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Ahmed b. Muhammed
b. Osmân ez-Zerkå el-Halebî

(1869-1938)

Küllî kaidelere dair eseriyle tanýnan
Suriyeli fýkýh âlimi.

˜ ™

1285 (1869) yýlýnda Halep’te doðdu. Ha-
nefî fýkhýnda otorite kabul edilen babasý
Muhammed b. Osman ez-Zerka’nýn tedrîs
faaliyetleri ve çevresinde oluþan ilmî at-
mosfer içerisinde yetiþti. Muhammed el-
Haccâr’ýn yanýnda Kur’ân-ý Kerîm’i ezberle-
di ve ondan tecvid dersleri aldý. Halep’teki
vakýf mekteplerinde ve camilerdeki ders
halkalarýnda tefsir, hadis, fýkýh, fýkýh usulü,
nahiv, tarih ve mantýk gibi ilimleri okudu.
Küçük yaþta, ileri düzeyde ilmî seviyeye sa-
hip kiþilerin katýldýðý babasýnýn derslerine
devam etmeye baþladý. Babasýnýn Þâbâni-
ye Medresesi, Câmiu’l-kebîr ve Âl-i Emîrî
(Câmiu’l-hayr) camilerindeki ders halkalarýn-
da otuz yýldan fazla bir süreyle fýkýh, fýkýh
usulü, tefsir ve hadis dersleri aldý, özellik-
le fýkýh alanýnda yetiþti. Baþta Kâsânî’nin
Bedâßi£u’½-½anâßi£i, Zeylaî’nin Tebyînü’l-
¼ašåßiš’i, Ýbn Nüceym’in el-Eþbâh ve’n-
ne¾âßir’i, Ýbn Âbidîn’in Reddü’l-mu¼târ’ý
olmak üzere Hanefî fýkhýna dair birçok ki-
tabý babasýndan okudu; bu eserlerde ge-
çen meseleleri ve delillerini onunla müza-
kere etti. Dinî ilimlere vukufunun yanýn-
da tarihe, Arap dili ve edebiyatýna olan il-
gisi, eski kaynaklarda zikredilen görüþle-
rin arka planýnda yer alan tarihî mâlûma-
tý tesbit etmesi ve eserlerdeki dil incelik-
lerine nüfuz etmesi bakýmýndan yararlý ol-
du. Yaþý ilerleyen babasýnýn ders halkala-
rýný devam ettirdi, bilhassa fýkýh dersleri-
ni titizlikle sürdürdü. I. Dünya Savaþý’nda
Suriye’nin Fransýzlar tarafýndan iþgalinden
sonra Halep’te Ýslâm Evkaf Müdürlüðü’-
ne baðlý olarak düzenli ders verilen Med-
resetü Hüsreviyye adlý þer‘î bir mektep ku-
ruldu. Suriye’de birçok âlimin yetiþtiði bu
okulda Ahmed ez-Zerka, Hanefî fýkhýný
öðretiyordu. Bu görev süresince yaklaþýk
yirmi yýl Mecelle’nin küllî kaidelerini okut-
tu. Hayatýnýn sonuna kadar müderrislik ya-
pan Zerka 1938 yýlýnýn yazýnda Halep’te ve-
fat etti.

Ahmed ez-Zerka teliften çok öðretimle
ilgilenmiþ, birçok öðrenci yetiþtirmiþ, Ha-
lep’teki Câmiu’l-kebîr’de halkýn da katýldý-
ðý derslerinde insanlarýn ihtiyaç duyduðu
fýkhî meseleleri anlatmýþtýr. Otuz yýlý aþ-
kýn müderrisliði süresince dönemin ünlü

fakihlerinin de aralarýnda bulunduðu bir-
çok âlim yetiþtirmiþtir. Bunlarýn baþýnda
oðlu Mustafa Ahmed ez-Zerka, Abdülfet-
tâh Ebû Gudde, Ma‘rûf ed-Devâlîbî, Mu-
hammed Hâmid el-Hamevî, Subhî es-Sab-
bâð, Muhammed es-Selkýnî, Muhammed
Necîb Hayyâte, Ömer Hayyâte, Muham-
med Nâcî Ebû Sâlih, Muhammed el-Mel-
lâh, Halep müftüsü Muhammed el-Hakîm,
Abdülvehhâb Sükker, Ömer Bahâeddin el-
Emîrî, Abdülvehhâb es-Sibâî gibi isimler
gelmektedir. Zerka, çeþitli ilim dallarýna ait
yaklaþýk 1000 eserin yazma nüshalarýnýn da
bulunduðu zengin bir kütüphaneye sahip-
ti. Yerli ve yabancý yazma eser meraklýla-
rýnýn dikkatini çeken kütüphanesi kýsa za-
manda tanýnmýþ, kütüphaneyi çok yüksek
fiyatla satýn almak isteyenlerin tekliflerini
geri çevirmiþ, daha sonra güvenli bir þe-
kilde korunamayacaðýný düþündüðü kolek-
siyonunu Ýskenderiye Kütüphanesi’ne çok
az bir fiyatla satmýþtýr.

Zerka’nýn tek eseri, Hüsreviyye Medre-
sesi’ndeki vazifesi süresince verdiði ders-
ler sýrasýnda Mecelle’deki doksan dokuz
küllî kaideye dair yazdýðý Þer¼u’l-šavâ£i-
di’l-fýšhiyye’dir (nþr. Abdüssettâr Ebû
Gudde, Beyrut 1403/1983; Dýmaþk 1409/
1989, 1414/1993, 1996, 1998, 1422/2001,
2007, 2011, 2012). Müellifin oðlu Mustafa
Ahmed ez-Zerka eserin ikinci baskýsýný göz-
den geçirmiþ, ilk baskýda olduðu gibi bir
takdim yazmýþ, ayrýca kendisine ait el-
MedÅalü’l-fýšhiyyü’l-£âm’da yer alan kül-
lî kaidelerle ilgili bölümün giriþ kýsmýný ek-
lemiþtir. Eserde kavaid literatürü baþta ol-
mak üzere Hanefî fýkhýnýn altmýþ civarýn-
da kaynaðýndan ve fetva kitabýndan yarar-
lanýlmýþ, alýntý cümle ve hükümlerden son-
ra kaynaklar gösterilmiþtir. Zerka, eserin-
de incelediði kaideyle ilgili genel bilginin
ardýndan klasik fýkýh kaynaklarýnda söz ko-
nusu kaidenin uygulama alanýyla ilgili ör-
nekler vermiþ, istisnalarý zikretmiþ, kaide-
nin yorumuyla ilgili uzun tahliller yapmýþ-
týr. Aktardýðý kaidelerde geçen bazý terim-
leri açýklamýþ, çeþitli akidlerin tanýmýný yap-
mýþ, benzer kavramlar arasýndaki iliþkile-
ri / farklarý ele almýþtýr. Bu arada Mecel-
le’ye ve þerhlerine çeþitli eleþtiriler yönelt-
miþtir (meselâ bk. Þer¼u’l-šavâ£idi’l-fýš-
hiyye, s. 11, 28). Bu eleþtiriler daha çok
mezhep içi tutarlýlýk, müftâ bih olan görü-
þe muhalefet ve kaynaklarda geçen bilgi-
lerin saðlýklý þekilde aktarýlmayýp yanlýþ yo-
rumlanmasý gibi alanlarda yoðunlaþmak-
tadýr.
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ren, 2315 eserin tanýtýldýðý XXIV. ciltte
“nücûm” maddesinde gök biliminin tarih-
çesi geniþ biçimde anlatýlmaktadýr. Vâv,
hâ ve yâ harflerini içeren, 1805 eserin ta-
nýtýmýnýn yapýldýðý XXV. cildin sonuna e×-
¬erî£a’nýn hazýrlanma ve yayýmlanma ta-
rihçesiyle bütün ciltlerde yer alan eserle-
rin müelliflerine ait fihrist ilâve edilmiþtir.

Yazma nüshasý altý cilt olan eser top-
lam 11.239 sayfa halinde basýlmýþ, IX. cilt
dört ciltten oluþtuðundan ek ciltle birlik-
te toplam yirmi dokuz ciltte tamamlan-
mýþtýr. Ýlk üç cildi 1355-1357 (1936-1938)
yýllarý arasýnda müellifin editörlüðünde Ne-
cef’te yayýmlandýktan sonra II. Dünya Sa-
vaþý’nýn baþlamasýyla eserin basýmýna ara
verilmiþ, IV-XII ve XV-XIX. ciltler 1363-1389
(1944-1969) yýllarýnda müellifin iki oðlu Ali
Naký Münzevî ve Ahmed Münzevî’nin edi-
törlüðünde Tahran’da, XIII-XIV. ciltler M.
Sâdýk Bahrülulûm’un editörlüðünde Ne-
cef’te, müellifin vefatý üzerine geri kalan
ciltler de 1390-1398 (1970-1978) arasýnda
Tahran’da basýlmýþtýr. Kitabýn basýmý de-
vam ederken müellifin ekleri ve tashih
amacýyla tuttuðu notlarý Seyyid Ahmed
Hüseynî Müstedrekü’l-müßellef adýyla
XXVI. cilt olarak yayýmlamýþtýr (Meþhed
1364 hþ./1985). e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’þ-
Þî£a, Doðulu ve Batýlý araþtýrmacýlar tara-
fýndan muteber bir kaynak olarak kabul
edilmiþ, Tahrânî’nin oðlu Ali Naký Münzevî
eserde geçen þahýslarýn fihristini hazýrla-
mýþ ve bu eser Tahran Üniversitesi tarafýn-
dan üç cilt halinde yayýmlanmýþtýr (1377
hþ./2000). e×-¬erî£a’nýn tamamýný Necef
ve Tahran’da yapýlan ilk baskýsýndan son-
ra Ýranlý ve Lübnanlý yayýncýlar birçok de-
fa neþretmiþtir.
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de Halep’e baðlý Antakya’daki lisede Arap
edebiyatý öðretmenliði (müderrislik) teklif
edildi. Ancak Zerka öðrenime devam et-
me düþüncesiyle bu görevi kabul etmedi;
lisenin matematik bilimleri ve felsefe ko-
lu þeklinde planlanmýþ olan son yýlýný (on
ikinci yýl) Þam’da okuyarak (1929) bura-
dan da birincilikle mezun oldu. Daha son-
ra Suriye Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat
fakültelerine kaydýný yaptýrdý ve 1933’te
her iki fakülteyi de birincilikle bitirdi. Ha-
nefî fýkhý ile Mecelle’nin küllî kaideleri
þerhini babasýndan okuyan Zerka hadis ve
sîret dersleri aldýðý Râgýb et-Tabbâh; aka-
id, tefsir ve belâgat dersleri aldýðý Muham-
med el-Hanîfî’yi en çok etkilendiði hoca-
larý arasýnda sayar. Bunun yaný sýra Ýbn
Akýl’in el-Elfiyye þerhini Muhammed b.
Mustafa el-Hudarî’nin hâþiyesiyle birlikte
okuduðu muhaddis, fakih, usulcü ve dilci
Ahmed el-Mektebî; nahiv dersleri aldýðý
Halep fetva emini Ahmed el-Kürdî ile Îsâ
el-Beyânûnî; fýkýh ve hadis okuduðu Ýbrâ-
him es-Silkînî; tefsir dersleri aldýðý Ah-
med eþ-Þemmâ‘; nahiv, belâgat ve diðer
alet ilimleriyle ilgili dersler aldýðý Muham-
med en-Nâþid; el-Âcurrûmiyye’nin Ha-
san b. Ali el-Kefrâvî þerhini okuduðu Mah-
mûd b. Saîd es-Senkerî de önde gelen ho-
calarýndandýr.

Üniversiteden mezun olduktan sonra
Halep’teki millî ve karma (Fransýz) mah-
kemelerde on yýl kadar avukatlýk yaptý. Bu
arada babasýnýn vefatý üzerine (1938) Ha-
lep Ulucamii (el-Câmiu’l-kebîr) ve Hayr Ca-
mii’nde, Þâbâniyye ve Hüsreviyye medre-
selerinde ders vermeye baþladý. Reform-
cu bir kiþiliðe sahip olan Halep Þer‘î Mah-
keme Kadýsý Muhammed el-Ahdelî’nin ay-
ný yýl Halep Evkaf müdürlüðüne getirilme-
siyle bu kuruma baðlý okullarýn ýslahý pro-
jesini hazýrlayacak heyette yer aldýysa da
bu proje sonuçsuz kaldý. 1944’te emekli ol-
duðu Suriye Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde 1966 yýlýna kadar medenî hukuk ve
Ýslâm hukuku öðretim üyeliðinin yaný sýra
bölüm baþkanlýðý yaptý. 1947’de I. Fuâd
Üniversitesi (Kahire Üniversitesi) Hukuk Fa-
kültesi’nden Ýslâm hukuku diplomasý aldý.
Suriye Üniversitesi Þeriat ve Edebiyat fa-
kültelerinde çeþitli konferanslar ve dersler
verdi. Arap Birliði’ne (Câmiatü’d-düveli’l-
Arabiyye) baðlý Ma‘hedü’d-dirâsâti’l-Ara-
biyyeti’l-âliye’de de Suriye Medenî Kanunu
ile ilgili bir dizi konferans verdi. 1954’te
yapýlan parlamento seçimlerinde, özellik-
le ülkenin Fransýz iþgalinden kurtarýlmasý
için mücadele eden el-Kütletü’l-vataniyye
saflarýndan Halep milletvekili seçildi. Bu
arada üniversitedeki görevini de sürdür-

dü. 1956’da Adalet ve Evkaf bakanlýklarý-
na getirildi. Ýç karýþýklýklar ve ihtilâller yü-
zünden bu görevlerde bir yýldan az bir za-
man kalabildi. 5 Þubat 1958 tarihinde Mý-
sýr ve Suriye’nin birleþmesi kararýnýn ar-
dýndan hazýrlanmasý planlanan ortak el-
Ahvâlü’þ-þahsiyye Kanunu Hazýrlama Ko-
misyonu’na baþkanlýk etti ve tasarý iki yýl-
lýk bir sürede tamamlandý. Ancak bu ça-
lýþma, Suriye’de gerçekleþtirilen yeni bir
askerî darbe ile 29 Eylül 1961 tarihinde
Mýsýr-Suriye birliðinin bozulmasý sonucu
neticesiz kaldý. Darbenin ardýndan tekrar
anayasal düzene geçildiðinde yapýlan se-
çimlerde Halep milletvekili olarak parla-
mentoya girdi. 20 Aralýk 1961’de baþba-
kanlýk görevine tayin edilen Muhammed
Ma‘rûf ed-Devâlîbî’nin kabinesinde ikinci
defa Adalet ve Evkaf bakanlýklarýný üstlen-
di. 28 Mart 1962’de Abdülkerîm en-Nih-
lâvî liderliðinde yapýlan askerî darbeden
sonra siyasî hayattan çekildi, kendini öð-
retime ve ilmî çalýþmalara verdi.

Temmuz 1951’de Paris’te Sorbonne Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi tarafýndan dü-
zenlenen Ýslâm Hukuk Haftasý Kongresi’n-
de alýnan tavsiye kararýna baðlý olarak Mu-
hammed Ma‘rûf ed-Devâlîbî, Mustafa es-
Sibâî ve Muhammed Mübârek ile birlikte
Zerka baþlangýçta Mevsû£atü Cemâl £Ab-
dinnâ½ýr adýyla çýkan, daha sonra Mev-
sû£atü’l-Fýšhi’l-Ýslâmî adýyla yayýmýna de-
vam eden ansiklopedinin hazýrlanmasýn-
da öncülük edenler arasýnda yer aldý. An-
siklopedi çalýþmalarýna kolaylýk saðlamasý
amacýyla, mukayeseli fýkhýn önemli kay-
naklarýndan olan Zâhirî fukahasýndan Ýbn
Hazm’ýn el-Mu¼allâ’sý esas alýnýp hazýr-
lanan Mu£cemü fýšhi Ýbn ¥azm ve’d-
delîl li-mev¹ýni’l-mus¹ala¼âti’l-fýšhiy-
ye adlý fýkýh sözlüðü bu çalýþmanýn ürü-
nüdür. 1958’de Mýsýr ve Suriye’nin birliði
kararýnýn ardýndan Mýsýr Evkaf Bakanlýðý’-
nýn talebiyle Ali el-Hafîf ve Muhammed
Ebû Zehre de bu projeye katýldý (1961).
Ancak Suriye ile Mýsýr arasýndaki bazý si-
yasal problemler yüzünden proje askýya
alýndý. Bu defa benzer bir faaliyet 1966 yý-
lýnda Küveyt Evkaf Bakanlýðý tarafýndan
baþlatýldý ve projenin baþýna Zerka geti-
rildi. Daha önceki ansiklopedi çalýþmasýnda
yapýldýðý gibi Ýbn Kudâme’nin el-Mu³nî
adlý eseri temel alýnarak yeni bir fýkýh söz-
lüðü hazýrlandý. Bu çalýþma da 1971’de Ev-
kaf bakanýnýn deðiþmesiyle askýya alýnýn-
ca Zerka, o yýllarda kurulan Ürdün Üniver-
sitesi Þeriat Fakültesi’ndeki öðretim üye-
liði teklifini (1971) kabul ederek Küveyt’-
ten ayrýldý ve 1989 yýlýna kadar bu üniver-
sitede çalýþtý. Küveyt Evkaf bakanýnýn de-

Beyrut 1403/1983, ayrýca bk. Mustafa Ahmed
ez-Zerkå ve Abdülfettâh Ebû Gudde’nin takdimi,
s. 5-24; M. Râgýb et-Tabbâh, Ý £lâmü’n-nübelâß,
Halep 1988, VII, 629-638; Abdülfettâh Ebû Gud-
de, Terâcimü sittetin min fušahâßi’l-£âlemi’l-Ýs-
lâmî fi’l-šarni’r-râbi £ £aþer ve â¦âruhümü’l-fýš-
hiyye, Halep 1417/1997, s. 83-109; Lemyâ’ el-
Câsir, Medârisü ¥aleb el-e¦eriyye, târîÅuhâ ve
£imâratühâ, Halep 1421/2000, s. 344-366, 380-
393; M. Adnân Kâtibî, TârîÅu’l-iftâß fî ¥alebi’þ-
þehbâß, Halep 1424/2003, s. 48, 235, 257, 279,
284, 292; Necmettin Kýzýlkaya, “Þam Fakihi Ah-
med ez-Zerkâ’ (1869-1938)”, Ýslam Hukuku Araþ-
týrmalarý Dergisi, sy. 6, Konya 2005, s. 205-210.
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Mustafâ b. Ahmed
b. Muhammed ez-Zerkå

(1907-1999)

Ýslâm hukuku alanýnda
yenilikçi fikir ve eserleriyle tanýnan

Suriyeli âlim.
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Halep’te doðdu. Devlet lisesindeki öð-
reniminin ardýndan bakalorya imtihanýna
girebilmek için yirmi üç yaþýný doldurmuþ
olma þartý sebebiyle yaþýný büyütmek zo-
runda kaldýðýndan resmî kayýtlarda do-
ðum yýlý 1904’tür. Dedesi Muhammed ve
babasý Ahmed ez-Zerka’nýn ilmî þahsiyet-
leriyle tanýndýðý bir aileye mensuptur. Ýlk
öðrenimine, baþýnda dönemin meþhur hâ-
fýz ve kýraat âlimlerinden Muhammed el-
Haccâr’ýn bulunduðu Kur’an mektebinde
baþladý, burada hâfýzlýðýný tamamladý. Da-
ha sonra Halep’teki Fransýz mektebine kay-
dedildi. I. Dünya Savaþý yýllarýnda okullar
kýþlaya çevrilince eðitim ve öðretim dur-
ma noktasýna geldi. Ardýndan Suriye, Fran-
sýz iþgaline uðradý. Ýþgalden sonra Halep
Valisi Mer‘î Paþa’nýn gayretleriyle þer‘î ilim-
lerin öðretimi için tarihî Hüsreviyye Med-
resesi faaliyete geçirildi ve Zerka bu oku-
la kaydoldu. Öðretim süresi altý yýl olan li-
se seviyesindeki medresenin müfredatýna
matematik, coðrafya, tarih ve saðlýk bilgi-
si gibi dersler dahil edildi. Ancak okul dev-
let tarafýndan resmen tanýnmadýðý için me-
zunlarý sadece vakýflarda ve mescidlerde
görev alabiliyordu. Zerka bunun yanýnda
babasýnýn fýkýh ve hadis derslerine devam
etti, bu arada özel Fransýzca dersleri aldý;
arkadaþý Muhammed Ma‘rûf ed-Devâlîbî
ile birlikte Halep’teki genel liseye kaydýný
yaptýrdý. Ayrýca tarih ve Arap edebiyatýna
dair özel ders gördü. On birinci yýlýn so-
nunda yapýlan imtihanda okul birincisi ol-
du. Bu baþarýsýndan dolayý Halep Maarif
Müdürlüðü tarafýndan kendisine o dönem-


