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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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hâkimiyeti altýnda bulunmasý hesaba ka-
týldýðýnda onun Türk asýllý bir âlim olma
ihtimali göz ardý edilmemelidir.

Zernûcî’nin vefat tarihiyle ilgili olarak da
kaynaklarda farklý bilgiler yer almaktadýr.
Serkîs onun VI. (XII.) yüzyýlda, Brockelmann
600’de (1203), Kehhâle 593 (1197) yýlýn-
dan önce hayatta bulunduðunu belirtir-
ken Baðdatlý Ýsmâil Paþa 610’da (1213)
öldüðünü kaydetmektedir. Ahmed Fuâd
el-Ehvânî ise vefat tarihini 591 (1195) diye
gösterir. Kefevî, Zernûcî’yi Hanefî âlimle-
rinin yirmi birinci tabakasý arasýnda say-
mýþtýr (vr. 144b). Wilhelm Ahlwardt’ýn bu
bilgiye dayanarak Zernûcî’nin 620 (1223)
yýlý civarýnda hayatta olabileceði yönünde-
ki kanaatini aktaran M. Plessner ve J. P.
Berkey asýl tarihin bundan biraz daha ön-
ce olmasý gerektiðini belirtirler (EI2 [Fr.],
XI, 501). Zernûcî’nin Ta£lîmü’l-müte£al-
lim’de zikrettiði Kadîhan (ö. 592/1196),
Burhâneddin el-Mergýnânî (ö. 593/1197)
gibi hocalarýnýn ve kendileriyle görüþtüðü-
nü bildirdiði âlimlerin vefat tarihleri dikka-
te alýndýðýnda onun VI. (XII.) yüzyýlýn so-
nunda veya VII. (XIII.) yüzyýlýn baþlarýnda
vefat ettiði ortaya çýkar. Yusuf Ziya Kavak-
cý, Zernûcî’yi Karahanlýlar devri Ýslâm hu-
kukçularý arasýnda sayar (XI ve XII. Asýr-
larda, s. 262). Ancak ölümünden sonra fý-
kýhçýlýðýndan ziyade eðitimci yönüyle ün ka-
zanmýþtýr. Zernûcî’nin öðrenimi hakkýn-
da bilgi bulunmamakla birlikte günümü-
ze ulaþmýþ tek eseri olan Ta£lîmü’l-mü-
te£allim onun yetiþmiþliðini ve ilgilendi-
ði konulara vukufunu gösterir. Bu eserde
Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Ca‘fer es-Sâ-
dýk, Ýmam Buhârî gibi mezheplerin teþek-
külünden önce yaþayanlar dýþýnda ken-
dilerinden nakilde bulunduðu âlimlerin
tamamýna yakýný Hanefî fukahasýndan-
dýr. Bunlar arasýnda Ýmamzâde diye taný-
nan Rüknülislâm Muhammed b. Ebû Be-
kir, Þerefeddin Ömer b. Muhammed el-
Akýlî, Hammâd b. Ýbrâhim, Ebû Bekir el-
Kâsânî, Kadîhan, Burhâneddin el-Mergý-
nânî, Muhammed b. Yûsuf el-Ferganî, Ra-
dýyyüddin en-Nîsâbûrî (Müeyyed b. Mu-
hammed b. Ali et-Tûsî [a.g.e., a.y.]), Sedî-
düddin eþ-Þîrâzî gibi hocalarý da vardýr.

Zernûcî’nin tam adý Ta£lîmü’l-müte£al-
lim ¹arîša’t-te£allüm olan kitabýndan baþ-
ka eserinin bulunmadýðý, kendisinin bu
eserle þöhret kazandýðý anlaþýlmaktadýr.
Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki (Kasîde-
cizâde Süleyman Sýrrý, nr. 434/081) kayýt
fiþlerinde el-Menhecü’l-ma£lûm fî ün-
mûzeci’l-£ulûm adlý bir eser Zernûcî’ye
nisbet edilirse de gerek bu eserde gerek-
se diðer kaynaklarda bunu doðrulayan bir

bilgi bulunmamaktadýr (Tütüncü, s. 44).
Zernûcî’nin, eserinde hocasý Mergýnânî’yi
“rahimehullah” diye anmasý (s. 57, 95, 109)
eserini hocasýnýn vefat tarihi olan 593’ten
(1197) sonra yazdýðýný gösterir. Theodora
M. Abel ve Gustave E. von Grunebaum bu
tarihi 599 (1203) diye vermiþlerdir. Kitap
eðitim alanýndaki boþluðu doldurmasý, ha-
cimli olmamasý ve akýcý üslûbu sayesin-
de ün kazanmýþ ve elden ele dolaþmýþtýr.
Nüshalarýnýn ve þerhlerinin çokluðu, ayrý-
ca defalarca basýlmasý onun eðitim ve öð-
retimde devamlý yararlanýlan bir el kitabý
olduðunu ortaya koyar. Nitekim Ta£lîmü’l-
müte£allim’e þerh yazanlar eserin bilhas-
sa öðrenciler tarafýndan büyük ilgi gör-
düðünü belirtmiþler (Ýbrâhim b. Ýsmâil, s.
2; Ýsmâil b. Osman b. Bekir Osmanpazarî,
s. 2), eser 1908’de II. Meþrutiyet’in ilânýn-
dan sonra Osmanlý medreselerinde de ders
kitabý olarak okutulmuþtur. Gerek eðitim
kurumlarýnda gerekse halk arasýnda rað-
bet görmesinin bir sebebi de eserde ilk
devir Ýslâm âlimlerinin eðitim konularýn-
daki hakîmane sözlerinin ve þiirlerinin se-
çilip bir araya getirilmesidir. Ta£lîmü’l-
müte£allim’de öðrencilerin ilim uðrunda
gayret sarfettiði halde yeterince baþarýlý
olamadýðý, bu hususta yöntem hatasý yap-
týklarý için gayelerine ulaþamadýklarý belir-
tilir. Zernûcî, onlara hatalarýný anlatmak

ilâ me×hebi’l-Ýmâm A¼med b. ¥anbel (nþr. Ab-
dullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Beyrut 1401/
1981, s. 419; Sâlih b. Abdülazîz Ýbn Useymîn, Tes-
hîlü’s-sâbile li-mürîdi ma£rifeti’l-¥anâbile (nþr.
Bekir b. Abdullah Ebû Zeyd), Beyrut 1421/2000,
II, 1158-1159; Bekir b. Abdullah Ebû Zeyd, £Ule-
mâ ßü’l-¥anâbile, Cidde 1422, s. 277; Abdullah
b. Muhammed b. Ahmed et-Tarîký, Mu£cemü mu-
½annefâti’l-¥anâbile, Riyad 1422/2001, IV, 163-
166; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câmi £u’þ-
þürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, III, 1593,
2123; Abdülmelik b. Abdullah b. Dehîþ, el-Men-
hecü’l-fýšhiyyü’l-£âm li-£ulemâßi’l-¥anâbile ve
mu½¹ala¼âtihim fî müßellefâtihim, Mekke 1428/
2007, s. 307, 310-311, 429-430, 573.

ÿAbdullah Kahraman

– —
ZERKÛBÝYYE

( �� �א����� )

Sühreverdiyye tarikatýnýn
Ýzzeddin Mevdûd

b. Muhammed ez-Zerkûb’a
(ö. VII./XIII. yüzyýl)

nisbet edilen bir kolu
(bk. SÜHREVERDÝYYE).

˜ ™

– —
ZERNÛCÎ
א������� ) )

(ö. VI./XII. yüzyýlýn sonlarý)

Hanefî fýkýh âlimi, eðitimci.
˜ ™

Tam adý ve hayatýna dair fazla bilgi yok-
tur; Burhâneddin ve Burhânülislâm lakap-
larýyla anýlýr. Hediyyetü’l-£ârifîn’de (I, 13)
Ýbrâhim ez-Zernûcî ismi verilse de bu bil-
ginin doðruluðu kuþkuludur. Doðum yeri
olduðu sanýlan ve I-XV. yüzyýllarda mev-
cut olduðu bilinen Zernûc (Zernuk / Zürnuk),
bugünkü Kazakistan’ýn güneyinde Kýzýlkum
ilçesinin Mayakum köyünden kuzeye doð-
ru 5 km. uzaklýkta bulunmaktaydý. Zernû-
cî’nin milliyeti hakkýnda da farklý görüþler
vardýr. M. Plessner, Encyclopedie de l’Is-
lam’ýn birinci edisyonunda (IV, 1287-1288)
onu bir Arap filozofu diye tanýtsa da bu
bilgiyi hangi kaynaða dayandýrdýðýný bil-
dirmez. Ayný ansiklopedinin ikinci edisyo-
nundaki maddede (EI2 [Fr.], XI, 501) yine
kaynak gösterilmeden Zernûcî’nin muhte-
melen Doðu Ýran asýllý olduðu ileri sürül-
müþtür. Batýlý araþtýrmacýlarýn eserlerini
Arapça yazan müslüman âlimlere Arap de-
me alýþkanlýklarý dikkate alýndýðýnda bu
yöndeki bilgiyi ihtiyatla karþýlamak gere-
kir. O devirlerde Ýslâm ülkelerinin eðitim
dili genellikle Arapça idi ve Zernûcî’nin bu
dili iyi bilmesi, bu dilde eser yazmasý onun
Arap olduðunu göstermez. Yaþadýðý bölge-
nin Türk yurdu olmasý ve o dönemde Türk

Zernûcî’nin Ta£lîmü’l-müte£allim ¹arîša’t-te£allüm adlý ese-

rinin son sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2271)


