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1372 hþ.); Âþnâyî bâ Našd-i Edebî
(Tahran 1372 hþ.); Ez Güzeþte-i Edebî-i
Îrân (Tahran 1375 hþ.); Ez Ney-nâme
(Ber-güzîde-i Me¦nevî-i Ma£nevî; Kamer-i
Âryân ile birlikte, Tahran 1377 hþ.). B)
Ýran ve Ýslâm tarihi: Dü Æarn-i Suš†¹
(Tahran 1330 hþ.); TârîÅ-i Îrân ba£d ez
Ýslâm (Tahran 1343 hþ.); Fet¼-i £Arab
der Îrân (Ýngilizce, Cambridge History of
Iran içinde, Tahran 1354 hþ.); TârîÅ-i
Merdüm-i Îrân (I-II, Tahran 1364 hþ.,
1367 hþ.); Rûzgâ-rân-i Îrân (Tahran 1373
hþ.); Dünbâle-i Rûz-gârân-i Îrân (Tah-
ran 1375 hþ.); Rûzgârân-i Dîger (Tah-
ran 1375 hþ.); Bâmdâd-i Ýslâm (Tahran
1346 hþ.); Kârnâme-i Ýslâm (Tahran
1348 hþ.); TârîÅ der Terâzû (Tahran
1354 hþ.). C) Tasavvuf, kelâm, ahlâk ve
felsefe: Erziþ-i Mîrâ¦-i Øûfiyye (Tahran
1342 hþ.); Firâr ez Medrese (Tahran 1353
hþ.); Cüst ü Cû der Ta½avvuf-i Îrân (Tah-
ran 1357 hþ., 1367 hþ.); Dünbâle-i Cüst ü
Cû der Ta½avvuf-i Îrân (Tahran 1362
hþ., 1366 hþ., 1367 hþ.); Der Æalemrev-i
Vicdân: Seyrî der £Ašåßid, Edyân u
Esâ¹îr (Tahran 1369 hþ.); Þu£le-i ªûr
(Tahran 1377 hþ.). D) Çeviri: Bünyâd-ý
Þi£r-i Fârsî (J. Darmesteter’den, Tahran
1326 hþ.); Edebiyyât-i Feranse der
Æurûn-ý Vus¹â (V. L. Soline’den, Tahran
1328 hþ.); Edebiyyât-i Feranse der Dev-
re-i Ronesans (V. L. Soline’den, Tahran
1328 hþ.); Metafizik (F. Challe’den, Tah-
ran 1329 hþ.); Þer¼-i Æa½îde-i Tersâ-
ßiyye-i ƒâšånî (V. F. Minorsky’den, Fer-
heng-i Îrân zemîn, Tahran 1332 hþ., I/2, s.
111-173); Fenn-i Þi£r (Aristo’dan, Tahran
1337 hþ./1958; gözden geçirilmiþ baský:
Aris¹û ve Fenn-i Þi£r, Tahran 1357 hþ.). E)
Makale derlemeleri: Yâd dâþthâ ve En-
dîþehâ (Tahran 1351 hþ.); Ne Þarš¢ ne
øarbî Ýnsânî (Tahran 1353 hþ.); Ez
Çîzhâ-yi Dîger (Tahran 1356 hþ.); Bâ
Kârvân-i Endîþe (Tahran 1363 hþ.); Def-
ter-i Eyyâm (Tahran 1365 hþ.); Našþ ber
Âb (Tahran 1368 hþ.); ¥ikâyet Hemçü-
nân Bâš¢ (Tahran 1376 hþ.; eserlerinin bir
listesi için bk. Hûþeng, XII, 233-235).
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Bâbîliðin kurucusu
Mirza Muhammed-i Þîrâzî’nin
önde gelen taraftarlarýndan

Ümmü Selmâ Fâtýma’ya
(ö. 1268/1852)
verilen lakap
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Ebü’l-Abbâs Þihâbüddîn Zerrûk Ahmed
b. Ahmed b. Muhammed
b. Îsâ el-Burnusî el-Fâsî

(ö. 899/1493-94)

Þâzeliyye tarikatýnýn
Zerrûkýyye kolunun kurucusu.

˜ ™

846’da (1442) Fas’ta doðdu. Fas ile Tâze
arasýndaki bölgede yaþayan Berânis adlý
Berberî kabilesine mensuptur, Burnusî
(Bernusî) nisbesi de bununla iliþkilidir. Zer-
rûk (mavi gözlü) lakabýný gözleri mavi olan
dedesinden dolayý almýþtýr. Daha bir haf-
talýk iken annesi ve babasý vebadan öldü.
Babasý adýný Muhammed koyduysa da an-
neannesi Fâtýma Ümmü’l-Benîn onu baba-
sýnýn adýyla (Ahmed) anmaya baþladý, Zer-
rûk da bu adý tercih etti. Dindar bir kadýn
olan anneannesi tarafýndan yetiþtirildi.
Fas’taki Karaviyyîn Camii’ni inþa ettiren
Ümmü’l-Benîn, þehirde ilim ve fikir haya-
týna katkýlarý bulunan Ümmü Hânî el-Ab-
dûsiyye ve kýz kardeþi Fâtýma el-Abdûsiy-
ye’nin yanýnda yetiþmiþ bir fakihti. On ya-
þýnda hýfzýný tamamlayan Zerrûk bu sýra-
da anneannesi vefat edince bir kundura-
cýnýn yanýnda çalýþmaya baþladý. Daha son-
raki yýllarda içinde okuma þevki uyandý.
Önce Ali es-Sittî ve Abdullah el-Fahhâr’-
dan bazý risâleler okudu. Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Kasým el-Kavrî ve Zerhûnî’-
den Kur’an ilimlerini tahsil etti. Abdurrah-
man el-Mecdûlî et-Tûnisî’den kelâm ve fý-
kýh öðrendi. Karaviyyîn Camii ve Ýnâniyye
Medresesi’ndeki hocalarýn derslerine de-
vam ettiði sýrada özellikle fýkýh ve hadis
ilimlerine ilgi duymaya baþladý. Karaviy-
yîn Medresesi’nin ileri gelen hocalarýndan
Kavrî ile samimi iliþkiler kurdu. Ardýndan
tasavvufa yöneldi ve baþta Ýbn Atâullah
el-Ýskenderî olmak üzere Þâzelî meþâyi-
hine ilgi duymaya baþladý. 870’te (1466)
Fas’taki Þâzelî Zâviyesi’nin þeyhi Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Abdullah ez-Zeytû-
nî’ye intisap etti.

1949’dan itibaren beþ yýl süreyle hafta-
lýk Mihrigân dergisinin baþyazarlýðýný ya-
pan Zerrînkûb, kýsa bir süre sonra Ýnti-
þârât-i Büngâh-i Terceme ve Neþr-i Kitâb
adlý kurumun yöneticiliðini üstlendi. Bu
arada Müctebâ Mînovî ile birlikte Mües-
sese-yi Lugat-i Franklin’de sözlük ve an-
siklopedi yazýmýyla ilgili bazý çalýþmalar
gerçekleþtirdi. 1951 yýlýndan itibaren Ýk-
bâl-i Âþtiyânî, Saîd-i Nefîsî, Muhammed-i
Muîn, Pervîz Nâtil Hânlerî gibi bilim adam-
larýyla beraber, Hollanda’da basýlan The
Encyclopaedia of Islam ile Gulâm Hü-
seyn-i Musâhib’in gözetiminde hazýrlanan
ve ilk modern Farsça ansiklopedi projesi
sayýlan Dâßiretü’l-Ma£ârif-i Fârsî’nin te-
lif ve çeviri çalýþmalarýna katýldý. 1963’te
Râhnemâ-yi Kitâb dergisinin baþyazarlý-
ðýna getirildi. Bunun yanýnda SüÅan, Ya³-
mâ, Cihân-i Nev, Dâniþ, £Ýlm ô Zinde-
gî, Mihr, Ferheng-i Îrân-zemîn gibi dö-
nemin etkili sanat ve edebiyat dergileriy-
le iþ birliðini sürdürdü. 1968-1970 yýllarýn-
da misafir öðretim üyesi olarak California
ve Princeton üniversitelerinde beþerî bi-
limler alanýnda ders verdi. Ardýndan Tah-
ran Üniversitesi’ne döndü. 1976-1977 ders
yýlýnda Fars Dili ve Edebiyatý Bölümü baþ-
kanlýðýný yürüttü. 1981-1983 yýllarý arasýn-
da Fransa’da yaþadý. Avrupa, Amerika,
eski Sovyetler Birliði, Hindistan, Pakistan
ve çeþitli Arap ülkelerine yaptýðý seyahat-
lerde bilim adamlarýyla tanýþtý. Bu ülkele-
rin kütüphane, bilimsel kurum ve müzele-
rinden yararlandý; çok sayýda yazma ese-
rin mikrofilmine ulaþma imkânýný elde et-
ti. Baðdat’ta V. Ýslâm (1962), Yeni Delhi’de
XXVI. Uluslararasý Müsteþrikler, Viyana’da
Uluslararasý Tarih Bilimleri, Cenevre’de Din-
ler Tarihi, Duþanbe’de Hâfýz-ý Þîrâzî’yi An-
ma, Ýtalya ve Amerika’da Nizâmî-yi Gen-
cevî’yi Anma, Münih’te Mevlânâ’yý Anma,
Kirman’da Hâcû-yi Kirmânî’yi Anma ve Tah-
ran’da Orta Asya Uluslarý Ýþbirliði kongre-
lerine katýldý. Orta yaþlarýndan itibaren çe-
þitli hastalýklarla mücadele eden Zerrîn-
kûb 15 Eylül 1999’da vefat etti.

Eserleri. A) Edebî eleþtiri, biyografi ve
Ýran edebiyatý tarihi: Felsefe-i Þi£r (Tah-
ran 1323 hþ./1944); Našd-i Edebî (Tah-
ran 1338 hþ.); Bâ Kârvân-i ¥ülle (Tah-
ran 1343 hþ./1964, 1347 hþ.); Þi£r-i Bî-
dürû³ Þi£r-i Bî-nikab (Tahran 1346 hþ.);
Ez Kûçe-i Rindân (Tahran 1349 hþ./
1970); Seyrî der Þi£r-i Fârsî (Tahran
1363 hþ.); Sýrr-i Ney: Našd ü Þer¼-i
Ta¼lîlî vü Ta¹bîš¢-i Me¦nevî (Tahran
1364 hþ./1985); Ba¼r der Kûze (Tahran
1366 hþ.); Pille Pille tâ Mülâšåt-ý ƒudâ
(Tahran 1370 hþ./1991); Pîr-i Gence der
Cüst ü Cûy-ý nâ Æocâ-âbâd (Tahran
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câye halifesi Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yûsuf
er-Râþidî kendisine intisap etti.

880’de (1475) Fas’a ulaþan Zerrûk, bid-
‘atçý tarikat ehlini ve dar görüþlü fakihle-
ri sert bir dille eleþtirdiði için dört yýl son-
ra Fas’ý ikinci defa terketmek zorunda kal-
dý. 884’te (1479) dostlarýnýn ve müntesip-
lerinin bulunduðu Bicâye’ye döndü. Þeyhi
Hadramî, Fas ulemâsý ile arasýný düzelte-
meyen, uzlaþmaz tavýrlarý ve asabî miza-
cýyla dikkat çeken müridini mektuplarýyla
uyardý, ona uzleti tercih etmesini öðütle-
di. Zerrûk ayný yýlýn sonlarýnda Kahire’ye
þeyhinin yanýna gitti, yedi ay onunla bir-
likte kaldý. Ýkinci defa hacca gidip yine Ka-
hire’ye döndü. Bu sýrada âlimler ve yöne-
ticiler nezdinde itibarý arttý, þöhreti yayýl-
dý. Ezher’de Mâlikî imâmetini de yürüttü-
ðü bu dönemde fýkýh dersleri verdi. Mü-
ridleriyle birlikte bu derslere yaklaþýk 6000
kiþinin katýldýðý rivayet edilir. 886’da (1481)
Trablusgarp’a gitti. Hayatýnýn son dört yý-
lýný Allah’ýn kendisi için seçtiðini söylediði,
bugünkü Libya þehirlerinden Mýsrâte’de
ilim ve irþadla geçirdi ve burada vefat et-
ti. Müridlerinden Ahmed b. Abdurrahman
kabrinin yanýna bir cami yaptýrdý. Ziyaret-
çilerin sayýsý arttýkça burasý Ahmed Zer-
rûk Zâviyesi diye anýlmýþ, Libya ve Trab-
lus’tan gelen talebelere Ýslâmî ilimlerin
okutulduðu bir medreseye dönüþmüþ, Lib-
ya’daki ilk medrese olarak uzun yýllar fa-
aliyet göstermiþtir. 2011 yýlýnda Libya’da
Kaddâfî yönetimine son veren halk ayak-
lanmasýnýn ardýndan meydana gelen istik-
rarsýzlýk ortamýnda tasavvuf karþýtý aþýrý
bir grup 25 Aðustos 2012 tarihinde Þeyh
Zerrûk’un türbesindeki sandukasýný tahrip
edip kabrini açmýþ ve içindeki kalýntýlarý
alýp götürmüþtür.

Zerrûk’un vefatýndan sonra halifesi Þem-
seddin Muhammed b. Hasan el-Lekanî,
Mýsrâte’den ayrýlýp Mýsýr’daki köyü Leka-
ne’ye döndü, muhtemelen tarikat faaliyet-
lerini zâviyenin bânisi olan Ahmed b. Ab-
durrahman yürüttü. Þeyh Zerrûk’tan ta-
savvuf terbiyesi yanýnda öðrenim de gö-
ren çok sayýda âlimden bazýlarý þunlardýr:
Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî, Þem-
seddin el-Lekanî’nin kardeþi Nâsýrüddin el-
Lekanî, Muhammed b. Ali el-Harrûbî, Mu-
hammed b. Abdurrahman el-Hattâb er-
Ruaynî, Abdülvâhid el-Venþerîsî, Abdül-
vehhâb ez-Zekkak, Abdurrahman b. Ali
Sükayn el-Âsýmî. Þâzeliyye tarikatýnýn Zer-
rûkýyye kolunun pîri kabul edilen Ahmed
Zerrûk, þeyhi Hadramî yoluyla Þâzeliyye
ve Kadiriyye’ye mensuptur. Ancak tarikat
âlimleri, Zerrûkýyye’yi ve Zerrûkýyye’den do-
ðan diðer tarikatlarý da Þâzeliyye’nin kol-

larý arasýnda saymýþtýr. Zerrûkýyye tarika-
týndan ayrýlan kollar ve kurucularý þunlar-
dýr: Âsýmiyye (Ebû Zeyl Abdurrahman b.
Ali el-Âsýmî, X/XVI. yüzyýl),Bekriyye (Ebü’l-
Hasan el-Bekrî, ö. 909/ 1503), Îseviyye
(Muhammed b. Îsâ el-Miknâsî), Râþidiyye
/ Yûsufiyye (Ahmed b. Yûsuf el-Milyânî er-
Râþidî), Gaziyye / Kasýmiyye (Ebü’l-Kasým
Gazî b. Ahmed ed-Der‘î), Süheyliyye (Mu-
hammed b. Abdurrahman es-Süheylî),
Kerzâziyye (Ahmed b. Mûsâ el-Kerzâzî),
Þeyhiyye (Sîdî eþ-Þeyh Abdülkadir b. Mu-
hammed es-Semâhî), Nâsýriyye (Muham-
med b. Nâsýr ed-Der‘î), Ziyâniyye (Muham-
med b. Abdurrahman b. Ebû Ziyân), Der-
kaviyye (Mevlâ Muhammed Arabî ed-Der-
kavî), Medeniyye (Muhammed Hasan b.
Hamza Zâfir el-Medenî), Yeþrutiyye (Ali
Nûreddin el-Yeþrutî), Senûsiyye (Mu-
hammed b. Ali es-Senûsî, ö. 1276/1859).

Tasavvufu ihsan ve istihsan (güzel sayýl-
ma, güzellik) kavramlarýyla açýklayarak gü-
zellikle irtibatlandýran Zerrûk’a göre aka-
id iman makamý, fýkýh Ýslâm makamý, ta-
savvuf ihsan makamýdýr ve kemale ancak
ihsan makamýyla ulaþýlýr. “Sözü dinlerler ve
en güzel þekilde ona uyarlar” meâlindeki
âyet gereðince (ez-Zümer 39/18) sûfîler en
güzeli bulmaya, en güzel þekilde davran-
maya çalýþýrlar. Güzelin herkese göre fark-
lý oluþu, güzelliðe nasýl ulaþýlabileceði ko-
nusundaki çeþitli anlayýþlar muhtelif tari-
katlarýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Zer-
rûk bu düþünceden hareketle tarikatýn ta-
nýmýna bir yenilik getirmiþtir. Ona göre ta-
rikat bir grup insanýn sûfî diye adlandýrýl-
masýndan daha geniþ bir kavramdýr ve bü-
tün insanlýðý kapsar. Ýlmin kaynaðý olan
Kur’an’a baðlýlýk, her durumda þeriatý esas
almak kaydýyla her insanýn sûfî olma po-
tansiyeli vardýr. Ubûdiyyet ahkâmý diye
isimlendirdiði fýkýh ilmini temel kabul et-
mesi Zerrûk’u diðer sûfîlerden ayýrýr. Zi-
ra fýkýh öðrenmeden tasavvuf ehlinin in-
ce ilimlerini bilmek isteyen kimseyi arzu-
larý aldatýr. Tasavvufun derecesi fýkýhtan
daha yüksek olsa da fýkýh daha selâmetli
bir yol ve ümmetin maslahatý açýsýndan
daha geneldir. Fýkýh hükümleri umumidir
ve herkesi içine alýr, tasavvuf ise kul ile
rabbi arasýnda gerçekleþen bir haldir, bun-
dan dolayý özeldir ve has dairedeki insan-
lara mahsustur. Fakat tasavvuf fýkýh ol-
madan tek baþýna yeterli deðildir. Fýkýh-
tan tasavvufa dönmek yine ancak fýkýhla
mümkündür. Bu sebeple, “Fakih sûfî ol,
fakat sûfî fakih olma” denilmiþtir. Ahmed
Zerrûk bu görüþlerinde tasavvufu eleþti-
ren fukahanýn / zâhir ehlinin safýnda yer
almayý göze alacak derecede kararlýdýr. Sa-

Sert mizaçlý bir kiþi olarak tanýnan Zeytû-
nî’nin yakýn çevresinde bulunan Zerrûk’un
bir süre sonra þeyhiyle arasý açýldý ve Fas’-
tan ayrýlmak zorunda kaldý; Tilimsân’a gi-
dip Ebû Medyen el-Maðribî’nin kabrini zi-
yaret etti. Bir buçuk ay sonra Fas’a dönüp
ders okutmak ve kitap yazmakla meþgul
oldu. Tilimsân’da kaldýðý süre içinde Ebû
Zeyd es-Seâlibî, Muhammed b. Yûsuf es-
Senûsî, Ýbn Zekrî et-Tilimsânî gibi âlimler-
den faydalandý. 873’te (1468) hacca git-
mek üzere Fas’tan ayrýlarak bir yýl kadar
Kahire’de ikamet etti. 876’da (1472) hac
dönüþü tekrar Kahire’ye uðradý. Bu seya-
hatleri sýrasýnda çeþitli tarikatlara men-
sup sûfî ve þeyhlerle görüþtü; Ezher’de
derslere katýldý. eŠ-™avßü’l-lâmi£ müel-
lifi Sehâvî’den hadis usulü ve fýkýh okudu.
Ýkinci þeyhi Ahmed b. Ukbe el-Hadramî ile
bu dönemde tanýþtý ve onun kuvvetli tesi-
ri altýnda kaldý. Yemen’den hicret edip Ka-
hire’ye yerleþen Kadirî þeyhi Hadramî’nin
Þâzeliyye tarikatýndan da icâzeti vardý. Zer-
rûk seyrüsülûkünü onun yanýnda Kadirî
tarikatý üzere sürdürdü. Þeyhinin emriyle
sekiz ay sonra Maðrib’e dönmek için Ka-
hire’den ayrýldý ve þeyhiyle irtibatýný mek-
tuplaþarak sürdürdü. Önce Trablusgarp’a
uðradý, bir yýldan fazla bir süre orada kal-
dý; Hulûlû diye tanýnan Ebü’l-Abbas Ah-
med b. Abdurrahman el-Yezlitî ile Ebû Ah-
med b. Yûnus el-Kostantinî’den fýkýh ders-
leri aldý. 878’de (1473) Tunus’ta Muham-
med b. Kasým er-Rassâ‘ýn fýkýh, tefsir ve
hadis derslerine devam etti. Ertesi yýl Bi-
câye’ye gidip Ebü’l-Hasan el-Kalesâdî’den
fýkýh, hadis ve tasavvuf okudu. el-Câmi£
li-cümelin mine’l-fevâßid ve’l-menâfi£
adlý eserini burada yazdý. Ardýndan ders
okutmaya ve irþad faaliyetine baþladý. Ab-
dülazîz el-Kostantinî, Tâhir b. Ziyân el-Kos-
tantinî, vefatýna kadar yanýndan ayrýlma-
yan Ebû Ali Mansûr b. Ahmed el-Bicâî, Bi-

Zerrûk’un Mýsrâte’deki türbesinin içinden bir görünüþ



299

larý adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ankara
2010). 2. Þer¼u ¥ikemi Ýbn £A¹âßillâh
Ýskenderî (nþr. Abdülhalim Mahmûd –
Mahmûd b. Þerîf, Trablus 1969; nþr. Ah-
med Zekî Atýyye, Trablus 1971). Þerhin
Tenbîhü ×evi’l-himem £alâ me£ânî el-
fâ¾i’l-¼ikem, el-Fütû¼âtü’r-ra¼mâniyye
fî ¼alli elfâ¾i’l-£A¹âßiyye, Miftâ¼u fe²âßi-
li ve’n-ni£am £alâ ba£²ý mâ yete£allašu
bi’l-¼ikem, Sirâcü’l-¼ikem gibi farklý isim-
ler altýnda birçok yazma nüshasý mevcut-
tur. 3. en-Na½î¼atü’l-kâfiye li-men Åa½-
½ahü’llåhü bi’l-£âfiye. Zerrûkýyye tarika-
týnýn esaslarý hakkýnda olup fýkýhla tasav-
vufu birleþtiren yöntemin sahihliðini savu-
nur (Kahire 1281; nþr. Kays b. Muhammed
Âlü’þ-Þeyh Mübârek, Riyad 1414/1993).
Müellif bu eserini þerhetmiþ, ayrýca MuÅ-
ta½arü’n-Na½î¼ati’l-kâfiye li-men Åa½-
½ahü’llåhü bi’l-£âfiye adýyla kýsaltmýþtýr
(Kahire 1281, 1348; Trablus 1976). 4. £Ud-
detü’l-mürîdi’½-½âdýš. Sahih tasavvufun
dayanaklarýnýn tesbiti ve tasavvufun hu-
rafe ile þâibelerden kurtarýlmasýnýn yolla-
rýna dairdir. Bazý kaynaklarda Kitâbü’l-
Bid£ ve Bid£u’l-¼avâdi¦ adlarýyla da aný-
lýr (nþr. Ýdrîs Azzûzî, eþ-ÞeyÅ A¼med Zer-
rûš: Ârâßühü’l-ý½lâ¼iyye, ta¼š¢š ve dirâse
li-kitâbihî £Uddeti’l-mürîdi’½-½âdýš adlý eser
içinde, Muhammediye 1419/1998, s. 239-
607). 5. el-Va¾îfetü’z-Zerrûšýyye (el-Fa-
rî²a, Sefînetü’n-necâ li-men ilallåhi iltecâ).
Zerrûk’un kendi mensuplarýna verdiði gün-
lük virddir. Ahmed b. Abdurrahman es-
Sââtî’nin Tenvîrü’l-efßideti’z-zekiyye fî
edilleti e×kâri’l-va¾îfeti’z-Zerrûšýyye
adlý risâlesiyle birlikte basýlmýþtýr (Kahire
1294, 1304, 1333). Eser üzerine yazýlan çok
sayýda þerh arasýnda Muhammed b. Ali el-
Harrûbî, Ahmed b. Muhammed el-Bûnî,
Ali b. Sa‘d es-Sütûhî, Abdurrahman b. Mu-
hammed el-Ayyâþî, Ahmed b. Ahmed es-
Sücâî (el-Fevâßidü’l-la¹îfe fî þer¼i elfâ¾i’l-
Va¾îfe, Kahire 1316; Demenhûr 1330), Ýbn
Acîbe ve Muhammed b. Halîl el-Kavukcî’-
nin þerhleri sayýlabilir. 6. Þer¼u Øa¼î¼i’l-
BuÅârî (nþr. Mûsâ Muhammed Ali – Ýzzet
Ali Atýyye, I-V, Sayda 1973). 7. Þer¼u £Aš¢-
deti’l-Ýmâm el-øazzâlî (Kahire 1296; nþr.
Cevdet Muhammed Ebü’l-Yezîd el-Mehdî,
Kahire 2007; Ý³tinâmü’l-fevâßid fi’t-tenbîh
£alâ me£ânî Kavâ£idi’l-£ašåßid li’l-øazzâlî
adýyla, nþr. M. Abdülkadir Nassâr, Kahire
2010; nþr. Þerîf el-Mürsî, Kahire 1432/
2011). 8. Þer¼ £alâ metni’r-Risâle li’bn
Ebî Zeyd el-Æayrevânî (I-II, Kahire 1332).
Abdülhakîm Ahmed Ebû Zeyyân eserin
ibadetle ilgili bölümlerinin tenkitli neþrini
gerçekleþtirmiþtir (Þer¼u’r-rub£i’¦-¦ânî min
Risâleti’bn Ebî Zeyd el-Æayrevânî, Binga-

zi 1421/2000). 9. Ý£ânetü’l-müteveccihi’l-
miskîn ilâ ¹arîši’l-fet¼ ve’t-temkîn (nþr.
Ali Fehmî Huþeym, Kitâbü’l-Ý £âne adýyla,
Tunus 1979; nþr. M. Abdülkadir Nassâr,
Kahire 2008). Teßsîsü’l-šavâ£id adýyla da
anýlan eserde tövbe, takvâ ve salâh gibi
kavramlar açýklanmýþ; kalp, Allah’a dayan-
ma, tefekkür, zikir, fakr, zulüm vb. tasav-
vuf terimleri üzerinde durulmuþtur (Ýdrîs
Azzûzî, s. 129; Ali Fehmî Huþeym, s. 134).
10. Mefâtî¼u’l-£iz ve’n-na½r £alâ mâ
yeta£allašu bi-¥izbi’l-Ba¼r (Þer¼u ¥iz-
bi’l-Ba¼r). Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî’nin meþ-
hur hizbine yazýlmýþ bir þerhtir (Kahire
1308). 11. Þer¼u’l-Æur¹ubiyye. Ýbn Sa‘-
dûn el-Kurtubî’nin Æa½îdetü’l-Æur¹ubiy-
ye fî šavâ£idi’l-Ýslâm adlý eserinin þerhi-
dir ve Þer¼u’l-Æur¹ubiyye fî fýšhi’l-Mâ-
likiyye, Þer¼u Urcûzeti’l-vildân, Þer-
¼u’l-mušaddimeti’l-Æur¹ubiyye, Þer-
¼u’l-man¾ûmeti’l-Æur¹ubiyye, Þer¼u’t-
te×kîre isimleriyle de tanýnýr (nþr. Ahmed
Osman Ahmîde, Trablus, ts.; nþr. Ahsen
Zakûr, Cezayir 1426/2005). 12. Þer¼u es-
mâßillâhi’l-¼üsnâ. Esmâ-i hüsnânýn ta-
savvufî ve ahlâkî bakýþ açýsýyla yorumunu
içerir (Kahire 1294; nþr. Mahmûd el-Beyrû-
tî, el-Maš½ýdü’l-esmâß adýyla, Dýmaþk 1424/
2004; nþr. Seyyid Yûsuf Ahmed, Beyrut
1428/2007). 13. Þer¼u’r-Risâle. Ýbn Ebû
Zeyd el-Kayrevânî’nin er-Risâle’sine ta‘lik-
tir (Kahire 1332). 14. U½ûlü’¹-¹arîša. Mü-
ellifin kendi tarikatýnda mevcut beþi zâ-
hirî, beþi bâtýnî on esasý açýkladýðý bu kü-
çük risâleyi, Abdullah Kennûn en-Nübû-
³u’l-Ma³ribî fi’l-edebi’l-£Arabî adlý ki-
tabý içinde neþretmiþ (Beyrut 1395/1975,
II, 310-312), müstakil olarak da yayýmlan-
mýþtýr (nþr. Muhammed Ýdrîs Tayyib, Bey-
rut 2010). Eser üzerine müellifin talebesi
Muhammed b. Ali el-Harrûbî bir þerh yaz-
mýþtýr (nþr. Muhammed Abdülkadir Nas-
sâr, Kahire 2008).

Zerrûk’un diðer bazý eserleri de þunlar-
dýr: el-Câmi£ li-cümelin mine’l-fevâßid
ve’l-menâfi£ (nþr. M. Abdülkadir Nassâr,
Þer¼u ³avâmizi ¼izbeyi’þ-Þâ×elî içinde, Ka-
hire 2011, s. 47-105); el-Mevâhibü’s-se-
niyye fî Åavâ½½i na¾mi’d-Dimyâ¹iyye
(nþr. Seyyid Yûsuf Ahmed, Þer¼u’l-esmâßil-
lâhi’l-¼üsnâ içinde, Beyrut 1428/2007, s.
175-220); Menâšýbü’l-ƒaŠramî (nþr. Mu-
hammed Abdülkadir Nassâr, Kahire 2008);
el-U½ûlü’l-bedî£a ve’l-cevâmi£u’r-refî£a
(Zerrûk’un çeþitli kitaplarýndaki sözleriyle
müridlerine gönderdiði mektuplarda yer
alan öðütlerinden derlenmiþtir; nþr. Mu-
hammed Abdülkadir Nassâr, Menâšýbü’l-
ƒaŠramî ’nin sonunda, Kahire 2008, s. 81-
95); Þer¼u’l-Mušaddimeti’l-Va³lîsiyye

hih tasavvufun özüne ulaþmak için fýkýh
bilgisiyle donanmak gerektiðini düþünür.
Onu bu þekilde düþünmeye yönelten et-
ken Mâlikî mezhebinin sedd-i zerâi‘ kaide-
sini iþletmesidir. Tasavvufa asýl düþmanlý-
ðýn kendi mensuplarýndan geldiðini, dev-
rindeki insanlarýn tasavvufî bilgiyi kötüye
kullandýklarýný gören Zerrûk þeriat ve ha-
kikat makamlarýnýn anlamýný ve deðerini
zayýflatan tarikat anlayýþýna þiddetle karþý
çýkmýþtýr.

Bid‘ata karþý tenkitleriyle öne çýkan, ta-
savvufî hayatta ve tarikatlarda yaygýn olan
âdet ve uygulamalarý da sert bir dille eleþ-
tiren Zerrûk, kavramlarýn yozlaþmýþ içeri-
ðini boþaltýp kavramý yeniden inþa eden
bir yaklaþým içindedir. Eleþtirilerinin ger-
çek hedefi tarikat çevrelerinde ve tasav-
vuf düþüncesinde gördüðü bozulma ve
yozlaþmadýr. Semâ konusuna da temkinli
yaklaþýr. Ona göre müzik aletleriyle yapý-
lan semâ haramdýr. Semâ zaman, mekân,
hukuk, iman ve ihsan gibi þartlara baðlý-
dýr. Bu þartlar yerine getirilmezse ondan
uzaklaþmak gerekir. Fakat müridlerin ta-
biatý, Hakk’ý mutlak þekilde, vasýtasýz ola-
rak kabul etmeye takat yetiremediðinde
semâ, verilmesi gereken bir tâvize dönü-
þür. Âbid ve zâhidle semâa girilmediði gi-
bi ârifle de girilmez, çünkü onun hali tam-
dýr. Þüphesiz semâda hakikate ulaþtýran
bir yol vardýr, fakat bu yalnýz onu bilenler
içindir. Akîde ve amel bakýmýndan sûfîle-
ri tenkitte yoðunlaþmasýna raðmen Zer-
rûk tasavvufun Ýslâmî yaþantýdan çýkarýl-
masý fikrine de bütünüyle karþýdýr. Bir kim-
seye yarar saðlayacak amelin bir baþka-
sýna yarar saðlamayacaðý fikrinden hare-
ketle, kiþinin faydalý olacak amel konusun-
da kendisine yol gösterecek bir þeyhe ve-
ya sâlih bir arkadaþa ihtiyacý olduðunu söy-
ler. Zerrûk þeyhi tabibe benzetir, þeyh bil-
gisi yanýnda tecrübe sahibi de olmalýdýr.
Gerçek þeyh hakkýndaki ölçüsü Ýbn Atâul-
lah el-Ýskenderî’nin, “Þeyhin iþittiðin deðil
aldýðýndýr” sözüdür.

Eserleri. Zerrûk konu ve içerik bakýmýn-
dan birbirine benzeyen çok sayýda eser
telif etmiþ, Ýbn Atâullah el-Ýskenderî’nin
¥ikem’inin þerhi baþta olmak üzere muh-
telif tertip ve muhtelif isimlerle bir eseri
birkaç defa yazmýþtýr. 1. Æavâ£idü’t-ta-
½avvuf. Tasavvufun temel ilkelerini þeri-
atla hakikati uzlaþtýracak, fýkýh ve akaidi
tarikata ulaþtýracak þekilde ortaya koyan
bir eserdir (nþr. Ýbrâhim el-Ya‘kubî, Dý-
maþk 1968; nþr. Osman el-Huveymidî, Bey-
rut 2004; nþr. Ahmed Abdürrahîm es-Sâ-
yih – Tevfîk Ali Vehbe, Kahire 1427/2006).
Muhammet Uysal eseri Tasavvufun Esas-
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Þâzeliyye tarikatýnýn
Ahmed Zerrûk el-Fâsî’ye

(ö. 899/1493-94)
nisbet edilen bir kolu

(bk. ZERRÛK).
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ZETTERSTÉEN, Karl Vilhelm

(1866-1953)

Ýsveç þarkiyatçýsý.
˜ ™

18 Aðustos1866’da Ýsveç’in Dalarna böl-
gesindeki Orsa kasabasýnda dünyaya gel-
di. Ýlk ve orta eðitimin ardýndan 1884-1889
yýllarý arasýnda Uppsala Üniversitesi’nde
Sâmî dilleri öðrenimi gördü. Ýbn Mu‘tî ez-
Zevâvî’nin ed-Dürretü’l-elfiyye fi’l-£ilmi’l-
£Arabiyye adlý eseri üzerine hazýrladýðý
tezle 1894’te doktor unvanýný aldý. 1895’-
te Almanya’ya giderek Berlin Üniversite-
si’nde Eduard C. Sachau’nun yanýnda ça-
lýþtý. 1895-1904 yýllarýnda Lund Üniversi-
tesi ve 1904-1931 yýllarýnda Uppsala Üni-
versitesi’nde Doðu dilleri profesörü olarak
görev yaptý. 1906’da Uppsala’da K. F. Jo-
hannson, J. A. Lundell ve K. B. Wiklund gi-
bi Ýsveçli þarkiyatçýlarla birlikte Le mon-
de oriental dergisini kurdu ve 1922-1928
arasýnda bu derginin editörlüðünü yürüt-
tü. 1931 yýlýnda emekliye ayrýldý. 1 Haziran
1953 tarihinde Uppsala’da öldü. Çok yön-
lü bir þarkiyatçý olan Zetterstéen, Arap-
ça ve Sâmî dilleri yanýnda Farsça ve Türk-
çe’yle ilgili önemli çalýþmalar yapmýþtýr.

Eserleri. A) Telif. 1. Den nubiska sprak-
forskningens historia (Uppsala-Leipzig
1907). 2. De semitiska spraken (Uppsala
1914). 3. Ein Handbuch der religösen
Pfilichten der Muhammadaner in Alja-
mia. Le monde oriental dergisi içinde ya-
yýmlanmýþtýr (XV [1921], s. 1-174). 4. Car-
lo Landberg, som orientalist (Uppsala
1942). 5. Kristná i Mekka (Uppsala 1943).
6. Arabiska studier in Sweriga (Uppsala
1946).

B) Tercüme, Neþir. 1. Ur Jahjâ bin Abd
al-Mu’tî ez-Zawâwî’s dikt ed-Durra el-
Alfîje fî ilm el-Arabîje (Leipzig 1895).
Müellifin doktora tezi olan eserin Arapça
metni de Ýsveççe bir giriþ ve açýklamalarla
birlikte yayýmlanmýþ, ayný çalýþma Alman-
ca giriþ ve yine açýklamalarla birlikte yeni-
den basýlmýþtýr (Die Alfiye des Ibn Mu’tî.
Nach den Handschriften von Berlin, Esco-
rial und Leiden, Leipzig 1900). 2. Beiträge

zur Kenntnis der religiösen Dichtung
Balais (Leipzig 1902). Süryânî þairi Ba-
lai’nin dinî kasidelerinin neþri ve Alman-
ca çevirisidir. 3. Koranen. Zetterstéen ön-
ce Kur’an’dan seçtiði bazý sûreleri (Stock-
holm 1908), ardýndan Kur’an’ýn tamamýný
Ýsveççe’ye tercüme etmiþtir (Stockholm
1917; 4. bs., 2003). 4. Biographien der
Nachfolger in Medina, sowie der Ge-
fährten und der Nachfolger in dem üb-
rigen Arabien (Leiden 1905). 5. Biograp-
hien der Kufier (Leiden 1909). Son iki
eser, Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ (Ki-
tâbü’¹-ªabašåti’l-kebîr) adlý eserinin beþin-
ci ve altýncý kýsýmlarýnýn E. C. Sachau’nun
editörlüðünde yapýlan neþridir. 6. Herrn
D. W. Myhrman’s Ausgabe des Kitâb
Mu‘îd an-ni‘am wa mubîd an-niqam
(Uppsala-Stockholm 1913). Tâceddin es-
Sübkî’nin Mu£îdü’n-ni£am ve mübîdü’n-
nišam adlý eserinin David W. Myhrman
tarafýndan 1908 yýlýnda yapýlan neþrine
dair açýklamalardýr. 7. Baltadjy Mehe-
med Pascha och Peter den store 1711-
1911 (Uppsala 1920). Ahmed Refik’in
1911’de yayýmlanan eserinin Ýsveççe’ye ter-
cümesidir. 8. Beiträge zur Geschichte
der Mamlukensultane in den Jahren
690-741 der Higra nach arabischen
Handschriften (Leiden 1919). Anonim bir
Memlük kroniðinin neþridir. 9. Türkische
Urkunden (Uppsala-Leipzig 1938). Ýsveç
Kraliyet Arþivi’nde bulunan Türkçe belge-
lerin Akdes Nimet Kurat’la birlikte neþri
ve Almanca’ya çevirisidir. 10. Türkische,
tatarische und persische Urkunden im
schwedischen Reichsarchiv (Uppsala
1945). 11. Mohammed …safi: The Story
of Jamål and Jalål: An Illuminated Ma-
nuscript in the Library of Uppsala Uni-
versity (Uppsala 1948). Muhammed Âsa-
fî’nin Æý½½atü’l-Cemâl ve’l-Celâl adlý ese-
rinin Carl Johan Lamm ile birlikte neþri-
dir. 12. ªurfetü’l-a½¼âb fî ma£rifeti’l-en-
sâb (Dýmaþk 1949; Beyrut 1412/1992). Ebû
Hafs Ömer b. Yûsuf el-Melikü’l-Eþref er-

(Ebû Zeyd Abdurrahman b. Ahmed el-Vað-
lisî’nin akaid, ibadet ve ahlâka dair eseri-
nin þerhidir; nþr. Mahfûz Ebû Kürâ’ – Am-
mâr Besta, Cezayir 1431/2010); el-Künnâþ
(Zerrûk’un kendi hayatýna dair verdiði bil-
gilerle fýkýh ve tasavvufa dair çeþitli konu-
lara iliþkin mâlûmatý ihtiva eder; nþr. Ali
Fehmî Huþeym, Trablus 1980; nþr. Muham-
med Ýdrîs Tayyib, Fevâßid min Künnâþ li’l-
£Ârif-billâh eþ-ÞeyÅ A¼med Zerrûš adýyla,
Beyrut 2011); £Uyûbü’n-nefs ve devâßü-
hâ (Sülemî’nin £Uyûbü’n-nefs adlý eseri-
nin manzum halidir; nþr. Muhammed Ýd-
rîs Tayyib, kenarýnda Sülemî’nin eseriyle,
Beyrut 2010; esere müellifin talebesi Mu-
hammed b. Ali el-Harrûbî el-Üns fî þer¼i
£Uyûbi’n-nefs adýyla þerh yazmýþtýr; nþr.
Muhammed Ýdrîs Tayyib, Beyrut 2010; nþr.
Mustafa Merzûký – Mâlik b. Muhammed
Kerþûþ, Beyrut 2010); Tu¼fetü’l-mürîd ve
rav²atü’l-ferîd ve fevâßid li-ehli’l-feh-
mi’s-sedîd ve’n-na¾ari’l-mezîd (nþr. Mu-
hammed Ýdrîs Tayyib, Beyrut 2010). Zer-
rûk’un baþka eserleri ve birçok risâlesiyle
kasidesi de vardýr (eserlerinin bir listesi
ve kütüphane kayýtlarý için bk. Ali Fehmî
Huþeym, s. 99-140).
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