ZÜREY‘ÎLER

temelleri atýlmýþ oldu. Bunlar Suleyhîler’e
yýllýk 100.000 dinar vergi ödeyeceklerdi. Abbas, Hýsnütta‘ker ve iç kýsýmlarý, Mes‘ûd
ise Hadrâ ve sahil kýsmýný kontrol ediyordu. Abbas daha genç yaþlardan itibaren
Yemen’de Fâtýmî davetini temsil eden Suleyhîler nazarýnda önemli bir konuma sahipti. Abbas’ýn 477’de (1084) ölümü üzerine hânedana ismini veren oðlu Zürey‘, Hýsnütta‘ker’de babasýnýn yerini aldý, amcasý
Mes‘ûd da Hadrâ ve civarýndaki hâkimiyetini devam ettirdi. Zürey‘îler, Suleyhîler’in
Necâhîler’le ve iç sorunlarýyla meþgul olmasýný fýrsat bilerek 504 (1110) yýlýnda baðýmsýzlýklarýný ilân ettiler. Ancak yönetimin
ikili yapýsýndan dolayý amca-yeðen arasýndaki mücadele yüzünden istikrarlý bir yönetim kurulamadý.
Bu istikrarsýzlýk dönemi, Ali b. Sebe’ b.
Ebü’s-Suûd b. Zürey‘in hâkimiyeti ele geçirmesiyle sona erdi (533/1138). Ali’nin kardeþi ve halefi Muhammed b. Sebe’ döneminde Zürey‘îler’in hâkimiyet alaný geniþledi, hânedan Aden ve çevresiyle birlikte
Güney Arabistan’ýn tamamýnda etkili oldu. Onun bu baþarýsý Kahire’deki Fâtýmî
halifesi tarafýndan bölgenin dâîsi olarak
görevlendirilmesiyle sonuçlandý. Askerî ve
siyasî alandaki baþarýlarýnýn yaný sýra ekonomik alanda da önemli geliþme kaydeden Muhammed, Güney Arabistan’daki
bazý kaleleri satýn alýp hâkimiyet alanýný
geniþletti. 548’de (1153) öldüðünde oðlu
Ýmrân’a Güney Arabistan’ý kontrol eden
zengin bir hânedan býraktý. Ýmrân b. Muhammed’in dönemi hakkýnda kaynaklarda
fazla bilgi bulunmamasý devrinde önemli
baþarýlar kazanamadýðýný göstermektedir.
Onun 561’de (1166) ölümünün ardýndan
oðullarýnýn küçük yaþta olmasý sebebiyle
hânedan Zürey‘îler’in köle menþeli vezirlerinin yönetimine girdi. Giderek iyice zayýflayan hânedan Aden dýþýnda Yemen’in
hemen tamamýný elinde tutan Mehdîler’e
vergi vermek suretiyle barýþ yaptý. Mehdîler bir müddet sonra Aden’i kuþattýlarsa
da Zürey‘îler bu kuþatmadan San‘a hâkimi Ali b. Hâtim el-Hemdânî ile ittifak yaparak kurtuldular. 569 (1173) yýlýnda Yemen’e sefer düzenleyen Eyyûbîler, iki yýl
içerisinde Aden’e doðru ilerleyerek yönetimi elinde bulunduran köle kökenli vezirlerden Yâsir b. Bilâl’i idam ettiler. Böylece
bölgeye 100 yýla yakýn bir süre hâkim olan
Zürey‘îler hânedaný tarihe karýþtý (571/
1175). Dümlüve’de Zürey‘îler’in nâibi Cevher ise hâkimiyetini 584 (1188) yýlýna kadar devam ettirdi. Aden’in surlarý Zürey‘îler dönemine aittir.
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Mâlikî fakihi.
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1020 (1611) yýlýnda Kahire’de doðdu ve
orada yetiþti. Aslen Aþaðý Mýsýr’daki Menûfiye vilâyetinin Zürkan köyünden ve âlimleriyle meþhur bir ailedendir. Ýlk eðitimini
tamamlayýp uzun süre Nûreddin el-Üchûrî’den tahsil gördü. Diðer önemli hocalarý
arasýnda Yâsîn el-Hýmsî, Nûreddin eþ-Þebrâmellisî, hadis derslerine katýldýðý Þemseddin el-Bâbilî, Burhâneddin Ýbrâhim elLekanî ve Ebü’l-Azâim Sultan b. Ahmed b.
Selâme el-Mezzâhî el-Ezherî bulunmaktadýr. Þâzeliyye’nin Vefâiyye kolunun þeyhi Muhammed b. Vefâ’ya intisap etti. Hocalarýndan icâzet aldýktan sonra Ezher Camii’nde ders vermeye baþladý; öðrencileri
arasýnda oðlu Muhammed ve Ahmed b.
Guneym en-Nefrâvî, Ebû Abdullah Muhammed es-Saffâr el-Kayrevânî, Ýbn Hamza zikredilebilir. 24 Ramazan 1099 (23 Temmuz 1688) tarihinde Kahire’de vefat etti;
mezarý Türbetülmücâvirîn’dedir. Fýkýh ilmindeki yetkinliði ve güzel konuþmasýyla,
ayrýca ilmiyle amel eden biri olarak tanýnan Zürkanî, Halîl b. Ýshak el-Cündî’nin elMuÅta½ar’ýna þerh yazanlar içinde ayrý bir
gelenek teþkil eden ve çoðu Üchûrî’nin öð-

rencileri olduklarýndan ona nisbetle "Ecâhire" diye anýlan þârihler grubuna dahildir. Bu þerh geleneðinin ürünleri yazýldýklarý dönemden itibaren Mýsýr Mâlikîliði’nin
kaynak metinleri haline gelmiþ, Maðrib
Mâlikîleri de özellikle Zürkanî’nin þerhi üzerinden Ecâhire’ye eleþtiriler yöneltmiþtir.
Eserleri. 1. Þer¼u MuÅta½ari ƒalîl (I-IV,
Bulak 1303, 1310 [Bennânî’nin hâþiyesiyle birlikte]; Beyrut 1398/1978 [Ruhûnî’nin
hâþiyesiyle birlikte]; nþr. Abdüsselâm Muhammed Emîn, Beyrut 2002 [Bennânî’nin
hâþiyesiyle birlikte]). Þerhin kaynaklarý arasýnda önceki el-MuÅta½ar þerhleri yanýnda Mâlikî mezhebinin önemli fýkýh eserleri de yer alýr. Müellif, özellikle hocasý Üchûrî’nin þerhini telhis ederek kaleme aldýðý bu eserinin giriþinde yararlandýðý diðer
þerhlerden de bahseder. Ecâhire geleneðine baðlý en yaygýn þerh durumuna gelen bu eser üzerine çok sayýda hâþiye yazýlmýþtýr. Bunun önemli sebeplerinden biri
Maðribli Mâlikîler’in eserin içerdiði nakil
ve tercihlere yönelik tenkitleridir. Maðrib
ulemâsý bu þerhe büyük deðer vermekle
birlikte tek baþýna kaldýklarý hususlarda
gerek Üchûrî’nin gerekse Zürkanî gibi öðrencilerinin nakil ve tercihlerine mutlak
þekilde güvenilemeyeceði, bunlarýn incelenmesi gerektiði yönünde bir kanaat benimsemiþtir. Bunda özellikle nazarî olarak,
kaleme alýnan kitaplardaki görüþlerle müteahhirîn döneminde uygulanmasý yaygýnlaþan, mutlak veya mahallî amelin muteberliði kaidesinin yol açtýðý farklýlaþma da
etkili olmuþtur. Bilhassa Ýbn Sûde ve Bennânî’nin onayladýklarý veya sükût ettikleri
hususlarda Zürkanî’nin tercihlerinin muteber olduðu kabul edilir (M. Ýbrâhim Ali, s.
579-580). Þerhin ayrýntýlý bir indeksi Küveyt
Evkaf Bakanlýðý tarafýndan eserin 1978
Beyrut baskýsý esas alýnarak hazýrlanmýþtýr (Fihrisü Þer¼i’z-Züršånî £alâ MuÅta½ari
ƒalîl fi’l-fýšhi’l-Mâlikî, Küveyt 1407/1986).
Hem Mýsýrlý hem Maðribli Mâlikîler’in çalýþmalarýna konu olan eserin önemli hâþiyeleri arasýnda þunlar sayýlabilir: a) Ali b.
Ahmed el-Adevî, ¥âþiye £alâ Þer¼i’zZüršånî £alâ MuÅta½arý ƒalîl. Bu eser
öðrencisi Bennânî’nin hâþiyesi kadar meþhur olmamýþtýr. b) Muhammed b. Hasan
el-Bennânî, el-Fet¼u’r-rabbânî fî mâ ×ehele £anhü’z-Züršånî (Kahire 1303, 1310;
nþr. Abdüsselâm Muhammed Emîn, Beyrut 2002). c) Ýbn Sûde et-Tâvüdî, ªâli£u’lemânî £alâ me¹âli£i’z-Züršånî (Fas 1300,
1307 [Cessûs’un ed-Dürrü’s-semîn ’i ile birlikte]). d) Muhammed b. Ahmed er-Ruhûnî, EvŠa¼u’l-mesâlik ve eshelü’l-merâš¢ ilâ sebki ibrîzi’þ-ÞeyÅ £Abdilbâš¢

ZÜRK…NÎ, Muhammed b. Abdülazîm
(I-VIII, Fas 1294; Bulak 1306-1307 [Kennûn’un hâþiyesiyle birlikte]; Beyrut 1398/
1978). Hocasý Ýbn Sûde ile Bennânî’nin hâþiyelerindeki ilâvelerle diðer bazý eserlerdeki faydalý yönleri birleþtirmek ve bazý tashihler yapmak amacýyla bu eseri hazýrlayan Ruhûnî, adý geçen her iki âlimin Zürkanî’ye yönelik bazý eleþtirilerinin isabetli olmadýðý kanaatindedir. Muhammed b.
Medenî Kennûn (Cennûn) Ruhûnî’nin hâþiyesini ihtisar etmiþ ve eser EvŠa¼u’l-mesâlik ile birlikte basýlmýþtýr. e) el-Emîrü’lkebîr es-Sünbâvî, ¥âþiye £alâ þer¼i £Abdilbâš¢ ez-Züršånî £alâ ƒalîl. Mýsýr kütüphanelerinde birçok nüshasý bulunmaktadýr (Abdullah Muhammed el-Habeþî, III,
1607). 2. el-Fevâßidü’z-zekiyye fî ¼alli
elfâ¾i Mušaddimeti’l-£Ýzziyye (Mebârikü’l-füyû²âti’l-šudsiyye / Þer¼u’l-mušaddimeti’l-£Ýzziyye) (Hasan el-Ýdvî’nin el-Fey²ü’r-ra¼mânî adlý hâþiyesiyle birlikte, Ka-

hire 1281, 1299; Ali b. Ahmed el-Adevî’nin hâþiyesiyle birlikte, Bulak 1289, 1298,
1304; Kahire 1325). Ali b. Muhammed elMenûfî’nin el-Mušaddimetü’l-£Ýzziyye
li’l-cemâ£ati’l-Ezheriyye adýyla Mâlikî fýkhýna dair yazdýðý ilmihalin þerhi olup üzerine Adevî ve Ýdvî’nin yaný sýra Muhammed
b. Abdürabbih el-Azîzî (Ýbnü’s-Sit), Muhammed b. Ahmed el-Harbetâvî el-Buhayrî ve
el-Emîrü’l-kebîr es-Sünbâvî de birer hâþiye
kaleme almýþtýr (Abdullah Muhammed elHabeþî, II, 1173). 3. Þer¼u Mušaddimeti’l-£Aþmâviyye (Câmiu’z-Zeytûne, nr.
115). Mâlikî fakihi Abdülbârî el-Aþmâvî’nin eserine yazýlmýþ bir þerhtir (a.g.e., II,
1175). 4. Þer¼u’r-Risâle (Þer¼ £alâ metni’rRisâle). Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin erRisâle’si üzerine kaleme alýnmýþtýr (a.g.e.,
II, 956). 5. ¥âþiye (Þer¼) £alâ þer¼i’l-Lešånî li-Åu¹beti MuÅta½ari’l-ƒalîl. Nâsýrüddin el-Lekanî’ye ait eserin giriþine yazdýðý þerh üzerine bir hâþiyedir (Fas 1309;
Dârülbeyzâ 2007). 6. en-Nef¼atu’r-Ra¼mâniyye fî terâcimi’s-sâdâti’l-Vefâßiyye (bk. bibl.). Zürkanî, bu eserinde Þâzeliyye tarikatýnýn bir kolu olan, kendisinin de
mensup olduðu Vefâiyye’nin þeyhlerini tanýtmakta, onlarýn sözleri, eserleri ve menkýbelerinden bahsetmektedir. Bu eserlerin dýþýnda bazý kaynaklarda, Zürkanî’nin
kendisine sorulan sorulara verdiði cevaplardan oluþan Ecvibe £alâ esßile, nahivle
ilgili Risâle fi’l-kelâm £alâ i×â ve Menâsikü’l-¼ac adlý eserleriyle “meþyeha” (sebet) türü bir eserinin bulunduðu kaydedilmektedir (Mahlûf, I, 304; Mv.AU, XI, 122).
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Menâhilü’l-£irfân adlý eseriyle tanýnan
Mýsýrlý âlim.
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Doðum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1880’li yýllarda doðduðu kaydedilmektedir. Mýsýr’ýn Garbiye vilâyetinde
Sante’ye baðlý Ca‘feriye köyünden olup Zürkanî nisbesi Menûfiye vilâyetinde Telâ’ya baðlý Zürkan köyünden gelmektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’i ezberleyip temel dinî bilgileri aldýktan sonra 1911’de el-Ma‘hedü’lAhmedî’de öðrenim görmeye baþladý. Daha sonra Ezher Üniversitesi’ne girdi ve Ýlâhiyat (Usûlüddin) Fakültesi’nden mezun oldu. 1925’te âlimiyye diplomasý aldý. 1926’da Ma‘hedü’z-Zekazîk’a ve ardýndan Ma‘hedü Tantâ’ya öðretmen tayin edildi. Bir süre imam olarak da görev yaptýktan sonra
önce Ma‘hedü’l-Kahire’ye, 1939’da Kur’an
ilimleri ve hadis okutacaðý Ezher’in Ýlâhiyat Fakültesi’nde hocalýða getirildi. Zürkanî Kahire’de öldü. Baþta Kur’an ilimleri
olmak üzere hadis, fýkýh ve kelâm gibi alanlarda kendini yetiþtirmesi yanýnda edebiyat, tarih, felsefe ve sosyolojiyle de ilgisi
vardý. Zürkanî, ulûmü’l-Kur’ân’ý çaðdaþ bir
üslûpla ifade etmeye ve Kur’an’la ilgili bazý güncel þüphe ve tereddütleri gidermeye
çalýþmasýyla dikkat çekmiþtir. Eserlerinde
edebî bir üslûp kullanmýþ, bu arada þiirle
de uðraþmýþtýr.

Eserleri. 1. Menâhilü’l-£irfân fî £ulûmi’l-Æurßân. Kur’an ilimleri alanýnda modern dönemde yazýlmýþ en meþhur eserlerden biridir. Eserde Süyûtî’nin el-Ýtšån
fî £ulûmi’l-Æurßân’ý baþta olmak üzere
100’den fazla kaynaða atýf yapýlmakla birlikte müellifin kaynak kullanýmý hususunda her zaman titiz davranmadýðý ve bazý
konularda ikinci derecede kaynaklardan
faydalandýðý halde asýl kaynaða atýf yaptýðý görülmektedir (örnekler için bk. Hâlid b. Osman Ali es-Sebt, I, 91-97, 125).
Eserde Kur’an ilimlerinin temel meseleleri on yedi baþlýk altýnda incelenmiþ olup
en çok yer ayrýlan konulardan biri i‘câzü’lKur’ân’dýr. Zürkanî Kur’an ilimleri sahasýnda Zerkeþî ve Süyûtî gibi âlimlere göre
daha az sayýda konuyu ele almakla birlikte çalýþmasýnda, önceki eserlerde müstakil baþlýk altýnda incelenmeyen ulûmü’lKur’ân’ýn anlamý ve tarihi, Kur’an’ýn tercümesi ve üslûbu gibi farklý baþlýklara da yer
vermiþtir. Menâhilü’l-£irfân’da Kur’an’la
ilgili þüpheler konusu üzerinde geniþçe durulmasý, Cemâleddîn-i Efganî ve Muhammed Abduh ekolünün müellif üzerindeki etkisiyle açýklanmaktadýr (a.g.e., I, 128,
134; II, 929). Çeþitli baskýlarý yapýlan eser
(Kahire 1362, 1372-1373, 1980; Beyrut 1988,
2003, 2004, 2005) Hânî el-Hâc (Kahire, ts.),
Fevvâz Ahmed Zemerlî (Beyrut 1415/1995,
1417/1996), Ahmed b. Ali (Kahire 2001),
Bedî‘ Seyyid Lehhâm’ýn (Dýmaþk 2001) ve
Ahmed Îsâ el-Muasrâvî’nin (Kahire 1424/
2003) tahkikiyle de neþredilmiþtir. Zürkanî kitabýnýn bazý Doðu dillerine tercüme
edildiðini belirtmektedir (Menâhilü’l-£irfân,
I, 10). Muhsin Ârmîn eseri Terceme-i Menâhilü’l-£irfân fî £ulûmi’l-Æurßân adýyla
Farsça’ya çevirmiþtir (Tahran 1385 hþ./
2006). Hâlid b. Osman Ali es-Sebt, Dirâse tašvîmiyye li-kitâbi Menâhili’l-£irfân
li’z-Züršånî (1412, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye,
Medîne-i Münevvere, bk. bibl.), Arif Serkan Eser, Ulûmu’l-Kur’ân Geleneði ve
Muhammed Abdulazim Zürkânî’nin
Menâhilü’l-Ýrfân fi Ulûmi’l-Kur’ân Adlý Eseri (2011, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Sedat Saðdýç, Zerkâni’nin Menâhilü’l-Ýrfân Adlý Eseri Çerçevesinde Kur’an’a Yönelik Þüpheler ve
Verilen Cevaplar (2011, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ulâ Abdullah Ýbrâhim
el-Kudât Cühûdü’l-Ýmâm ez-Züršånî fî
ibrâzi delâßili i£câzi’l-Æurßâni’l-kerîm
ve’d-difâ£i £anhu (1432/2011, Câmiatü’lMedîne el-âlemiyye) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr. 2. el-Menhelü’l-¼adî¦ fî £ulûmi’l-¼adî¦ (Kahire 1366/1947).
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