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Menâhilü’l-£irfân adlý eseriyle tanýnan
Mýsýrlý âlim.

˜ ™

Doðum tarihi kesin olarak bilinmemek-
le beraber 1880’li yýllarda doðduðu kayde-
dilmektedir. Mýsýr’ýn Garbiye vilâyetinde
Sante’ye baðlý Ca‘feriye köyünden olup Zür-
kanî nisbesi Menûfiye vilâyetinde Telâ’-
ya baðlý Zürkan köyünden gelmektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’i ezberleyip temel dinî bilgi-
leri aldýktan sonra 1911’de el-Ma‘hedü’l-
Ahmedî’de öðrenim görmeye baþladý. Da-
ha sonra Ezher Üniversitesi’ne girdi ve Ýlâ-
hiyat (Usûlüddin) Fakültesi’nden mezun ol-
du. 1925’te âlimiyye diplomasý aldý. 1926’-
da Ma‘hedü’z-Zekazîk’a ve ardýndan Ma‘he-
dü Tantâ’ya öðretmen tayin edildi. Bir sü-
re imam olarak da görev yaptýktan sonra
önce Ma‘hedü’l-Kahire’ye, 1939’da Kur’an
ilimleri ve hadis okutacaðý Ezher’in Ýlâhi-
yat Fakültesi’nde hocalýða getirildi. Zür-
kanî Kahire’de öldü. Baþta Kur’an ilimleri
olmak üzere hadis, fýkýh ve kelâm gibi alan-
larda kendini yetiþtirmesi yanýnda edebi-
yat, tarih, felsefe ve sosyolojiyle de ilgisi
vardý. Zürkanî, ulûmü’l-Kur’ân’ý çaðdaþ bir
üslûpla ifade etmeye ve Kur’an’la ilgili ba-
zý güncel þüphe ve tereddütleri gidermeye
çalýþmasýyla dikkat çekmiþtir. Eserlerinde
edebî bir üslûp kullanmýþ, bu arada þiirle
de uðraþmýþtýr.

Eserleri. 1. Menâhilü’l-£irfân fî £ulû-
mi’l-Æurßân. Kur’an ilimleri alanýnda mo-
dern dönemde yazýlmýþ en meþhur eser-
lerden biridir. Eserde Süyûtî’nin el-Ýtšån
fî £ulûmi’l-Æurßân’ý baþta olmak üzere
100’den fazla kaynaða atýf yapýlmakla bir-
likte müellifin kaynak kullanýmý hususun-
da her zaman titiz davranmadýðý ve bazý
konularda ikinci derecede kaynaklardan
faydalandýðý halde asýl kaynaða atýf yap-
týðý görülmektedir (örnekler için bk. Hâ-
lid b. Osman Ali es-Sebt, I, 91-97, 125).
Eserde Kur’an ilimlerinin temel mesele-
leri on yedi baþlýk altýnda incelenmiþ olup
en çok yer ayrýlan konulardan biri i‘câzü’l-
Kur’ân’dýr. Zürkanî Kur’an ilimleri saha-
sýnda Zerkeþî ve Süyûtî gibi âlimlere göre
daha az sayýda konuyu ele almakla birlik-
te çalýþmasýnda, önceki eserlerde müsta-
kil baþlýk altýnda incelenmeyen ulûmü’l-
Kur’ân’ýn anlamý ve tarihi, Kur’an’ýn tercü-
mesi ve üslûbu gibi farklý baþlýklara da yer
vermiþtir. Menâhilü’l-£irfân’da Kur’an’la
ilgili þüpheler konusu üzerinde geniþçe du-
rulmasý, Cemâleddîn-i Efganî ve Muham-
med Abduh ekolünün müellif üzerinde-
ki 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. Zürka-
nî kitabýnýn bazý Doðu dillerine tercüme
edildiðini belirtmektedir (Menâhilü’l-£irfân,
I, 10). Muhsin Ârmîn eseri Terceme-i Me-
nâhilü’l-£irfân fî £ulûmi’l-Æurßân adýyla
Farsça’ya çevirmiþtir (Tahran 1385 hþ./
2006). Hâlid b. Osman Ali es-Sebt, Dirâ-
se tašvîmiyye li-kitâbi Menâhili’l-£irfân
li’z-Züršånî (1412, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye,
Medîne-i Münevvere, bk. bibl.), Arif Ser-
kan Eser, Ulûmu’l-Kur’ân Geleneði ve
Muhammed Abdulazim Zürkânî’nin
Menâhilü’l-Ýrfân fi Ulûmi’l-Kur’ân Ad-
lý Eseri (2011, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Sedat Saðdýç, Zerkâ-
ni’nin Menâhilü’l-Ýrfân Adlý Eseri Çer-
çevesinde Kur’an’a Yönelik Þüpheler ve
Verilen Cevaplar (2011, MÜ Sosyal Bi-
limler 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’l-
Medîne el-âlemiyye) adýyla yüksek lisans
tezi hazýrlamýþlardýr. 2. el-Menhelü’l-¼a-
dî¦ fî £ulûmi’l-¼adî¦ (Kahire 1366/1947).

(I-VIII, Fas 1294; Bulak 1306-1307 [Ken-
nûn’un hâþiyesiyle birlikte]; Beyrut 1398/
1978). Hocasý Ýbn Sûde ile Bennânî’nin hâ-
þiyelerindeki ilâvelerle diðer bazý eserlerde-
ki faydalý yönleri birleþtirmek ve bazý tas-
hihler yapmak amacýyla bu eseri hazýrla-
yan Ruhûnî, adý geçen her iki âlimin Zür-
kanî’ye yönelik bazý eleþtirilerinin isabet-
li olmadýðý kanaatindedir. Muhammed b.
Medenî Kennûn (Cennûn) Ruhûnî’nin hâþi-
yesini ihtisar etmiþ ve eser EvŠa¼u’l-me-
sâlik ile birlikte basýlmýþtýr. e) el-Emîrü’l-
kebîr es-Sünbâvî, ¥âþiye £alâ þer¼i £Ab-
dilbâš¢ ez-Züršånî £alâ ƒalîl. Mýsýr kü-
tüphanelerinde birçok nüshasý bulunmak-
tadýr (Abdullah Muhammed el-Habeþî, III,
1607). 2. el-Fevâßidü’z-zekiyye fî ¼alli
elfâ¾i Mušaddimeti’l-£Ýzziyye (Mebâri-
kü’l-füyû²âti’l-šudsiyye / Þer¼u’l-mušad-
dimeti’l-£Ýzziyye) (Hasan el-Ýdvî’nin el-Fey-
²ü’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 el-
Menûfî’nin el-Mušaddimetü’l-£Ýzziyye
li’l-cemâ£ati’l-Ezheriyye adýyla Mâlikî fýk-
hýna dair yazdýðý ilmihalin þerhi olup üzeri-
ne Adevî ve Ýdvî’nin yaný sýra Muhammed
b. Abdürabbih el-Azîzî (Ýbnü’s-Sit), Muham-
med b. Ahmed el-Harbetâvî el-Buhayrî ve
el-Emîrü’l-kebîr es-Sünbâvî de birer hâþiye
kaleme almýþtýr (Abdullah Muhammed el-
Habeþî, II, 1173). 3. Þer¼u Mušaddime-
ti’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’r-
Risâle). Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin er-
Risâle’si üzerine kaleme alýnmýþtýr (a.g.e.,
II, 956). 5. ¥âþiye (Þer¼) £alâ þer¼i’l-Le-
šånî li-Åu¹beti MuÅta½ari’l-ƒalîl. Nâsý-
rüddin el-Lekanî’ye ait eserin giriþine yaz-
dýðý þerh üzerine bir hâþiyedir (Fas 1309;
Dârülbeyzâ 2007). 6. en-Nef¼atu’r-Ra¼-
mâniyye fî terâcimi’s-sâdâti’l-Vefâßiy-
ye (bk. bibl.). Zürkanî, bu eserinde Þâze-
liyye tarikatýnýn bir kolu olan, kendisinin de
mensup olduðu Vefâiyye’nin þeyhlerini ta-
nýtmakta, onlarýn sözleri, eserleri ve men-
kýbelerinden bahsetmektedir. Bu eserle-
rin dýþýnda bazý kaynaklarda, Zürkanî’nin
kendisine sorulan sorulara verdiði cevap-
lardan oluþan Ecvibe £alâ esßile, nahivle
ilgili Risâle fi’l-kelâm £alâ i×â ve Menâ-
sikü’l-¼ac adlý eserleriyle “meþyeha” (se-
bet) türü bir eserinin bulunduðu kaydedil-
mektedir (Mahlûf, I, 304; Mv.AU, XI, 122).
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alýnmýþtýr. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Buhâ-
rî þerhini örnek alan Zürkanî eserini eði-
tim amaçlý kullanýlmak üzere orta hacim-
de yazmýþtýr. Müellifin zengin bir kaynak-
çaya dayandýðý, V-VI. (XI-XII.) yüzyýl hadis
þerhlerine ve Memlükler döneminin hadis
literatürüne vâkýf olduðu görülmektedir.
Temel kaynaklarý arasýnda meþhur sýhah
ve sünenlerle musanneflerin yaný sýra Hat-
tâbî’nin hadis þerhleri, Ýbn Abdülber en-
Nemerî’nin et-Temhîd’i, Ýbn Battâl el-Kur-
tubî’nin Buhârî þerhi, Bâcî’nin el-Münte-
šå’sý, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin el-Æa-
bes’i ve Âri²atü’l-a¼ve×î’si, Ahmed b.
Ömer el-Kurtubî’nin el-Müfhim þer¼u
Øa¼î¼i Müslim’i, Nevevî’nin el-Minhâc’ý,
Ýbn Hacer’in Fet¼u’l-bârî’si, Süyûtî’nin el-
Câmi£u’½-½a³¢r’i ile Sünen-i Nesâßî ve el-
Muva¹¹aß gibi çeþitli eserler yer alýr. Bun-
larýn yaný sýra dil ve garîbü’l-hadîs kitapla-
rýný, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubî, Beyzâvî ve Fahred-
din er-Râzî’nin tefsirlerini, Kadî Ýyâz’ýn Ter-
tîbü’l-medârik’ini, Þehâbeddin el-Karâfî’-
nin el-Furûš ve e×-¬aÅîre’sini, Ýbn Daký-
kul‘îd, Takýyyüddin es-Sübkî ve Tâceddin
es-Sübkî’nin eserlerini, Ýbnü’l-Hâcib’in el-
MuÅta½ar’ýný ve diðer fýkýh usulü eserleri-
ni kullandýðý görülür. Öte yandan Muham-
med Zekeriyyâ Kandehlevî’nin Evcezü’l-
mesâlik adlý el-Muva¹¹âß þerhini kaleme
alýrken baþvurduðu temel kaynaklar ara-
sýnda Zürkanî’nin bu eseri de vardýr. 2.
MuÅta½arü’l-Mašå½ýdi’l-¼asene (nþr.
Muhammed b. Lutfî es-Sabbâð, Riyad
1401/1981, 1403/1983, 1416/1995; Beyrut
1983). Zürkanî, Sehâvî’nin halk arasýnda
meþhur olan hadislerle ilgili eseri üzerine
biri büyük, diðeri onun özeti þeklinde kü-
çük hacimli iki ihtisar çalýþmasý yapmýþtýr.
Bazý kütüphane kayýtlarýnda ¥üsnü leßâ-
li’d-dürer bi-îcâzi’l-MuÅta½ar adýyla da
kaydedilen küçük hacimli ihtisar (Süleyma-
niye Ktp., Harput, nr. 127) basýlmýþtýr, bü-
yüðü hakkýnda ise bilgi bulunmamakta-
dýr. Eserde farklý lafýzlarla tekrarlanan riva-
yetlerden birini tercih eden Zürkanî, el-
Mašå½ýdü’l-¼asene’de yer almayan ba-
zý ilâveler yapmýþtýr. En önemli katkýlarýn-
dan biri de her rivayetin sýhhatine dair
notlar eklemesidir. 3. Þer¼u’l-Man¾ûme-
ti’l-Beyš†niyye fî mu½¹ala¼i’l-¼adî¦ (Ka-
hire 1305, 1310, 1324, 1349, 1368; Halep
1383; Beyrut 1405/1985, 1409/1989; nþr.
Muhammed Emîn Ferþûh, Beyrut 1410/
1990). Ömer b. Muhammed ed-Dýmaþký el-
Beykunî’nin hadis usulüne dair otuz dört
beyitlik eserinin þerhidir. Atýyyetullah b.
Atýyye el-Üchûrî bu þerh üzerine bir hâþi-

ye yazmýþtýr (Kahire 1305, 1324, 1368). 4.
Þer¼u’l-Mevâhibi’l-ledünniyye (Ýþrâšu
me½âbî¼i’s-sîreti’n-nebeviyye bi-mezci es-
râri’l-Mevâhibi’l-ledünniyye). Ahmed b.
Muhammed el-Kastallânî’nin meþhur ese-
rinin þerhi olup birçok defa basýlmýþtýr (Bu-
lak 1271, 1278, 1291; I-VIII, Kahire 1325-28;
I-VIII, Beyrut 1393/1973; nþr. Muhammed
Abdülazîz el-Hâlidî, I-XII, Beyrut 1417/
1996). Fas Alevî sultaný Mevlây Süleyman
ile Þemseddin Muhammed b. Ahmed eþ-
Þevberî’nin bu esere birer hâþiye yazdýðý
kaydedilir (Abdullah Muhammed el-Habe-
þî, III, 1972; Î²â¼u’l-meknûn, II, 603). Zür-
kanî eserini 13 Cemâziyelevvel 1117’de (2
Eylül 1705) tamamladýðýný, henüz tamam-
lanmadan eserin meþhur olduðunu ve nüs-
halarýnýn yayýldýðýný söyler. 5. el-£Uš†dü’l-
cevheriyye li-¼alli esßileti’l-Ma³ribiy-
ye: el-Esßiletü’l-mu¼ayyire ¼avle’d-dün-
yâ ve’l-âÅire (nþr. Mustafa Âþûr, Kahire
1409, 1410). Zürkanî’ye manzum halde so-
rulan elli üç soruya verdiði cevaplardan olu-
þur. 6. Risâle fi’s-seb£a elle×îne yu¾ýllu-
hümüllåh yevme’l-šýyâme yevme lâ ¾ýl-
le illâ ¾ýlluhû (MuÅta½arü’l-ƒý½âli’l-mûci-
be li’¾-¾ýlâl) (nþr. Nûreddin Þubed, Rabat
1430/2009). Þemseddin es-Sehâvî’nin el-
ƒý½âlü’l-mûcibe li’¾-¾ýlâl adlý eserinin
bazý önemli ilâvelerle yapýlmýþ ihtisarýdýr
(Risâle fi’s-seb£a, neþredenin giriþi, s. 32).
Zürkanî ayrýca farklý rivayetlerde zikredi-
len doksan dört hasleti þiir halinde özet-
lemiþtir (a.g.e., s. 79-81). 7. Þer¼u’s-Se-
vâdi’l-a£¾am. Hakîm es-Semerkandî’nin
akaidle ilgili eserinin þerhidir (Dârü’l-kütü-
bi’l-Mýsriyye, nr. 363/1; bk. Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, II, 1061). Zürkanî’nin
bunlarýn dýþýnda hadisle ilgili Vü½ûlü’l-
emânî adlý bir eserle küçük bir “sebet”inin
bulunduðu nakledilir.
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3. Fi’l-Bida£ý ve mevšýfi’l-Ýslâm minhâ.
Ezher’in Ýlâhiyat Fakültesi öðrencileri için
hazýrlanmýþ bir çalýþmadýr (Kahire 1362).
4. Fi’d-da£ve ve’l-irþâd. Zürkanî’nin ay-
rýca el-Hidâyetü’l-Ýslâmiyye dergisinde
makaleleri ve Sefînetü’l-aÅbâr dergisin-
de þiirleri yayýmlanmýþtýr.
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Mâlikî fakihi ve muhaddis.˜ ™

1055’te (1645) Kahire’de doðdu ve ora-
da yetiþti. Aslen Aþaðý Mýsýr’daki Menûfi-
ye vilâyetinin Zürkan köyündendir. Baba-
sý Abdülbâký’den ve Nûreddin el-Üchûrî,
Muhammed el-Bâbilî, Nûreddin eþ-Þebrâ-
mellisî, Muhammed b. Abdullah el-Hara-
þî gibi âlimlerden ders aldý. Babasýndan
sonra en çok faydalandýðý hocasý kendisi-
ne muîdlik yaptýðý Þebrâmellisî’dir. Zürka-
nî’nin öðrenim için Kahire dýþýnda bir yere
gittiði bilinmemektedir. Eðitimini tamam-
ladýktan sonra babasý gibi Ezher’de görev
aldý ve hayatýnýn sonuna kadar fýkýh ve ha-
dis dersleri okuttu. Kaynaklarda hâfýz, müc-
tehid, muhaddis, ilmiyle amel eden bir ki-
þi olarak nitelendirilen Zürkanî’nin öðren-
cileri arasýnda Abdullah b. Muhammed eþ-
Þebrâvî, Muhammed b. Halîl el-Aclûnî, Mu-
hammed Zeytûne et-Tûnisî, Muhammed
b. Muhammed et-Tûnisî el-Büleydî, Ebü’l-
Hasan Ali b. Muhammed es-Sekkât, Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Mustafa es-Sabbâð el-
Ýskenderî, Muhammed b. Ahmed el-Aþ-
mâvî sayýlabilir. Zürkanî daha çok hadis ve
siyer alanýnda eser vermiþtir.

Eserleri. 1. Þer¼u’l-Muva¹¹aß (Ebhecü’l-
mesâlik bi-þer¼i Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik).
el-Muva¹¹aßýn önemli þerhlerinden biri olup
birçok defa basýlmýþtýr (nþr. Nasr el-Hûrî-
nî, I-IV, Kahire 1279-80, 1310, 1320, 1325,
1355, 1399; nþr. Ýbrâhim Atve Ývaz, I-V, Ka-
hire 1381-82, 1389; I-IV, Beyrut 1398, 1407/
1987, 1410/1990). Müellifin belirttiðine gö-
re eser 1109-1112 yýllarý arasýnda kaleme


