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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.
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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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rûf bi’t-Te×kire fi’l-e¼âdî¦i’l-müþtehire adýy-
la; nþr. Muhammed b. Lutfî es-Sabbâð,
Beyrut 1417/1996, el-Leßâli’l-men¦ûre fi’l-
e¼âdî¦i’l-meþhûre evi’t-Te×kire fi’l-e¼âdî-
¦i’l-müþtehire adýyla). Celâleddin es-Süyû-
tî bu eseri de ed-Dürerü’l-münte¦ire fi’l-
e¼âdî¦i’l-müþtehire adýyla ihtisar etmiþ,
bu arada bazý ilâvelerde de bulunmuþtur
(Kahire 1307, 1380; nþr. Halîl Muhyiddin
el-Meys, Beyrut 1984; nþr. Muhammed Ab-
dülkadir Atâ, Kahire 1987; nþr. Mahmûd
el-Arnaût – Muhammed Bedreddin Kah-
vecî, Küveyt 1988; nþr. Muhammed b. Lut-
fî es-Sabbâð, Riyad 1988; nþr. Muhammed
Abdürrahîm, Beyrut 1995). 5. et-Tenš¢¼
li-elfâ¾i’l-Câmi£i’½-½a¼î¼ (Þer¼u Øa¼î¼i’l-
BuÅârî, ¥âþiyetü’l-BuÅârî). Bu çalýþma Ýbn
Hacer’in verdiði bilgiye göre, Zerkeþî’nin
daha önce baþlayýp müsvedde halinde bý-
raktýðý Þer¼u’l-BuÅârî adlý çalýþmasýnýn
bir cilt halindeki özetidir. Ýbn Hacer þer-
hin orijinalinin bazý bölümlerini gördüðü-
nü belirtmektedir (ed-Dürerü’l-kâmine, III,
398). et-Tenš¢¼’in de muhtelif baskýlarý
yapýlmýþtýr (nþr. Muhammed Muhammed
Abdüllatîf, I-VI, Kahire 1351-1353; nþr. Ah-
med Ferîd, Mekke-Riyad 2000; nþr. Yahyâ
b. Muhammed Ali el-Hakemî, Riyad 2003,
1425/2004; nþr. Muhammed Hasan Mu-
hammed Hasan Ýsmâil, Beyrut 1424/2004,
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin Keþfü’l-müþkil
£alâ Øa¼î¼i’l-BuÅârî adlý eseriyle birlikte;
nþr. Rýdvân Câmi‘ Rýdvân, Kahire 2002-
2007). Ýbn Hacer el-Askalânî’nin eserdeki
yanlýþlarý düzelterek bazý noktalarý açýkla-
dýðý bir çalýþmasý ¥avâþî Tenš¢¼i’z-Zer-
keþî £ale’l-BuÅârî adýyla yayýmlanmýþtýr
(nþr. Muhammed Hasan Muhammed Ha-
san Ýsmâil, Beyrut 1424/2004, Ebü’l-Ferec
Ýbnü’l-Cevzî’nin Keþfü’l-müþkil £alâ Øa¼î-
¼i’l-BuÅârî adlý eseriyle birlikte; nþr. Ebû
Abdurrahman b. Hasan ez-Zendî el-Kür-
dî, Beyrut 1429/2008). et-Tenš¢¼ üzerine
Kadý Muhibbüddin Ýbn Nasrullah el-Baðdâ-
dî en-Nüket (¥âþiye) £ale’t-Tenš¢¼ þer-
¼i’l-Câmi£i’½-½a¼î¼ (Beyazýt Devlet Ktp.,
Veliyyüddin Efendi, nr. 1151; Köprülü Ktp.,
Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 1591/5, vr. 106a-132b;
krþ. DÝA, XLI, 616), Þemseddin es-Sehâvî
Tecrîdü ¥avâþî £alâ Tenš¢¼i’z-Zerkeþî
adýyla birer hâþiye yazmýþtýr. Ýbn Gazî el-
Miknâsî, eserin eksiklerinin tamamlanma-
sý ve Øa¼î¼-i BuÅârî’nin daha iyi anlaþýl-
masý için Ýrþâdü’l-lebîb ilâ mašå½ýdi ¼a-
dî¦i’l-¼abîb ismiyle bir eser telif etmiþtir
(nþr. Abdullah Muhammed et-Temsemâ-
nî, Muhammediye 1409/1989). Ahmed b.
Hüseyin er-Remlî de et-Tenš¢¼ ile Þem-
seddin el-Kirmânî’nin Buhârî þerhindeki
bazý noktalarý eleþtiren bir eser kaleme

almýþtýr. Medine Ýslâm Üniversitesi’nden
Ali b. Sultân el-Hakemî, Te£aššubâtü’l-
£Allâme Bedriddîn ed-Demâmînî fî
kitâbihî “Me½âbî¼u’l-Câmi£i’½-½a¼î¼”
£ale’l-Ýmâm Bedriddîn ez-Zerkeþî fî ki-
tâbihî “et-Tenš¢¼ li-elfâ¾i’l-Câmi£i’½-½a-
¼î¼” fi’l-ša²âye’n-na¼viyye ve’½-½arfiy-
ye ve’l-lu³aviyye adlý çalýþmasýnda Bed-
reddin Ýbnü’d-Demâmînî’nin Me½âbî¼u’l-
Câmi£i’½-½a¼î¼’inde et-Tenš¢¼’e dil bili-
mi açýsýndan yönelttiði eleþtirileri ele al-
mýþtýr (Medine 1416/1995). 6. el-Mu£te-
ber fî taÅrîci e¼âdî¦i’l-Minhâc ve’l-
MuÅta½ar. Kadî Beyzâvî’nin Minhâcü’l-
vü½ûl ilâ £ilmi’l-u½ûl ve Ýbnü’l-Hâcib’in
MuÅta½aru Müntehe’s-sûl ve’l-emel ad-
lý eserlerindeki hadislerin tahrîcine dair-
dir. Abdürrahîm b. Muhammed Ahmed
el-Kaþkarî tarafýndan üzerine doktora ça-
lýþmasý yapýlan eser (1404/1984, Medine
Ýslâm Üniversitesi) Hamdî Abdülmecîd es-
Selefî’nin tahkikiyle de basýlmýþtýr (Küveyt
1404/1984). 7. e×-¬ehebü’l-ibrîz fî taÅ-
rîci e¼âdî¦i Fet¼i’l-£azîz (TSMK, III. Ah-
med, nr. 482/1-3). Abdülkerîm er-Râfiî’nin
eserinde yer alan hadislerin tahrîci ve de-
ðerlendirmesiyle ilgilidir. Zerkeþî, el-Ýcâ-
be’de zikrettiði bu eserinde Ýbn Hacer el-
Askalânî’nin belirttiðine göre Ýbnü’l-Mülak-
kýn’ýn derlemesini takip etmiþse de hadis-
leri senedleriyle verme konusunda Abdul-
lah ez-Zeylaî’nin yöntemini benimsediði
için kitabýn hacmi büyümüþtür (ed-Düre-
rü’l-kâmine, III, 398).

C) Fýkýh Usulü. 1. el-Ba¼rü’l-mu¼î¹ fî
u½ûli’l-fýšh. Zerkeþî’nin fýkýh usulü alanýn-
daki eserlerinin yazýlýþ sýrasý açýkça bilin-
memekle beraber Selâsilü’×-×eheb’de (s.
332) “büyük kitabým” diye andýðý ve 777
(1376) yýlýnda henüz otuz iki yaþýnda iken
kaleme aldýðý el-Ba¼rü’l-mu¼î¹’i diðerle-
rinden önce yazdýðý anlaþýlmaktadýr. Dört
Sünnî mezheple Zâhirî, Mu‘tezilî ve Þiî âlim-
lerine ait 200’ü aþkýn eserden yararlanýla-
rak telif edilen bu ansiklopedik eser pek
çok eski kaynaktan yaptýðý derlemelerle
dikkati çekmektedir. Zerkeþî’nin, müteah-
hirîn usulcülerinin kendilerinden iktibasta
bulunduklarý eserleri görmeden nakilde
bulunmalarý sebebiyle çok kere hataya düþ-
tüklerini, kendisinin ise nakilde bulundu-
ðu eserleri gördüðünü, þifahî ve aracý va-
sýtasýyla görüþ nakletmediðini ifade etme-
si (el-Ba¼rü’l-mu¼î¹, VI, 328) onun ilmî ti-
tizliðini göstermektedir. Müellif, kitabýnýn
içeriðini daha zengin hale getirmek için
usul eserlerinin yaný sýra tefsir, kelâm, ha-
dis þerhleri ve lugat kitaplarýna da sýkça
atýfta bulunmakta ve terimlerin tanýmý-
na geniþ yer vermektedir. Konularý iþler-

(1406, Medine Ýslâm Üniversitesi) ayný ki-
þinin tahkikiyle yayýmlanmýþtýr (ez-Zerkeþî
ve Kitâbühû en-Nüket £alâ Mušaddimeti
Ýbni’½-Øalâ¼, I-III, Riyad 1419/1998, 1429/
2008). 2. en-Nüket £ale’l-£Umde fi’l-a¼-
kâm (Ta½¼î¼u £Umdeti’l-a¼kâm, Þer¼u’l-
£Umde). Abdülganî el-Makdisî’nin Buhâ-
rî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerin-
de fýkhî konularla ilgili müttefekun aleyh
hadisleri bir araya getirdiði £Umdetü’l-
a¼kâm’ýnda yer alan hadislerin nisbetle-
rinin doðruluðunu belirtmek ve dil açýsýn-
dan tahlillerini yapmak üzere kaleme alýn-
mýþtýr. Eseri önce Merzûk b. Heyyâs ez-
Zehrânî “Kitâbü Taþhîhi’l-.Umde li’l-Ýmâm
ez-Zerkeþî” adýyla Zerkeþî’nin yalnýzca ha-
dis tenkidine dair açýklamalarýna yer ve-
rerek bir özet halinde yayýmlamýþ (Mecel-
letü’l-Câmi£ati’l-Ýslâmiyye, sy. 75-76 [Me-
dine 1407]), ardýndan Ebû Kuteybe Nazar
Muhammed el-Fâryâbî tarafýndan muh-
tevasý korunmakla birlikte yeniden tertip
edilerek bir bütün halinde neþredilmiþtir
(nþr. Riyad 2002, 1428/2007). Ýbn Hacer
el-Askalânî’nin de en-Nüket £alâ Nüke-
ti’l-£Umde adlý bir çalýþmasý vardýr. 3. el-
Ýcâbe* li-îrâdi me’stedrekethü £Âßiþe
£ale’½-½a¼âbe. Eserde Hz. Âiþe’nin diðer
sahâbîlere hadis ve yorum açýsýndan yö-
nelttiði eleþtiriler, bu alanda yazýlan diðer
eserlere (DÝA, II, 204) nisbetle oldukça ge-
niþ biçimde ele alýnmaktadýr. Onlarca riva-
yetin bulunduðu eserde Zerkeþî rivayet-
leri Kur’an ve Sünnet’e arzederek, tarihî
olaylarla mukayese ederek, akýl, mantýk ve
dil eleþtirilerine yer vererek deðerlendir-
miþtir (nþr. Saîd el-Efganî, Dýmaþk 1358/
1939, 1391/1971, 1401/1981; Beyrut 1390/
1970, 1400/1980, 1405/1985; nþr. Zekeriyyâ
Ali Yûsuf, Kahire 1965; nþr. Rif‘at Fevzî Ab-
dülmuttalib, Kahire 1421/2001; nþr. Bünya-
min Erul – Þuayb el-Arnaût, Beyrut 1425/
2004). Bünyamin Erul eseri geniþçe bir su-
nuþ, notlar ve dizinle birlikte Türkçe’ye çe-
virmiþtir (bk. bibl.). Celâleddin es-Süyûtî
eseri £Aynü’l-i½âbe fi’stidrâki £Âßiþe
£ale’½-½a¼âbe adýyla özetlemiþtir (nþr.
Abdullah Muhammed ed-Dervîþ, Dýmaþk
1983). 4. et-Te×kire fi’l-e¼âdî¦i’l-müþte-
hire (el-Leßâli’l-men¦ûre fi’l-e¼âdî¦i’l-meþ-
hûre, el-Fevâßidü’l-men¦ûre fi’l-e¼âdî¦i’l-
meþhûre). Eserde halk arasýnda hadis di-
ye bilinen rivayetler sened ve metin baký-
mýndan deðerlendirilmiþtir. The Encyclo-
paedia of Islam’ýn 2004’te yayýmlanan
zeylinde Zerkeþî’nin biyografisini yazan
Andrew Rippin’in “þimdi kayýp” dediði ese-
rin muhtelif neþirleri vardýr (nþr. Mustafa
Abdülkadir Atâ, Beyrut 1406/1986, el-Leßâ-
li’l-men¦ûre fi’l-e¼âdî¦i’l-meþhûre el-ma£-
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esas alýndýðý için bir bakýma onun muhta-
sarý gibidir (nþr. Ebû Âsým Hasan b. Ab-
bas b. Kutb, Kahire 2000, 1423/2003). Ta-
bakat kitaplarýnda yer almamakla birlik-
te Zerkeþî, Selâsilü’×-×eheb’de bunlarýn
dýþýnda el-Vü½ûl ilâ ¦imâri’l-u½ûl (s. 98,
221), Müntehe’l-cem£ (s. 128) ve Ma¹-
la£u’l-neyyireyn (s. 132, 398) adlarýyla üç
ayrý usul eserine atýfta bulunmakta ve el-
Vü½ûl ilâ ¦imâri’l-u½ûl’den, özellikle Þâ-
fiî görüþlerinin ortaya konuluþu bakýmýn-
dan hangi mezhepten olursa olsun usulcü-
nün müstaðni kalamayacaðý bir eser ola-
rak söz etmektedir.

D) Fýkýh. 1. el-Men¦ûr fi’l-šavâ£id (el-
Æavâ£id). Kavâid literatürünün seçkin ör-
neklerinden biri olan eserde kaidelerin al-
fabetik sýrayla derlenmesi, alanýnda bir il-
ki teþkil etmekte ve kitaptan yararlanýlma-
sýný kolaylaþtýrmaktadýr (nþr. Teysîr Fâik
Ahmed Mahmûd, I-III, Küveyt 1402/1982,
1985; nþr. Muhammed Hasan Muhammed
Hasan Ýsmâil, I-II, Beyrut 1421/2000). Sirâ-
ceddin Ömer el-Abbâdî el-Mýsrî eser üze-
rine iki ciltlik bir þerh yazmýþ, Abdülveh-
hâb eþ-Þa‘rânî eseri ihtisar etmiþ (Ezher
Ktp., nr. 867, Genel, nr. 23430), Ýbn Kasým
el-Abbâdî bir hâþiye yazmýþ (Ezher Ktp.,
nr. 869, Genel, nr. 22232), Cemâleddin Mu-
hammed b. Ahmed es-Sa‘dî el-Hadramî ise
eseri önce ihtisar edip sonra þerhetmiþtir.
Bazý yazmalarda ve kataloglarda e¹-ªýrâ-
zu’l-mü×ehheb fî šavâ£idi’l-me×heb (el-
Æavâ£id) adýyla ayrý bir kavâid eseri olarak
Zerkeþî’ye nisbet edilen eser de el-Men-
¦ûr’un farklý nüshalarýndan biridir (krþ. Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 662,
910; Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 333; Esad
Efendi, nr. 478). 2. ed-Dîbâc fî tav²î¼i’l-
Minhâc. Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibîn’i
üzerine yapýlan þerhte görüþlerin dayan-
dýðý deliller verilmiþ, hadislerin kaynaðý be-
lirtilmiþ, baþta Þâfiî fýkhýnýn temel eserleri
olmak üzere bazýlarýnýn bugün sadece adý
bilinen pek çok kaynaða müracaat edil-
miþtir (Kahire 1306; nþr. Yahyâ Murâd, Ka-
hire 1427/2006; nþr. Osman Gazâl, Beyrut
2009). 3. ƒabâya’z-zevâyâ. Abdülkerîm
er-Râfiî’nin el-Vecîz þer¼u Fet¼u’l-£azîz
ve Nevevî’nin Rav²atü’¹-¹âlibîn adlý eser-
lerinde bulunmakla birlikte uygun baþlýk
altýnda zikredilmemiþ olduklarýndan bu-
lunamadýðý düþünülen 616 önemli mese-
lenin kolay ulaþýlmasý amacýyla bilinen fý-
kýh sistematiðine göre tertip edildiði bir
eserdir (nþr. Abdülkadir Abdullah el-Ânî,
Küveyt 1402/1982, 1993; nþr. Eymen Sâlih
Þa‘bân, Beyrut 1417/1996). Bu eser üzeri-
ne Ebû Ýshak Burhâneddin Ýbrâhim b.
Hýdr b. Ahmed es-Saîdî el-Kusûrî (¥avâ-

þî), Ebü’s-Saâdât Bedreddin Muhammed
b. Muhammed el-Bulkýnî (¥âþiye £alâ ƒa-
bâya’z-zevâyâ) ve Ýzzeddin Hamza b. Ah-
med b. Ali el-Hüseynî ed-Dýmaþký eþ-Þâfiî
(Bešåya’l-Åabâyâ fi’l-istidrâk £alâ ¥abâ-
ya’z-zevâyâ) birer çalýþma yapmýþtýr. 4.
ƒâdimü’r-Râfi£î ve’r-Rav²a. Râfiî’nin
Fet¼u’l-£azîz ve Nevevî’nin Rav²atü’¹-¹â-
libîn’inde mevcut kapalý meseleleri açýk-
lýða kavuþturmak amacýyla kaleme alýnan
bu hacimli eserde Ezraî’nin et-Tavassu¹
ve’l-fet¼ beyne’r-Rav²a ve’þ-Þer¼’inin
üslûbu benimsenerek ondan çok yararla-
nýlmýþ olmakla birlikte baþka kaynaklar-
dan da bilgiler ilâve edilmiþtir. On dokuz
ciltlik bir nüshasý Topkapý Sarayý Müzesi
Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (III. Ahmed, nr.
672/1-19). Zerkeþî eserini Ta¼rîrü’l-ƒâ-
dim (Lübbü’l-ƒâdim) adýyla ihtisar et-
miþtir. Celâleddin es-Süyûtî zekât bölü-
münden hac bölümünün sonuna kadar
olan kýsmý Ta¼sînü’l-ƒâdim adýyla ihti-
sar etmeye baþlamýþ, ancak tamamlaya-
mamýþtýr. 5. Þer¼u’l-Vecîz. Ýmam Gaz-
zâlî’ye ait eserin þerhidir (Zâhiriyye Ktp.,
Fýkhu Þâfiî, nr. 2392 [499]). 6. Þer¼u’t-
Tenbîh. Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin et-Ten-
bîh’inin þerhi olup birinci cüzü 785 (1383)
yýlýnda tamamlanmýþtýr (TSMK, III. Ahmed,
nr. 955/1-4; Berlin Kraliyet Ktp., nr. 4466).
7. Tekmiletü Þer¼i’l-Minhâc. Hocasý Ýs-
nevî’nin Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibîn’ine
Kâfi’l-mu¼tâc fî þer¼i’l-Minhâc adýyla
yazdýðý ve yarým kalan (müsâkat bölümü-
ne kadar) þerhini tamamladýðý bir eser-
dir. Nakil aðýrlýklý kitapta Ýbnü’n-Nakýb el-
Mýsrî’nin en-Nüket’i esas alýnmakla bir-
likte Ezraî ve Bulkýnî’den de nakiller vardýr
(Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 507;
Ezher Ktp., nr. 2669 [Arûsî 42349]; Berlin
Kraliyet Ktp., nr. 4525; Yale Üniversitesi
Ktp., nr. 1054; Paris Millî Ktp., nr. 1007). 8.
Mâ lâ yese£u’l-mükellefe cehlüh. Nama-
za dairdir (Escurial Ktp., nr. 707). 9. el-øu-
rerü’s-sevâfir £ammâ [fî mâ] ya¼tâcü
ileyhi’l-müsâfir. Yolculukla ilgili hüküm-
leri ve yolculuk âdâbýný konu alan bir eser-
dir (nþr. Ahmed Mustafa el-Kudât, Amman
1409/1989; Beyrut, ts.; nþr. Merzûk Ali Ýbrâ-
him, Kahire 2003). 10. Ý£lâmü’s-sâcid fî a¼-
kâmi’l-mesâcid. Mescidlerle ilgili hüküm-
lerin bir araya getirildiði ilk müstakil eser
kabul edilmektedir. Bir mukaddime ile dört
bölümden oluþan eserde Mescid-i Harâm,
Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve diðer
mescidlerle ilgili fýkhî hükümlere mukaye-
seli þekilde yer verilmiþtir (nþr. Ebü’l-Ve-
fâ Mustafa el-Merâgý, Kahire 1384, 1403,
1420/1999; Ebûzabî 1401/1981; nþr. Ey-
men Sâlih Þa‘bân, Beyrut 1416/1995). 11.

ken Ýmam Þâfiî’nin görüþlerine öncelik ver-
mekle birlikte gerek farklý düþünen Þâfiî
usulcülerinin gerekse diðer mezhep men-
subu muhalif usulcülerin görüþlerini de
gerekçeleriyle birlikte vermekte, eleþtirel
bir bakýþ açýsýyla bunlara iliþkin deðerlen-
dirmelerde bulunmaktadýr (nþr. Abdülka-
dir Abdullah Halef el-Ânî v.dðr., I-VI, Kü-
veyt 1409/1988, 1413/1992; I-VIII, Kahire
1414/1994; Muhammed Muhammed Tâ-
mir, I-IV, Beyrut 1421/2000). Eserin “Kitâ-
bü’l-Kýyâs” bölümü üzerine Hâris Musta-
fa Zugayb tarafýndan 1977 yýlýnda Paris
Sorbonne Üniversitesi’nde bir doktora tezi
(Edition critique du “Kitåb al-qiyås” extra-
it du “Kitåb al-ba¼r al-mu¼¢¹ fî u½†l al-fiqh”
de l’Imåm Ab† £Abdullåh Badr al-d¢n Mu-
¼ammad b. Bahådur al-Zarka{¢ al-}åfi£¢)
Ali b. Sâlim (Bedrüddîn ez-Zerkeþî ve kitâ-
bühû el-Ba¼rü’l-mu¼î¹ fî u½ûli’l-fýšh, 1983,
el-Külliyyetü’z-Zeytûniyye [Tunus]), Mu-
hammed Halîl (Mušaddimâtü’l-Ba¼ri’l-
mu¼î¹ fî u½ûli’l-fýšh, Yeni Sorbon Üniver-
sitesi [Paris, ts.]) tarafýndan tezler hazýr-
lanmýþtýr. Muhammed b. Abdürrezzâk ed-
Düveyþ I. cildini Ýmam Muhammed b. Suûd
Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sun-
muþtur (1406). Zerkeþî’nin öðrencisi Þem-
seddin el-Birmâvî, kendisinin el-Elfiyye
fî u½ûli’l-fýšh adlý manzumesine yazdýðý
þerhte büyük oranda el-Ba¼rü’l-mu¼î¹’-
ten faydalanmýþtýr. Ömer Osman Arýk “ez-
Zerkeþî ve el-Ba¼rü’l-mu¼î¹” adýyla bir
makale yayýmlamýþtýr (Darende Ýlâhiyat
Fakültesi Araþtýrma Dergisi, I [1995], s.
177-186). 2. Selâsilü’×-×eheb. Hilâf ilmi
yöntemiyle kaleme alýnan eser fýkýh usu-
lündeki ihtilâflý meseleleri ve bunlarýn se-
beplerini göstermek üzere telif edilmiþtir
(nþr. Muhammed el-Muhtâr b. Muham-
med el-Emîn eþ-Þinkýtî, Kahire 1411/1990;
Medine 1423/2002; nþr. Safiyye Ahmed
Halîfe, Kahire 2008; nþr. Nâcî es-Süveyd,
Beyrut 2011). 3. Teþnîfü’l-mesâmi£ bi-
Cem£i’l-cevâmi£ (Þer¼u Cem£i’l-cevâmi£).
Tâceddin es-Sübkî’nin muhtasar eseri üze-
rine yapýlan bu þerh bir mukaddime ile ye-
di bölümden oluþmaktadýr; ictihad bölü-
münün çok geniþ þekilde þerhedilmesi dik-
kat çekicidir. Mûsâ b. Ali Fakýhî tarafýndan
Muhammed b. Suûd Üniversitesi’nde dok-
tora tezi olarak tahkik edilen eserin (1407)
muhtelif baskýlarý yapýlmýþtýr (Kahire 1332;
nþr. Seyyid Abdülazîz – Abdullah Rebî‘, I-IV,
Kahire 1990, 1418/1998, 1419/1999; nþr.
Ebû Amr el-Hüseynî Ömer b. Abdürrahîm,
I-II, Beyrut 1420/2000). Ýbnü’l-Irâký’nin el-
øay¦ü’l-hâmi£ þer¼u Cem£i’l-cevâmi£
adlý eserinde bizzat müellifinin de belirt-
tiði üzere çoðunlukla Teþnîfü’l-mesâmi£

ZERKEÞÎ, Bedreddin



292

ZERKEÞÎ, Bedreddin

rinin belâgat ilimlerine dair bölümünün
Kazvînî tarafýndan yapýlan TelÅî½ü’l-Mif-
tâ¼ adlý muhtasarýna yazýlan þerhtir. Mü-
ellif ferâð kaydýnda eserini 7 Muharrem
763’te (6 Kasým 1361) tamamladýðýný be-
lirtmektedir (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali
Paþa, nr. 2222). 3. el-Ezhiye fî a¼kâmi’l-
ed£iye (nþr. Cemîl Abdullah Avîza, Am-
man 1431/2010). Zekeriyyâ el-Ensârî ta-
rafýndan TelÅî½ü’l-Ezhiye fî a¼kâmi’l-
ed£iye adýyla ihtisar edilmiþtir (nþr. Ab-
dürraûf b. Muhammed b. Ahmed el-Ke-
mâlî, Beyrut 1426/2005). 4. et-Te×kire-
tü’n-na¼viyye (Köprülü Ktp., Fâzýl Ah-
med Paþa, nr. 1458). Dil bilimi konularýyla
ilgili birçok meselenin ele alýnýp tartýþýl-
dýðý eserin Köprülü Kütüphanesi’nde bu-
lunan müellif hattý nüshasý, kaynaklarda
yazýsý okunaksýz olduðu ifade edilen Zer-
keþî’nin yazýsýna bir örnek teþkil etmesi
bakýmýndan ayrý bir öneme sahiptir. 5.
Þer¼u Æa½îdeti’l-bürde. Bûsîrî’ye ait ese-
rin þerhidir (Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid,
nr. 3542; Hüdâbahþ Bankipûr, nr. 2534).
6. Ma£nâ lâ ilâhe illallåh (nþr. Ali Muh-
yiddin Ali el-Karadâðî, Kahire 1982, 1985;
Tunus 1984, 1986; Beyrut 1406/1986, 1425/
2005). Ýskenderiye Kütüphanesi’nde (nr.
87) Risâle fî kelimâti’t-tev¼îd adýyla Zer-
keþî’ye nisbet edilen eser bu eserle ayný
olmalýdýr. 7. £Uš†dü’l-cümân. Ýbn Hacer’in
müellifin Na¾mü’l-cümân fî ebnâßi’z-
zamân adýyla andýðý eseriyle ayný olmalý-
dýr (Ýnbâßü’l-³umr, III, 140). Ýbn Hallikân’ýn
Vefeyâtü’l-a£yân’ýnýn zeyli olan eserin 764
(1363) yýlýnda Kahire’de tamamlanan mü-
ellif hattý nüshasý Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde (Fâtih, nr. 4434) bir diðer nüshasý
Medine Ârif Hikmet Kütüphanesi’nde (Ta-
rih, nr. 459) kayýtlýdýr. Ýbn Hacer’in ed-Dü-
rerü’l-kâmine’nin birçok yerinde Zerkeþî’-
den aktardýðý bibliyografik bilgiler bu ese-
re dayanmýþ olmalýdýr. Kitabý Bedreddin el-
Aynî MuÅta½aru £Uš†di’l-cümân ×eylü
Vefeyâti’l-a£yân adýyla ihtisar etmiþtir
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2446).
Muhammed Kemâleddin Ýzzeddin el-Bed-
rü’z-Zerkeþî müßerriÅan adlý çalýþmasýn-
da (Beyrut 1989) £Uš†dü’l-cümân’ý esas
alarak diðer tarih ve biyografi kaynakla-
rýyla karþýlaþtýrmak suretiyle Zerkeþî’nin
tarihçilik yönünü incelemiþtir. 8. Teßsîlü’l-
bünâ fî ta£lîli’l-binâ: Þer¼u ebyâti £ile-
li binâßi’l-esmâß min Elfiyyeti Ýbn Mâ-
lik (nþr. Âdil Fethî Riyâd, Kahire 1428/
2007). 9. Râßiyye fî menâzili’l-¥icâz
(Maðrib’de Týtvân Kütüphanesi yazmalarý
arasýnda bulunmaktadýr). 10. Risâle fi’¹-
¹â£ûn ve cevâzi’l-firâr minhu (yazmasý
için bk. Selâsilü’×-×eheb, s. 51).

Kaynaklarda Zerkeþî’ye ayrýca Tefsîrü’l-
Æurßân, (Meryem sûresine kadar) Keþfü’l-
me£ânî £alâ šavlihî te£âlâ “ve lemmâ
bela³a eþüddehû...” (âyetinin [Yûsuf 12/
22] tefsiridir), Þer¼u’l-Erba£în (Nevevî’-
nin el-Erba£ûne’n-neveviyye’sinin þerhi-
dir), el-MuÅta½arü’l-¼adî¦, et-Ta¼rîr fi’l-
u½ûl, ez-Zerkeþiyye, øunyetü’l-mu¼-
tâc fî þer¼i’l-Minhâc, Fetâvâ (Ýbn Ha-
cer’in, bu eserin Zerkeþî tarafýndan der-
lenmek suretiyle meydana getirildiðini
belirtmesinden içindeki fetvalarýn kendi
fetvalarý olmadýðý anlaþýlmaktadýr, bk. Ýn-
bâßü’l-³umr, III, 140), £Amelü men ¹ab-
be li-men ¼abbe, Rebî £u’l-³azlân (ede-
biyata dairdir) adlý eserler nisbet edil-
mektedir. Fî A¼kâmi’t-temennî adýyla
Zerkeþî’ye izâfe edilen risâle (Berlin Krali-
yet Ktp., nr. 5410, vr. 3-4) onun el-Men-
¦ûr fi’l-kavâ£id adlý eserindeki temen-
niyle ilgili bölümle (I, 402-411) paralellik
göstermektedir (krþ. Ahlwardt, V, 19). Ba-
zý kataloglarda el-£Arû²u’s-Sâviyye
adýyla Zerkeþî’ye nisbet edilen eser, mu-
kaddimesindeki müellif ismine göre Þâ-
fiî âlimi Muhammed b. Muhammed b.
Necmeddin eþ-Þîrâzî et-Tebrîzî el-Mukrî
ez-Zerkeþî’ye ait olup kapak sayfasýnda
eser ismi Kitâb fî £ilmi’l-£arû² muÅta-
½aru Æa½îdeti’s-Sâvî þeklinde kaydedil-
mektedir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
1985; krþ. Ýbnü’l-Ýmâd, VII, 104). Katalog-
larda ve yazma nüshasýnýn baþýnda Ki-
tâbü’n-Nikâ¼ fi’l-fýšhi’þ-Þâfi£î li’l-
Ýmâm ez-Zerkeþî adýyla Zerkeþî’ye nis-
bet edilen eser de (Süleymaniye Ktp., Þe-
hid Ali Paþa, nr. 925) Abdülkerîm er-Râ-
fiî’nin Gazzâlî’nin el-Vecîz’i üzerine el-
£Azîz þer¼u’l-Vecîz adýyla yazdýðý þer-
hin nikâh bölümünün 15 Zilhicce 701 (11
Aðustos 1302) istinsah tarihli bir nüsha-
sýndan ibarettir.

Zerkeþî hakkýnda bazý çalýþmalar da ya-
pýlmýþtýr: Kenneth Edward Nolin, The It-
qån and Its Sources: A Study of al-It-
qån f¢ £ul†m al-Qurßån by Jalål al-D¢n
al-Suy†t¢ with special reference to al-
Burhån f¢ £ul†m al-Qurßån by Badr al-
D¢n al-Zarkash¢ (1968, doktora tezi, The
Hartford Seminary Foundation); Abdüla-
zîz Ýsmâil Sakar, ez-Zerkeþî ve menhe-
cuhû fî £ulûmi’l-Æurßân (doktora tezi,
1981, Ezher Üniversitesi Usûliddîn Fakül-
tesi); Ali b. Sâlim, Bedrüddîn ez-Zer-
keþî ve Kitâbühû el-Ba¼rü’l-mu¼î¹ fî
u½ûli’l-fýšh (1983, el-Külliyyetü’z-Zeytû-
niyye li’þ-þerîa ve usûliddîn [Tunus]); Ab-
dülhamîd Ahmed Muhammed Ali, Me-
bâ¼i¦ü’t-teþbîh £inde’l-Ýmâm Bedriddîn
ez-Zerkeþî (Kahire 1984); Mustafa Canlý,
Bedreddin Zerkeþi ve Hadis Ýlminde-

Zehrü’l-£arîþ fî ta¼rîmi’l-¼aþîþ. Hint ke-
nevirinden elde edilen esrar kullanýmýnýn
fýkhî hükmünün ele alýndýðý bu risâlede
esrarýn isimleri, Ýslâm dünyasýnda ortaya
çýkýþý, insanýn akýl ve beden saðlýðýna, ah-
lâka ve sosyal yaþantýya olumsuz etkileri
gibi çeþitli yönleri üzerinde de durulmuþ-
tur (nþr. Seyyid Ahmed Ferec, Mansûre
1407/1987). Franz Rosenthal tahkikli neþ-
rini The Herb: Hashish Versus Medieval
Muslim Society adlý eser içinde (Leiden
1971) Ýngilizce, Indalecio Lozano Cámara,
Tres Tratados Árabes Sobre El Canna-
bis Indica: Textos Para La Historia Del
Hachi s En Las Sociedades Islámicas
S. XIII-XVI adlý çalýþma içinde (Madrid
1990) Ýspanyolca tercümesiyle birlikte ya-
yýmlamýþtýr. Süleymaniye Kütüphanesi’n-
de (Þehid Ali Paþa, nr. 2093, vr. 43b-50b)
el-Fu½ûl fi’l-kelâm £ale’l-¼aþîþe adýyla
kayýtlý eser bu risâle ile aynýdýr. 12. ¥âþi-
ye £alâ Æavâ£idi’l-£Alâßî. Þâfiî âlimi Alâî’-
nin el-Mecmû£u’l-mü×ehheb fî šavâ£i-
di’l-me×heb adlý eseri üzerine yapýlan bir
çalýþmadýr (Brockelmann, GAL Suppl., II,
108). 13. Mefâtî¼u’l-künûz ve melâmi-
¼u’r-rumûz. Kitâbü’l-¥âvî’de yer alan
fýkhî meselelerle ilgilidir (Sûhâc / Mýsýr,
Ma‘hedü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye, nr. 296).
14. Mecmû£a fî fýšhi’þ-Þâfi£iyye (Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye, Fýkhu Þâfiî, nr. 253). 15.
el-Emâlî fî Na¾mi’l-leßâlî. Ca‘berî’nin
Na¾mü’l-leßâlî adlý ferâize dair manzu-
mesinin þerhidir (Dýmaþk el-Mecmau’l-lu-
gavî’de yazmasý bulunmaktadýr).

E) Diðer Eserleri. 1. Luš¹atü’l-£aclân
ve bülletü’¾-¾amßân: ƒulâ½atü’l-fü-
nûni’l-erba£a. 1 Zilhicce 769 (18 Temmuz
1368) tarihinde tamamlanan eser kelâm,
fýkýh usulü, mantýk ve felsefe konularýn-
dan oluþan muhtasar bir kitaptýr (nþr. Ce-
mâleddin el-Kasýmî, Kahire 1326, 1327;
Dýmaþk 1934; nþr. Muhammed el-Muhtâr
b. Muhammed el-Emîn eþ-Þinkýtî, Medi-
ne-Dýmaþk 1425/2004). Kitap üzerine Ze-
keriyyâ el-Ensârî (Fet¼u’r-Ra¼mân bi-þer-
¼i Luš¹ati’l-£aclân ve bülleti’¾-¾amßân, Ka-
hire 1328, 1355; Þeyh Yâsîn b. Zeynüddin
el-Uleymî el-Hýmsî’nin bu þerh üzerine
yazdýðý hâþiye ile birlikte; nþr. Adnân b.
Þehâbeddin, Amman 1433/2010), Ýsmâil
b. Ýbrâhim b. Ýsmâil el-Alevî ez-Zebîdî (et-
Ta£rîf ve’l-beyân fî þer¼i Luš¹ati’l-£aclân)
ve Ali b. Muhammed b. Zehrân el-Hudarî
er-Reþîdî birer þerh yazmýþtýr. Burhâned-
din Ýbn Ebû Þerîf el-Makdisî ve Ebü’l-Fe-
zâil Hasan b. Ali el-Bedrî el-Hicâzî el-Ez-
herî de eseri manzum hale getirmiþtir. 2.
¥uliyyü’l-efrâ¼ fî þer¼i TelÅî½i’l-Mif-
tâ¼. Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm adlý ese-
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a.mlf., “al-Zarkashý”, EI 2 Suppl. (Ýng.), s. 842;
Mustafa Fayda, “Âiþe”, DÝA, II, 204; Abdullah Kah-
raman, “Tüsterî, Nasrullah b. Ahmed”, a.e., XLI,
616; Hiþâm Burhânî, “ez-Zerkeþî”, el-Mevsû£a-
tü’l-£Arabiyye, Dýmaþk 2004, X, 344-345; Ömer
Abdüsselâm Tedmürî, “ez-Zerkeþî, Bedrüddîn Mu-
hammed b. Behâdýr”, Mv.AU, XI, 130-132.
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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Abdillâh b. Muhammed

ez-Zerkeþî el-Mýsrî
(ö. 772/1370)

Hanbelî fakihi.˜ ™

Þöhretine raðmen hayatý hakkýnda ye-
terli bilgi yoktur. Doðum tarihi bilinme-
mekle beraber oðlu Zeynüddin ez-Zerke-
þî’nin babasýnýn elli yaþýnda vefat ettiðini
söylemesinden hareketle yaklaþýk 722’de
(1322) doðduðu tahmin edilebilir. Aslen
Suriye’de Rahbe bölgesine yerleþmiþ Tay
kabilesine mensup Benî Mühennâ ailesin-
den olup dedesi veya babasý Kahire’ye göç
etmiþ, Zerkeþî de orada dünyaya gelmiþ-
tir. Zerkeþî nisbesi dedesi ve babasýnýn
“zerkeþe” denilen nakýþ iþiyle uðraþmasýn-
dan kaynaklanýr. Tabakat kitaplarýnda ken-
disiyle ilgili çok az bilgi bulunmasý erken
sayýlacak bir yaþta vefat etmesine baðlan-
mýþ yahut oðlu Zeynüddin’in ilimde baba-
sýný gölgede býraktýðý þeklinde yorumlan-
mýþtýr. Hocalarýndan, sadece Hanbelî fýk-
hýný öðrendiði Kadýlkudât Muvaffakuddin
Abdullah b. Muhammed el-Makdisî el-Hac-
câvî’nin, talebelerinden de oðlu Zeynüd-
din’in adý bilinmektedir. Kaynaklarda “eþ-
þeyh, muhakkik ve allâme” unvanlarýyla
anýlan Zerkeþî’nin devrin önde gelen âlim-
leri arasýnda yer aldýðý konusunda þüphe
yoktur. Onun ilmî kiþiliðini ve özellikle fýk-
ha vukufunu Hýraký’nin el-MuÅta½ar’ýna
yazdýðý þerhten anlamak mümkündür. Ýb-
nü’l-Ýmâd bu eserin söz konusu kitaba ya-
zýlan en güzel þerh olduðunu belirtmiþ, Ýbn
Humeyd de eseri el-MuÅta½ar üzerine
yazýlýp günümüze ulaþan, içeriði en yeter-
li, ilim bakýmýndan en derin ve tertipli þerh
diye nitelemiþtir. Ancak bu deðerlendirme
abartýlý bulunmuþ ve eserin önem ve içe-
rik bakýmýndan Ýbn Kudâme’nin el-Mu³-
nî’sinden sonra geldiði de söylenmiþtir (es-
Sü¼ubü’l-vâbile, III, 967 [neþredenin no-
tu]). Zerkeþî 24 Cemâziyelevvel 772’de (14
Aralýk 1370) Kahire’de vefat etti ve Karâ-
fetüssuðrâ Kabristaný’nda defnedildi.

Eserleri. 1. Þer¼u’z-Zerkeþî £alâ MuÅ-
ta½ari’l-ƒýraš¢. Kaynaklarda Zerkeþî’ye

nisbet edilen birçok eserin en meþhuru
olup Hýraký’nin Hanbelî mezhebinin temel
metinlerinden olan eserine yazdýðý þerh-
tir (nþr. Abdullah b. Abdurrahman el-Cib-
rîn, I-VII, Riyad 1410/1990, 1413/1993, 1430/
2009; Beyrut 1414/1993; nþr. Abdülmelik b.
Abdullah b. Dehîþ, I-IV, Mekke 1412/1991;
Beyrut 1418/1997; nþr. Abdülmün‘im Ha-
lîl Ýbrâhim, I-III, Beyrut 1423/2002). Müel-
lif kitapta Hýraký’ye ait metin için “kale” sö-
zünü, kendi açýklamalarý için “Þ” rumuzu-
nu kullanmýþtýr. Ancak Zerkeþî þerhin ço-
ðunu temize çekemeden vefat etmiþ ve
eser Hanbelî âlimi Ömer b. Îsâ b. Muham-
med tarafýndan 16 Cemâziyelevvel 774’te
(13 Kasým 1372) temize çekilmiþtir (Ebü’l-
Yümn el-Uleymî, el-Menhecü’l-a¼med, V,
138; Ýbn Humeyd, III, 968). Eserde müellif
metni basit ifadelerle tahlil eder, her me-
selede Ýmam Ahmed’den gelen rivayetle-
re yer verir, delil olarak kullanýlan hadisle-
ri tahriç eder, farklý tarikleri ve râvilerini
belirtir, rivayetin sýhhat derecesini açýklar,
bir meseleyle ilgili kendi çýkarýmlarýný or-
taya koyar, bunlarýn hikmetlerine ve illet-
lerine de yer verir, tercihe þayan kabul et-
tiði görüþleri zikreder ve garib kelimeleri
açýklar. Zerkeþî’nin bu þerhten özetledi-
ði bir baþka þerhi varsa da eserin ancak
dörtte üçünü yazabilmiþ ve “Kitâbü’l-Et.i-
me”den “Edâhî” bölümüne kadar gelebil-
miþtir (Ebü’l-Yümn el-Uleymî, el-Menhe-
cü’l-a¼med, V, 137; Ýbn Humeyd, III, 967).
2. Þer¼u’l-Mu¼arrer. Mecdüddin Ýbn Tey-
miyye’nin fýkha dair eseri üzerine “Nikâh”
kitabýnda “Sadâk” bölümüne kadar yazý-
lan bir þerhtir (Ebü’l-Yümn el-Uleymî, el-
Menhecü’l-a¼med, V, 137; ed-Dürrü’l-mü-
naŠŠad, II, 548). 3. Þer¼u’l-Vecîz. Hüse-
yin b. Yûsuf b. Muhammed b. Ebü’s-Serî
ed-Düceylî el-Baðdâdî’ye ait el-Vecîz fi’l-
fýšh adlý eserin bir kýsmýnýn (“.Itk”tan “Sa-
dâk” bölümüne kadar) þerhidir (Dârü’l-kü-
tübi’z-Zâhiriyye, nr. 1393; el-Mektebetü’l-
Ezheriyye, nr. 61). Zerkeþî’nin bunlarýn dý-
þýnda tamamlayamadýðý baþka eserlerin-
den de söz edilmektedir (Sâlih b. Abdü-
lazîz Ýbn Useymîn, II, 1159).
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