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ZERK…, Ahmed Muhammed

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-
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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-
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nel ilkeler koymasý, ayrýntýlarý zaman ve
mekânýn ihtiyaçlarýna göre ictihada ter-
ketmesiyle temellendirir (a.g.e., I, 32). Ýc-
tihad Ýslâm dininin ruhu ve fýkhýn hayat
kaynaðýdýr (el-Câmi£atü’l-Ýslâmiyye, sy. 22
[1409/1989], s. 149-151). Ancak ona göre
bugün fýkhýn geliþiminde büyük rol oyna-
mýþ olan ferdî ictihad yerine kurumsal an-
lamda þûra ictihadýna (el-ictihâdü’l-cemâî)
aðýrlýk vermek gerekir (a.g.e., s. 157). Di-
nî duyarlýlýðý da (takvâ) ictihadýn þartlarý
arasýnda sayar (a.g.e., s. 160). Kendisine
sorulan sorulara verdiði cevaplarda önce-
likle, klasik fýkýh mirasýnda ikna edici ce-
vap bulmasý halinde onunla yetinmekle
beraber mezhep taassubundan uzak dur-
muþ, kendisini Hanefî mezhebine mensup
saymakla birlikte ihtiyaca cevap verebile-
cek diðer mezhep görüþlerinden de yarar-
lanmýþtýr. Mezhepler içinde bu yolda bir
görüþ bulamadýðýnda yeni ictihadlarýyla
meseleyi çözmeye çalýþmýþtýr. Mýsýr ve Su-
riye’nin birleþtiði dönemde baþkanlýðýný
yaptýðý el-Ahvâlü’þ-þahsiyye Kanunu Ko-
misyonu tarafýndan hazýrlanan taslak onun
bu yaklaþýmýnýn iyi bir örneðidir.

Ýlke olarak sigortanýn câiz olduðu görü-
þüyle þöhret bulan Zerka, döneminde et-
kileri bugüne de ulaþan verimli bir ilmî
tartýþma baþlatmýþtýr. Ona göre sünnet-
le tesbit edilen mîkat yerleri o dönemde
Arap yarýmadasýnýn doðu, kuzey ve güney
tarafýndan kara yoluyla hac ve umreye ge-
lenler içindir. Hz. Peygamber, o günlerde
diðer yönlerden Mekke’ye gelenlerin bu-
lunmamasý sebebiyle farklý cihetlere göre
bütün mîkat yerlerini belirlememiþ, konu-
yu ictihada býrakmýþtýr. Nitekim Hz. Ömer,
Irak’ýn fethinden sonra Iraklýlar ve doðu-
dan gelenler için Zâtüýrk’ý mîkat yeri ta-
yin etmiþtir. O dönemde belirlenmiþ olan
mîkat yerlerinin hava yoluyla gelenler için
de bir geçerliliði yoktur. Bundan dolayý ha-
va yoluyla gelenlerin uçaða binecekleri ha-
va meydanýnda ya da uçakta iken ihrama
girmeleri gerekmez. Uçaðýn mîkat yerle-
rinden veya Harem’den geçmesi durumu
deðiþtirmez. Bu yolcular, uçaklarý mîkat
yerleri dýþýnda bir bölgeye indiði takdirde
ihrama girecekleri yer kara yoluyla gide-
cekleri yol üstündeki mîkat yeridir. Bu mî-
kat yerlerinin herhangi birinden geçme-
yeceklerse ona paralel giriþ yerlerinde ih-
rama girerler. Eðer uçak Harem bölgesi-
ne inerse yolcular ora halkýndan biri gibi
hareket eder ve onlarýn girdiði yerde ih-
rama girer. Günümüzde uçaklarýn indiði
Uluslararasý Cidde Havalimaný mîkat yer-
leri içindedir ve buraya inen bir yolcunun
ihrama gireceði yer de burasýdýr. Ýleride

havalimanýnýn Mekke’ye taþýnmasý halinde
oraya hava yoluyla gelenler Mekkeliler’in
ihrama girdiði yerde ihrama girerler (el-
£Ašl ve’l-fýšh, s. 99-118).

Zerka, kutup bölgelerine yakýn yerlerde
namaz ve oruç vakitlerinin tayini konu-
sunda Fýkýh Akademisi’nin 1982 yýlýndaki
toplantýsýnda aldýðý karara itiraz ederek
iki farklý yöntem önermiþtir. Birincisi, bu
ülkelerdeki namaz ve oruç vakitlerinin Hi-
caz bölgesindeki yazýn veya kýþýn en uzun
gece ve en uzun gündüz esas alýnarak be-
lirlenmesidir. Ýkinci yönteme göre müslü-
manlarýn namaz ve oruç vakitlerini belir-
leyip uyguladýklarý buraya en yakýn böl-
geler esas alýnýr; bu bölgelerdeki gece ve
gündüzün en üst sýnýrý kutuplar için gece
ve gündüzün baþlangýcý kabul edilir. Me-
selâ bu yerlerde gündüz için belirlenen en
uzun süre geçmiþ olduðunda kutuplara
yakýn yerde yaþayanlar da oruçlarýný açar-
lar. Namaz vakitleri de bu yönteme göre
belirlenir (a.g.e., s. 119-126). Fýtýr sadaka-
sýnýn aynî olarak verilmesi gerektiðini sa-
vunan üç mezhebe karþý Zerka, bedelinin
ödenebileceðini söyleyen Hanefîler’in gö-
rüþünü öne çýkarýr ve daha isabetli bulur
(a.g.e., s. 57-69). Vesâil türünden hüküm-
lerin deðiþebileceði görüþünü hilâlin he-
saba baðlý olarak tesbit edilebileceði dü-
þüncesiyle örneklendirir (a.g.e., s. 71-97).
Recm cezasýyla ilgili rivayetleri sahih kabul
etmekle birlikte recmin had deðil ta‘zîr ce-
zasý kapsamýna girdiðini savunur (el-Fe-
tâvâ, s. 199, 208). Bazý alýþveriþ merkezle-
rinin müþterilerine çekiliþle verdiði büyük
hediyelerin kumar olduðu görüþündedir
(a.g.e., s. 513-514). Onun kendisine soru-
lan güncel birçok soruya verdiði cevaplar-
dan meydana gelen el-Fetâvâ’sý fýkýh dü-
þüncesini anlamaya imkân verecek zengin
bir muhtevaya sahiptir.

Eserleri. 1. el-Fýšhü’l-Ýslâmî fî ¦evbi-
hi’l-cedîd. Zerka’nýn Ýslâm hukuku ala-
nýndaki en meþhur eseridir. Suriye Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi öðrencileri için ders
kitabý ve mahkemelerde hâkimlere reh-
ber olarak çaðdaþ metotla hazýrlanmýþtýr.
Eser, o dönemlerde Hanefî fýkhýnýn (Me-
celle) uygulamada esas alýnmýþ olmasý se-
bebiyle bu çerçevede yazýlmýþ, diðer mez-
heplerin görüþlerine de atýfta bulunul-
muþtur. Münîr el-Aclânî’nin ifadesiyle el-
Fýšhü’l-Ýslâmî genel anlamda Ýslâm hu-
kukuna baþlangýç, özel anlamda ise Me-
celle’ye giriþ kitabýdýr. Dört cilt halinde ta-
sarlanan çalýþmanýn ilk iki cildi el-MedÅa-
lü’l-fýšhiyyü’l-£âm adýný taþýr ve üç bö-
lümden meydana gelir (Dýmaþk 1364/1945,
1371/1952, 1387/1968). Birinci bölümde ta-

ðiþmesi üzerine yeniden ansiklopedi çalýþ-
masýný yürütmesi önerisine olumsuz ce-
vap verdi. 1975’te Arap Birliði Genel Sek-
reterliði Hukuk Þubesi tarafýndan bütün
Arap ülkeleri için ortak bir medenî kanu-
nun hazýrlanmasý kararý gereðince oluþtu-
rulan komisyonlarda aktif rol aldý. Bölge
ülkelerinde Ýslâm hukuku ve mer‘î hukuk
alanýndaki komisyon ve hazýrlýk çalýþmala-
rýnýn birçoðunda bulundu, çeþitli üniver-
sitelerin ilâhiyat programý geliþtirme ça-
lýþmalarýna katýldý. Bunun yanýnda 1978’-
de merkezi Mekke’de bulunan Râbýtatü’l-
âlemi’l-Ýslâmî’de ve 1983’te Ýslâm Konfe-
ransý Teþkilâtý’na baðlý olarak Cidde’de ku-
rulan iki fýkýh akademisinde üyelik yaptý,
birçok teblið sundu. Zerka, el-MedÅal ilâ
na¾ariyyeti’l-iltizâm fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî
adlý çalýþmasýyla 1980 yýlýnda Uluslararasý
Kral Faysal Ýslâm Araþtýrmalarý ödülünü ka-
zandý. Kendisine bir diðer ödül de Ýslâm
Kalkýnma Bankasý tarafýndan verildi. Ýslâm
hukuku alanýnda kýrk yýl boyunca verdiði
dersler, yazdýðý kitaplar ve makaleler, sun-
duðu tebliðler ve yetiþtirdiði binlerce ta-
lebeyle bereketli bir ömür geçiren Zerka
3 Temmuz 1999’da Riyad’da vefat etti.

Bazý Fýkhî Görüþleri. Mustafa Ahmed
ez-Zerka, Ýslâm’ýn fert ve cemiyeti ýslah
için birbiriyle baðlantýlý üç ana hedefinin
bulunduðu tesbitinden sonra bunlardan
birincisinin insan aklýný taklit ve hurafe esa-
retinden kurtaran iman, ikincisinin ferdi
ruh ve ahlâk yönünden ýslah eden ibadet
ve ihsan duyarlýlýðý, üçüncüsünün de top-
lumun ýslahýný hedefleyen hukuk nizamý
olduðunu ifade eder (el-Fýšhü’l-Ýslâmî, I,
31). Zerka, fýkhýn bütün zamanlarýn ve
mekânlarýn ihtiyacýný karþýlayabilecek di-
namik bir yapýya sahip bulunduðu görü-
þünü, onun iki temel kaynaðý olan Kur’an
ve Sünnet’in nâdir hükümler dýþýnda ayrýn-
týya girmeyip evrensel nitelik arzeden ge-
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Mustafa Ahmed ez-Zerkå (solda) 1991 yýlýnda kendisine ve-

rilen bir ödülü alýrken
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lâm’ý tanýtmak amacýyla yayýmladýðý bir
eserin Ýslâm dünyasýnda büyük tepkiyle
karþýlanmasý üzerine ayný kurumun iste-
ðiyle yazýlan bir risâledir. Zerka birçok dile
tercüme edileceðini dikkate alarak ese-
rinde oldukça sade, veciz bir üslûpla fýkýh
ilminin mahiyeti, fýkýh mezheplerinin orta-
ya çýkýþý, Ýslâm hukukunun günümüzdeki
durumu ve tecdidle ilgili bilgiler vermek-
tedir (Dýmaþk 1416/1995). 5. el-Ýsti½lâ¼
ve’l-me½âli¼u’l-mürsele fi’þ-þerî£ati’l-
Ýslâmiyye ve u½ûli fýšhihâ. Müellif, el-
MedÅalü’l-fýšhiyyü’l-£âm adlý eserinden
(s. 60-89 [9. bs.]) iktibas ettiði birinci bö-
lümde Ýslâm hukukunun kaynaklarýndan
kitap, sünnet, icmâ, kýyas ve istihsan hak-
kýnda açýklamalar yapmýþ, ikinci bölüm-
de istislâh konusunu ele alarak el-Med-
Åal’deki bu konuyla ilgili kýsmý, dört mez-
hebin yaný sýra Zâhirîler, Zeydîler ve Ýmâ-
miyye Þîasý’nýn görüþlerine de yer vere-
rek geliþtirmiþtir. 1960’larda yazdýðý halde
uzun süre müsvedde halinde kalmýþ, da-
ha sonra müellifin oðlu Muhammed Enes
ez-Zerka’nýn gayretiyle yayýmlanmýþtýr (Dý-
maþk 1408/1988). Son iki eser Ali Pekcan ta-
rafýndan Ýslam Hukuk Okullarý ve Mas-
lahat Prensibi adýyla Türkçe’ye çevrilmiþ-
tir (Ýstanbul 2007). 6. Ni¾âmü’t-teßmîn
¼aš¢šatüh ve’r-reßyü fîh. Zerka’nýn 1-6
Nisan 1961 tarihlerinde Þam’da düzen-
lenen Ýslâm Hukuku Haftasý Kongresi’nde
sunduðu “.Akdü’t-te,mîn ve mevkýfü’þ-þe-
rî.ati’l-Ýslâmiyye minh” baþlýklý tebliðin ki-
tap haline getirilmiþ þeklidir. Genel anlam-
da sigortanýn cevazýnýn ileri sürüldüðü ve
bu görüþün delillerine yer verildiði kitap
tebliðin metni, müzakerecilerden karþý gö-
rüþü savunan Muhammed Ebû Zehre’nin
yazýsý ve Zerka’nýn ona verdiði cevap da ek-
lenerek defalarca basýlmýþ (Dýmaþk 1381/
1962; Beyrut 1984), yeni tartýþmalardaki
görüþlerinin yer aldýðý ilâveli baskýsý da ger-
çekleþtirilmiþtir (Beyrut 1415/1994). Hay-
reddin Karaman eseri Ýslâm’a Göre Si-
gorta adýyla Türkçe’ye tercüme etmiþtir
(Ýstanbul 1976, 1981, 1992). 7. Øýyâ³a šå-
nûniyye li-na¾ariyyeti’t-te£assüf bi-is-
ti£mâli’l-¼aš fi’l-šånûni’l-Ýslâmî. Hakkýn
kötüye kullanýlmasý teorisiyle ilgili bir çalýþ-
ma olup Ýslâm hukuku merkezli bir mede-
nî kanunun hazýrlanýp bütün Arap ülkele-
rinde uygulanmasý, böylece birliðin saðlan-
masý amacýna yönelik olarak Arap Birliði
tarafýndan Zerka’ya verilen projenin bir
ürünüdür. Eser bazý küçük düzeltmelerle
basýlmýþtýr (Amman 1408/1987). 8. el-Fi£-
lü’d-dâr ve’Š-Šamân fîh. Borçlar huku-
kunda haksýz fiillere dair bir eserdir. Arap
Birliði Genel Sekreterliði Hukuk Þubesi’nin

Ýslâm medenî hukuku hazýrlama proje-
sinin bir parçasý halinde ortaya çýkmýþ ve
1984 yýlýnda kurula sunulmuþtur. Bu eser
de bazý ilâvelerle birlikte basýlmýþtýr (Dý-
maþk 1409/1988). 9. Fi’l-¥adî¦i’n-nebe-
vî. Zerka’nýn Suriye Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi öðrencilerine hadis usulü alanýn-
da verdiði ders notlarýndan oluþan küçük
hacimli bir eserdir (Dýmaþk 1372/1953,
1375/1956). 10. A¼kâmü’l-evšåf. Ders ki-
tabý niteliði taþýyacak biçimde tasarlan-
mýþ bir eserdir (I, Amman 1418/1998, 1431/
2010). 11. Vücûbü ta¹bîšý’þ-þerî£a. 1976’-
da Riyad Muhammed b. Suûd Ýslâm Üni-
versitesi’nde düzenlenen bir sempozyum-
da sunulan tebliðin metni olup eserde Ýs-
lâm hukukunun bütün zaman ve mekân-
larda uygulanabilir nitelikte dinamik bir
karaktere sahip olduðu tezi iþlenmekte-
dir. Ayný sempozyumda sunulan baþka ba-
zý tebliðlerle birlikte yayýmlanmýþtýr (Riyad
1401/1981). Müellifin diðer bazý eserleri
de þunlardýr: Ma½ârif. Mu£âmelâtühâ ve
vedâßi£uhâ ve fevâßidühâ (Ýslâmî ban-
kacýlýk konusunun ele alýndýðý küçük ha-
cimli bir eserdir, Cidde 1404/1984); £Aš-
dü’l-isti¦nâß ve medâ ehemmiyyetihî
fi’l-isti¦mârâti’l-Ýslâmiyyeti’l-mu£â½ýra
(Mecelletü’l-Mecma£i’l-fýšhi’l-Ýslâmî, VII/2
[Cidde 1412/1992], s. 223-254; Cidde 1416/
1995); £A¾ametü Mu¼ammed Åâtemi
rusülillâh mecma£u’l-£a¾amâti’l-beþe-
riyye (Dýmaþk 1987); el-¥uš†šu’l-mede-
niyye fi’l-bilâdi’s-Sûriyye (I-II, Dýmaþk
1368/1948); Na¾ra £âmme fî fikreti’l-¼aš
ve’l-iltizâm (Dýmaþk 1367/1948); Æavs šu-
ze¼ (müellifin þiirlerini topladýðý divaný-
dýr, Cidde 1996).

Zerka’nýn Suriye Medenî Kanunu için
yazdýðý üç ciltlik þerh de önemli eserleri
arasýndadýr (Þer¼u’l-Æånûni’l-medenî es-
Sûrî, Dýmaþk 1953, 1957, 1961, 1963-1965).
Bu konuda Arap Birliði’ne baðlý Ma‘hedü’d-
dirâsâti’l-Arabiyye’de verdiði iki konferans
da kitap haline getirilmiþtir (Mu¼âŠarât
fi’l-Æånûni’l-medenî es-Sûrî, Kahire 1954;
el-Æånûnü’l-medenî es-Sûrî, Kahire 1969).
Zerka bunlardan baþka, el-Ahvâlü’þ-þah-
siyye Kanunu Hazýrlama Komisyonu tara-
fýndan oluþturulan Meþrû£u Æånûni’l-a¼-
vâli’þ-þaÅ½iyye el-muva¼¼ed: li’l-išlî-
meyni’l-Mý½rî ve’s-Sûrî adlý tasarýyý bir
takdim yazýsýyla birlikte neþretmiþtir (Dý-
maþk 1416/1996). Ayrýca Yahyâ b. Ziyâd el-
Ferrâ’nýn el-Mü×ekker ve’l-müßenne¦’i-
ni yayýmlamýþ (Halep 1345), babasý Ahmed
ez-Zerka’nýn Þer¼u’l-Æavâ£idi’l-fýšhiyye
adlý eserinin ikinci baskýsýný (Dýmaþk 1409/
1989) gözden geçirmiþ, eserin baþ tarafýna
yeni bir takdim yazmýþ, el-MedÅal’indeki 

ným, kaynaklar, tarihçe, Ýslâm hukukunun
dönemleri, Ýslâm hukuk ekollerinin orta-
ya çýkýþý, bu ekollerin ihtilâf sebepleri, bu
ihtilâflarýn hukukî deðeri, Ýslâm hukuku-
nun tedvini gibi konular ele alýnmýþtýr. Ýkin-
ci bölümde fýkhî hükümlerin dayandýðý te-
mel hukuk nazariyeleri iþlenmiþtir ki bu
tarz bir sunuþ klasik fýkýh kitaplarýna gö-
re önemli bir yeniliktir. Üçüncü bölümde
küllî kaidelere yer verilmiþ, bu kaidelerin
ortaya çýkýþý, hukukî deðeri ve literatürüy-
le ilgili konular üzerinde durulmuþ, ayrýca
Mecelle küllî kaidelerinin þerhi yapýlmýþ-
týr. III. cilt el-MedÅal ilâ na¾ariyyeti’l-
iltizâm fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî adýný taþýyýp Ýs-
lâm borçlar hukuku teorisini konu edin-
miþ ve yazýmý 1946’da tamamlanmýþtýr.
Bu cilt daha sonra ayný isimle müstakil
olarak da basýlmýþtýr (Dýmaþk 1420/1999).
Alým satým akdini konu alan ve 1948 yý-
lýnda basýlan el-£Uš†dü’l-müsammât fi’l-
fýšhi’l-Ýslâmî: £Ašdü’l-bey£ adlý IV. cilt
müstakil þekilde de neþredilmiþ (Dýmaþk
1420/1999), gözden geçirilmiþ biçimi mü-
ellifinin yeni bir takdimiyle birlikte tekrar
yayýmlanmýþtýr (Dýmaþk 1425/2004). Ser-
vet Armaðan eseri Çaðdaþ Yaklaþýmla
Ýslam Hukuku adýyla Türkçe’ye çevirmiþ-
tir (Ýstanbul 1993). Kitabýn giriþinde yer
alan birinci bölümün ilk kýsmý (9. bs., Dý-
maþk 1967-68, s. 25-53), 8-19 Eylül 1953
tarihlerinde Amerika Birleþik Devletleri’n-
de Congress Kütüphanesi ve Princeton
Üniversitesi’nin ortaklaþa düzenlediði Ýs-
lâm kültürüyle ilgili kongrede sunulan teb-
liðdir ve Hayreddin Karaman tarafýndan
“Umumi Olarak Hukuk, Ýslâm Hukuku ve
Ýslâm Aile Hukuku” adýyla Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (Yeni Geliþmeler Karþýsýnda Ýs-
lam Hukuku, Ýstanbul 1992, s. 11-52). 2.
el-Fetâvâ. Zerka’ya yöneltilen sorulara
onun verdiði cevaplarý ihtiva eden fetva ko-
leksiyonunda ekonomik hayat ve bankay-
la ilgili konular aðýrlýktadýr. Zerka’nýn tale-
besi Mecd Ahmed Mekkî’nin birçok der-
giden topladýðý yazýlarla hocasýnýn bizzat
kendisine verdiði yayýmlanmamýþ fetva-
larýnýn bir araya getirilmesiyle oluþturul-
muþtur. Yûsuf el-Kardâvî esere bir tak-
dim yazmýþ, yer yer dipnotlarda kendi gö-
rüþlerini belirtmiþtir (Beyrut-Dýmaþk 1996,
1425/2004). 3. el-£Ašl ve’l-fýšh fî fehmi’l-
¼adî¦i’n-Nebevî. Ele alýnan altý örnekten
yola çýkarak hadisleri anlamada izlenecek
yöntemi konu edinen küçük hacimli bu
eseri (Beyrut-Dýmaþk 1417/1996) Abdul-
lah Kahraman Hadislerin Anlaþýlmasýn-
da Aklýn ve Fýkhýn Rolü adýyla Türkçe’ye
çevirmiþtir (Ýstanbul 2002). 4. el-Fýšhü’l-
Ýslâmî ve medârisüh. UNESCO’nun Ýs-
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dur, cesur, pehlivan) adýný taþýmasýndan aile-
sinin Mýsýr’a sonradan gelip yerleþen Türk
asýllý olmasý dolayýsýyla Türkî, küçükken aile-
sinin geçimine katkýda bulunmak amacýy-
la altýn ve gümüþ iþleme (zerkeþ) sanatýn-
da ustalaþtýðý için Zerkeþî, Nevevî’nin Min-
hâcü’¹-¹âlibîn’ine özel bir ilgi duyup ez-
berlediði için Minhâcî lakaplarýyla anýlmak-
tadýr. Öðrenimine küçük yaþlarda Kahire’-
de baþladý. Baþta Minhâcü’¹-¹âlibîn ol-
mak üzere bazý kitaplarý ezberledi. Döne-
minin âdeti gereði farklý ilim dallarýyla il-
gilenmekle birlikte aðýrlýklý olarak fýkýh ve
fýkýh usulü tahsil etti. Kahire’de Cemâled-
din el-Ýsnevî, Sirâceddin Ömer b. Reslân el-
Bulkýnî, Moðultay b. Kýlýç ve 764’te (1363)
Kahire’ye gelen Halepli Þâfiî âlimi Þehâ-
beddin Ýbnü’l-Hanbelî’nin derslerine de-
vam etti; Ýbn Hiþâm en-Nahvî’den dil ilim-
lerini öðrendi. Dönemin ilim merkezleri-
ne yaptýðý yolculuklarda Dýmaþk’ta Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, Selâhaddin Ýbn Ebû Ömer
(Muhammed b. Ahmed el-Makdisî es-Sâlihî) ve
Ýbn Ümeyle el-Merâgý’den, Halep’te Þehâ-
beddin el-Ezraî’den ders aldý. Öðrencile-
rinden Birmâvî, mütevazi ve sade bir ha-
yat yaþayan hocasý Zerkeþî’nin bütün me-
saisini ilmî faaliyetlere ayýrdýðýný, geçim
masraflarýný ise akrabalarýnýn karþýladýðý-
ný bildirmektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî’-
nin belirttiðine göre Zerkeþî zamanýnýn ço-
ðunu evinde ilimle meþgul olarak geçirir,
zaman zaman kitapçýlar çarþýsýna gider,
kitap almadan eserleri inceleyip notlar tu-
tar, eve döndüðünde bu notlarý eserleri-
nin ilgili yerlerine kaydederdi (ed-Dürerü’l-
kâmine, III, 398; krþ. Sehâvî, eŠ-™avßü’l-
lâmi£, IV, 306). Ýslâmî ilimlerin çeþitli dal-
larýnda eser veren, birçoðunu kendi hattýy-
la yazdýðý bilinen Zerkeþî talebe yetiþtirdi,
fetva iþleriyle de uðraþtý, Zâhiriye Medre-
sesi’nde Þâfiî mezhebi müderrisliði ve Ka-
râfetüssuðrâ’daki Kerîmüddin Hankahý’n-
da þeyhlik yaptý. Aralarýnda, çocuklarý ve
Þemseddin Muhammed b. Abdüddâim el-
Birmâvî, Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Mu-
hammed b. Mûsâ el-Mahallî el-Medenî eþ-
Þâfiî, Þemseddin Ýbnü’l-Merâgý el-Medenî
(Muhammed b. Ebû Bekir b. Hüseyin), Kemâ-
leddin Muhammed b. Hasan eþ-Þümünnî
el-Ýskenderî el-Mâlikî ve Ebü’l-Fütûh Nec-
meddin Ömer b. Hiccî es-Sa‘dî el-Husbânî
ed-Dýmaþký eþ-Þâfiî gibi farklý mezheple-
re mensup meþhur âlimlerin bulunduðu
pek çok talebe yetiþtirdi. Ýlimle dolu bir
hayat süren Zerkeþî, 3 Receb 794 (26 Ma-
yýs 1392) tarihinde kýrk dokuz yaþýnda Ka-
hire’de vefat etti ve Karâfetüssuðrâ’da
Emîr Bektemür es-Sâkî Türbesi’nin yaký-
nýna defnedildi.

Eserleri. Velûd bir müellif olduðundan
“musannif” lakabýyla anýlan Zerkeþî daha
çok el-Burhân fî £ulûmi’l-Æurßân adlý ese-
riyle tanýnmýþ olsa da eserlerinin yarýya ya-
kýnýný fýkýh ve fýkýh usulüne dair eserlerle
hocalarýnýn ve bazý Þâfiî âlimlerinin fýkýh
eserlerine yaptýðý þerhler teþkil eder. Eser-
lerinde çok sayýda kaynaða baþvurmasý, lu-
gavî ve fýkhî tahliller yapmasý, kendi ulaþtý-
ðý sonuç ve çýkarýmlara yer vermesi onun
tenkitçi bir fýkýh anlayýþýna sahip bulun-
duðunu göstermektedir. Fýkhýn on farklý
dalýnda eser telif edildiðini belirten Zer-
keþî, bunlarýn arasýnda en yararlý ve yetiþ-
tirici olanýnýn usul ve fýkha dair genel kural-
larý bir araya getiren, kuþatýcý ve tamam-
layýcý özellikleriyle ictihad mertebesine ulaþ-
maya katký saðlayan kavâid kitaplarý oldu-
ðunu söylemektedir (el-Men¦ûr, I, 69-71).
Hadis ve hadis usulü alanýnda telif, þerh
ve tahrîc çalýþmalarý onu bu alanda da söz
sahibi yapmýþtýr. Ýbn Hacer, Zerkeþî’nin ay-
ný zamanda orta seviyede bir þair olduðu-
nu belirtir (Ýnbâßü’l-³umr, III, 141).

A) Tefsir. Zerkeþî’nin tefsire dair tek ese-
ri el-Burhân fî £ulûmi’l-Kurßân*’dýr. Ýbn
Hacer’in hayranlýk uyandýran en mükem-
mel eserlerden biri olarak nitelediði el-
Burhân (Ýnbâßü’l-³umr, III, 140) tefsir usu-
lü ve Kur’an ilimleri alanýnýn en geniþ ve
en kapsamlý klasik kaynaklarýndan biridir.
Eserin dört cilt halinde deðiþik baskýlarý ya-
pýlmýþtýr (nþr. Muhammed Ebü’l-Fazl Ýbrâ-
him, Kahire 1376-1377, 1378; Beyrut 1972;
nþr. Mustafa Abdülkadir Atâ, Beyrut 1408/
1988; nþr. Zekî Muhammed Ebû Serî‘, Ri-
yad 2006; Kahire 2006; nþr. Muhammed
Mütevellî Mansûr, Kahire 1429/2008). el-
Burhân üzerine Abdülmecîd Hindâvî Ca‘-
fer, Bedî£u’l-Æurßân min Kitâbi’l-Bur-
hân li’l-£Allâme ez-Zerkeþî (1988, Ezher
Üniversitesi Arap Dili), Halîfe Karnî Mu-
hammed Halîfe Mebâ¼i¦ü £ilmi’l-me£â-
nî fî Kitâbi’l-Burhân li’l-Ýmâm ez-Zer-
keþî (1988, Ezher Üniversitesi Arap Dili),
Vedat Tekin Zerkeþî’nin “el-Burhân fî
ulûmi’l-Kur’ân”ýnda Anlama ve Yorum
(yüksek lisans tezi, 2007, Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlarýyla
tez çalýþmasý yapmýþlardýr.

B) Hadis. 1. en-Nüket £alâ Mušaddi-
meti Ýbni’½-Øalâ¼ (en-Nüket £alâ £Ulûmi’l-
¼adî¦, Ta£lîš £alâ Ma£rifeti envâ£i £ulûmi’l-
¼adî¦, el-Kelâm £alâ £ulûmi’l-¼adî¦). Ýbnü’s-
Salâh’ýn £Ulûmü’l-¼adî¦ ve el-Mušad-
dime adlarýyla bilinen eserinin þerhi olup
Zeynelâbidîn b. Muhammed b. Belâferîc
tarafýndan ilk seksen varaký üzerine yük-
sek lisans çalýþmasý yapýldýktan sonra

fýkhýn küllî kaideleriyle ilgili bölümün giriþ
kýsmýný da (II, 947-962) ilâve etmiþtir (s.
33-44). Bunun yanýnda Mýsýr’ýn ileri gelen
hýristiyanlarýndan Yûsuf Nasrullah’ýn ter-
cüme ettiði, August Rohling’in el-Ken-
zü’l-mer½ûd fî šavâ£idi’¹-ªalmûd adlý
eseriyle Þarl Lourant’ýn Fî ¥âdi¦eti šat-
li’l-eb ªoma ve Åâdimihî Ýbrâhîm £Am-
mâr’ýný bir takdim yazýsý ve bazý notlar-
la birlikte yeniden neþretmiþtir (Dýmaþk
1987).
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Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed
b. Bahâdýr b. Abdillâh et-Türkî

el-Mýsrî el-Minhâcî ez-Zerkeþî eþ-Þâfiî
(ö. 794/1392)

Þâfiî âlimi.
˜ ™

745 (1344) yýlýnda Kahire’de doðdu. Ba-
basýnýn ve dedesinin ismi bazý kaynaklar-
da yer deðiþtirmiþ þekilde verilmektedir.
Babasýnýn veya dedesinin Bahâdýr (Bahâ-
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