
lah Efendi, Hoca Sâdeddin Efendi’den mü-
lâzim olup çeþitli medreselerde müderris-
lik ve yedi defa Filibe kadýlýðý yapmýþ, daha
sonra Anadolu kazaskerliðine kadar yük-
selmiþtir. Zekeriyyâ Efendi’nin hazýrladý-
ðý Ýstanbul tahriri dýþýnda dinî mahiyette
eserlerinin bulunduðu tesbit edilmekte-
dir. Sadrüþþerîa’nýn Þer¼u’l-višåye adlý
fýkýh kitabýna ¥âþiyetü £alâ Øadri’þ-þe-




