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b. Bahtyâr ez-Zencânî el-Baðdâdî
(ö. 656/1258)

Þâfiî fakihi.
˜ ™

573 (1177) yýlýnda Ýran’ýn Zencan þeh-
rinde doðdu. Bazý eserlerde künyesi Ebü’s-
Senâ olarak kaydedilir (Ýsnevî, II, 15; Ýbn
Kadî Þühbe, II, 126). Ýbn Irs (gelincik) la-
kabýyla da anýlýr (Tâcü’l-£arûs, “.ars” md.;
Ýbn Nâsýrüddin, VI, 238). Çaðdaþý olan ta-
rih ve biyografi müelliflerinden Ýbnü’n-Nec-
câr el-Baðdâdî ile Ýbnü’s-Sâî’nin verdiði bil-
giler bu âlimlerin eserlerinden günümüze
ulaþan bölümlerde yer almamakta, Zehe-
bî yanýnda diðer bazý müellifler bunlardan
kýsmî nakiller yapmaktadýr. Bunun gibi dö-
nemin tarihçilerinden Atâ Melik el-Cüvey-
nî ile Kitâbü’l-¥avâdi¦’in meçhul müel-
lifinin kaydettiði mâlûmat da sýnýrlýdýr. Ýb-
nü’l-Fuvatî, Zencânî’nin oðluna ait biyog-
rafide babasý hakkýnda daha önce bilgi
verdiðini söylemekle birlikte (Mecma£u’l-
âdâb, I, 87) onun da eserinin bu kýsmý gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Baðdat’a yerleþtiði
ve Abdülkadir-i Geylânî’nin oðlu Abdürrâ-
zýk’ýn kýzý ile evlendiði (Zehebî, XXIII, 345)
kaydý dýþýnda kaynaklarda ailesi ve tahsil
hayatýna dair fazla bilgi bulunmamakta
ve fakih, usulcü, müfessir, muhaddis, dilci
olarak anýlmakta, özellikle fýkýh, hilâfiyat
ve usûl-i fýkýh alanlarýnda öne çýktýðý gö-
rülmektedir. Hakkýnda yapýlan “þeyhü’þ-
Þâfiiyye, zamanýnýn allâmesi, ilim denizi”
gibi nitelemeler onun ilim muhitlerindeki
saygýnlýðýný ve Abbâsî Halifesi Nâsýr-Lidî-
nillâh’ýn topladýðý yetmiþ hadisi icâzetle ri-
vayet etmesi için Zencânî’yi seçmiþ olma-
sý (a.g.e., XXII, 197) yöneticiler nezdinde
dikkate deðer bir itibara sahip olduðunu
göstermektedir.

Yeteneði ve þöhreti sayesinde birçok
resmî görevde bulunan Zencânî hayatý-

nýn önemli bir kýsmýný devlet hizmetinde
geçirdi. Önce Baðdat’ýn doðusunda Bâ-
bülezec bölgesindeki Sikatiyye Medrese-
si’nde muîdlik yaptý. Ardýndan kadý nâib-
liðine ve 623 (1226) yýlýnda Baðdat kadýl-
kudâtlýðýna tayin edildiyse de altý ay son-
ra görevinden azledildi. Bir süre vakýf nâ-
zýrlýðýný ve Sevâd arazisiyle ilgili iþlerin ida-
resini üstlendi. 625’te (1228) Baðdat Ni-
zâmiye Medresesi müderrisliðine getirildi.
Ancak bir buçuk yýl sonra müderrislikten
de azledildi. Ardýndan tayin edildiði divan
görevinden de alýndý. 633’te (1236) Müs-
tansýriyye Medresesi müderrisliðine geti-
rildi. Bu arada defalarca elçilik göreviyle
Þîraz’a gönderildi (a.g.e., XXIII, 345). Zen-
cânî’nin bu müderrislik görevinde ne kadar
kaldýðý konusunda açýklýk bulunmamakla
birlikte Ýbn Taðrîberdî’nin Moðol istilâsý sý-
rasýndaki katliamda öldürülenler arasýnda
Müstansýriyye Medresesi müderrisi olarak
Zencânî’yi de zikretmesi (en-Nücûmü’z-zâ-
hire, VII, 68) ölümüne kadar bu görevi sür-
dürdüðünü düþündürmektedir.

Zehebî, tarihçi Zahîrüddin Ali b. Muham-
med el-Kâzerûnî’den (ö. 697/1297-98) nak-
len Moðollar’ýn Baðdat’ý ele geçirdiklerin-
de (656/1258) yaptýklarý katliam sýrasýnda
Zencânî’nin de öldürüldüðünü belirtir. Sa-
fedî, Ýbn Taðrîberdî, Sübkî, Ýbn Kadî Þüh-
be, Ýsnevî, el-Melikü’l-Eþref Ýsmâil b. Ab-
bas gibi tarih ve tabakat müelliflerinin bir
kýsmý Zehebî’den naklen, bir kýsmý da onu
anmadan ayný bilgiyi tekrarlar. Buna kar-
þýlýk devrin önemli kaynaklarýndan Kitâ-
bü’l-¥avâdi¦’in müellifi Zencânî’yi bu olay-
dan sonra vefat edenler arasýnda sayar
(s. 367). Hülâgû’nun maiyetinde olaya þa-
hit olan ve ardýndan Irak eyaletinin yöne-
timi kendisine verilen tarihçi ve devlet ada-
mý Cüveynî de Zencânî ve Þerefeddin el-
Merâgý’nin halk için eman dilemek üze-
re Hülâgû’ya gönderildiklerini, Zencânî’nin
Baðdat’ýn ele geçirilmesinden kýsa bir sü-
re sonra vefat ettiðini belirtir (TârîÅ-i Ci-
hângüþâ, III, 290, 475). Zencânî’nin oðlu
Ýzzeddin Ahmed b. Mahmûd da devrin
önde gelen âlimlerinden olup 655 (1257)
yýlýnda Baðdat’ýn Batý kesimi kadýlýðýna,
658’de (1260) Atâ Melik el-Cüveynî tara-
fýndan kadýlkudâtlýða tayin edilmiþ ve uzun
zaman bu görevde kalmýþtýr (Kitâbü’l-¥a-
vâdi¦, s. 352, 373; Ýbnü’l-Fuvatî, I, 88; V,
633).

Zencânî’nin getirildiði makamlarda uzun
süre kalamayýp sürekli azledilmesine ge-
rekçe olarak yaptýðý haksýzlýklar, dünya sev-
gisi ve mal mülk hýrsý gösterilmektedir. Ýb-
nü’n-Neccâr, tayin edildiði makamlar yü-

rî’nin el-¥amâse’si tarzýnda bir þiir anto-
lojisi olup eserde Câhiliye devri þairleriyle
müellifin kendi zamanýna kadar Ýslâmî dö-
nem þairlerine ait beyitleri toplamýþtýr.
Ubeydullah b. Abdülkâfî el-Ubeydî 724’te
(1324) buna bir þerh yazmýþ ve ikisi birlik-
te basýlmýþtýr (Kahire 1331,1342). 3. Mi£-
yârü’n-nü¾¾âr fî £ulûmi’l-eþ£âr. Buha-
ra’da 650 (1252) yýlýnda telif edilen, aruz,
kafiye ve bedî‘ olmak üzere üç bölümden
meydana gelen eser el-£Ýzzî ve el-Hâdî
kadar þöhret kazanmamakla birlikte ken-
di alanýnda önemli bir çalýþmadýr. Bahâ-
eddin es-Sübkî, TelÅî½ü’l-Miftâ¼’a yaz-
dýðý £Arûsü’l-efrâ¼ adlý þerhte özetlediði
kitaplar arasýnda bu eseri de zikretmiþtir
(nþr. Muhammed Ali Rýzk, I-II, Kahire
1991). Eserin bedî‘ ile ilgili kýsmýný Abdül-
mün‘im Seyyid Abdüsselâm el-Eþkar ayrý
olarak neþretmiþtir (Kahire 1416/1995). 4.
el-Kâfî þer¼u’l-Hâdî. Müellifin kendi ese-
ri üzerine kaleme aldýðý nahiv ve sarfa dair
bir eserdir. Süyûtî kendi zamanýnda bu þer-
hin meþhur olduðunu, Çârperdî’nin Þer-
¼u’þ-Þâfiye’de bundan çok nakilde bulun-
duðunu belirtir. Mahmûd Yûsuf Feccâl
doktora çalýþmasýnda eserin nahiv kýsmýný
(1398/1978, Ezher Üniversitesi), oðlu Enes
b. Mahmûd Fecâl de yüksek lisans tezin-
de sarf kýsmýný (2006, San‘a Üniversitesi)
neþre hazýrlamýþtýr. 5. Ta½¼î¼u’l-mišyâs
fî tefsîri’l-Æus¹âs. Zemahþerî’nin aruz il-
mine dair eserinin þerhi olup 655 (1257)
yýlýnda telif edilmiþtir. 6. el-Kâfiye fi’l-¼i-
sâb (ÝÜ, AY, nr. 1534). Zencânî’nin ayrýca
el-Hâdî li-×evi’l-elbâb fî £ilmi’l-i£râb (el-
Hâdî fi’n-na¼v ve’t-ta½rîf ile ayný olmalý-
dýr), Þer¼u’l-Hâdî li’þ-þâdî (Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî’nin eseri üzerine
yazýlmýþtýr), el-MuÅta½ar fî £ilmi’l-us¹ur-
lâb, el-Mu£rib £ammâ fi’s-Øý¼â¼ ve’l-
Mu³rib, Þer¼u’l-ebyâti’l-müþkilâti’l-a³-
râŠ, et-Te×kire fi’l-heyße, et-Te×kiretü’l-
Mecdiyye adlý eserleri vardýr (eserlerinin
listesi ve yazma nüshalarý için bk. Brockel-
mann, GAL Suppl., I, 498; Mahmûd Yûsuf
Feccâl, XVII/1 [1996], s. 35-36; Mi£yârü’n-
nü¾¾âr, neþredenin giriþi, I, 8-12).
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ný örneklerle açýklamýþtýr. Fýkýh konularýna
göre düzenlenen eser, görüþ ayrýlýklarýný
usûl-i fýkýh ve fýkýh kaideleri altýnda ele al-
masý bakýmýndan Debûsî’nin Teßsîsü’n-
na¾ar’ý ile birlikte hilâfiyat türüne yeni
bir boyut kazandýrmýþ, sadece hilâfiyat de-
ðil ayný zamanda kavâid literatürünün de
önemli eserlerinden biri olarak kabul edil-
miþtir. Mukaddimede Abbâsî Halifesi Nâ-
sýr-Lidînillâh’a yaptýðý dualardan Zencânî’-
nin bu eseri Nâsýr-Lidînillâh’ýn vefatýndan
(622/1225) önce kaleme aldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Muhammed Edîb Sâlih’in neþrettiði
eserin (Dýmaþk 1382/1962; Beyrut 1398/
1978; Riyad 1420/1999) Davut Ýltaþ tara-
fýndan yapýlan Türkçe tercümesi basým
aþamasýndadýr. 2. Tervî¼u’l-ervâ¼ fî teh-
×îbi’½-Øý¼â¼. Cevherî’nin e½-Øý¼â¼ adlý
kamusunun muhtasarýdýr. Zencânî yap-
týðý muhtasarýn e½-Øý¼â¼’ýn beþte biri ka-
dar bir hacme sahip olduðunu, bunu da
ihtisar ederek onda bire düþürdüðünü ifa-
de eder. Bu ikinci eser bazý yazmalarýnda
MuÅtârü’½-Øý¼â¼, bazýlarýnda Tenš¢¼u’½-
Øý¼â¼ adýyla geçmekte, müellifin asýl adý
deðiþtirmemiþ olabileceði de belirtilmek-
tedir (Hüseyin Nassâr, II, 504). e½-Øý¼â¼’ýn
ilk ve en baþarýlý ihtisarlarýndan kabul edi-
len bu çalýþmayý Abdüsselâm Muhammed
Hârûn ve Ahmed Abdülgafûr Attâr Teh-
×îbü’½-Øý¼â¼ adýyla yayýmlamýþtýr (I-III,
Kahire 1372/1952). Tervî¼u’l-ervâ¼ ise
Muhammed Sâlih Þerîf Askerî tarafýndan
Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Ýnsan Bi-
limleri Fakültesi’nde doktora tezi olarak
neþre hazýrlanmýþ (2006), daha sonra da
basýlmýþtýr (I-II, Tahran 2011). 3. Dürerü’l-
³urer ve netâßicü’l-fiker. Müellifin TaÅ-
rîcü’l-fürû£daki atýflarýndan (s. 147, 348)
bu eserin Þâfiî fýkhýna dair olduðu anlaþýl-
maktadýr. 4. es-Si¼rü’l-¼alâl fî ³arâßi-
bi’l-mašål. Bu da Þâfiî fýkhýna dair bir
eserdir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 981). 5. Tefsî-
rü’l-Æurßân (Cüveynî, III, 475; Sübkî, VIII,
368).
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Türk mûsikisi usullerinden.˜ ™

Türk mûsikisi usul sisteminde yer alan
120 zamanlý bir usuldür. Beþ ayrý usulün
sýralanmasý ile oluþtuðundan “dizi usuller”
sýnýfýnda yer alan zencir usulü iki çeþittir.
Altmýþ zamanlý diðer çeþit, zaman sayýsý
bakýmýndan bu usulün yarýsý olduðundan
nîm-zencir diye adlandýrýlmýþtýr (bk. NÎM-
ZENCÝR). Zencir usulü çifte düyek (16/4),
fahte (20/4), çember (24/4), devr-i kebîr
(28/4) ve berefþan (32/4) usullerinin kendi
yapýlarý içinde birbirine katýlmasýyla meyda-
na gelir (16 + 20 + 24 + 28 + 32 = 120).

zünden gurura kapýlan Zencânî’nin bütün
görevlerinden alýnarak hapse atýldýðýný,
haksýz yoldan elde ettiði mallarýnýn müsa-
dere edildiðini ve 15.000 dinar ödemeye
mahkûm edildiðini bildirir. Zencânî böyle-
ce bütün servetini kaybedip fakir duruma
düþmüþ, bir müddet sonra da serbest bý-
rakýlmýþtýr (Zehebî, XXIII, 345-346). Ýbnü’n-
Neccâr’ýn bu deðerlendirmesinde akran-
lar arasýnda çekemezlik ihtimali bulun-
makla birlikte söz konusu eleþtiriler hak-
kýnda gerek Zehebî gerekse diðer tabakat
müelliflerinin suskun kalmasý dikkat çeki-
cidir. Ýbnü’n-Neccâr’ýn bahsettiði azil ve
hapis olayýnýn Zencânî’nin Baðdat kadýlku-
dâtlýðýna getirilmesinden önce meydana
gelmesi, buna raðmen Baðdat baþkadýlý-
ðý ve Nizâmiyye ile Müstansýriyye medre-
seleri müderrisliði gibi önemli görevlere
getirilmesi onun ilmî otoritesini göster-
mesi bakýmýndan kayda deðer bir husus-
tur. 646 (1248) yýlýnda Müstansýriyye Med-
resesi’ndeki dört mezhep müderrisinin ve-
zir tarafýndan çaðrýlýp derslerde kendi ki-
taplarýný deðil “teeddüben ve teberrüken”
önceki ulemânýn (meþâyih) eserlerinin oku-
tulmasýnýn istenmesi üzerine Zencânî’nin,
“Onlar ricâl idiyse biz de ricâliz” þeklinde
karþýlýk vermesi de (Kitâbü’l-¥avâdi¦, s.
268) kendisine olan güvenini ve cesareti-
ni ortaya koymaktadýr.

Eserleri. Zehebî Zencânî’nin birçok eser
yazdýðýný belirtmekle birlikte (A£lâmü’n-
nübelâß, XXIII, 346) kaynaklarda ona nis-
bet edilen eserlerin sayýsýnýn beþi geçme-
mesi çoðunun Moðol istilâsýnda yok oldu-
ðunu düþündürmektedir. 1. TaÅrîcü’l-fü-
rû£ £ale’l-u½ûl. Müellifin usulcü ve fakih
kimliðini deðerlendirmeyi mümkün kýlan
elde mevcut yegâne eseridir. Bu eserinde
Zencânî, Þâfiîler ile Hanefîler arasýnda ih-
tilâflý bulunan fýkýh usulü ve fýkýh kaidele-
rini esas alarak her iki mezhebin bu konu-
daki gerekçelerine yer vermiþ, ardýndan bu
kaidelerin fer‘î meselelere uygulanmasý-
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