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ZEYÝL

Bunlarýn dýþýnda çeþitli alanlarda zeyil-
ler yazýlmýþtýr. Meselâ Ahmed Midhat Efen-
di, Hasan Mellâh adlý romaný için daha
sonra Zeyl-i Hasan Mellâh adýyla bir ze-
yil kaleme almýþ, Köse Mihalzâde Yûsuf
Râgýb Ýstiâde-i Sýhhat (Ýstanbul 1320) ad-
lý çalýþmasýný Zeyl-i Ýstiâde-i Sýhhat (Ýs-
tanbul 1322) adýyla devam ettirmiþtir. Ba-
zý kanun kitaplarý da Zeyl-i Kånûn-ý Ti-
câret (Ýstanbul 1336), Zeyl-i Lâhika-i
Kavânîn (I-III, 1311-1315) adlarý altýnda
basýlmýþtýr. Muhyiddin tarafýndan yazýlan
Zeyl-i Nizâmnâme-i Me’mûrîn ile (Ýs-
tanbul 1305), Zeyl-i Münþeât ve Muâ-
melât-ý Askeriyye (nþr. Kitapçý Hasan
Âdil, Ýstanbul 1307) bu tarzýn iki farklý ör-
neðidir. Hasan Tahsin, Punt yani Mev-
ki-i Sefîne Tayini (Ýstanbul 1306) adlý ese-
ri için Zeyl-i Punt-ý Sefîne adýyla bir de
zeyil kaleme almýþtýr (Ýstanbul 1307). Sâ-
dýk Rifat Paþa’nýn defalarca basýlan Ri-
sâle-i Ahlâk’ýnýn devamý olarak Zeyl-i Ri-
sâle-i Ahlâk yazýlmýþtýr (Ýstanbul 1273,
1288, 1290). Abdurrahman Talat’ýn Zeyl-i
Sakk’i (I-III, Ýstanbul 1302) hukuk ve ka-
nuna dair bir eserdir. Tatbîkåt-ý Cezâiy-
ye’nin devamý Zeyl-i Tatbîkåt-ý Cezâiy-
ye adýyla basýlmýþtýr (Ýstanbul 1328). Ma-
tematik öðretmeni Tâhir Paþa’nýn Usûl-i
Cebir’inin ikinci baskýsýnýn sonunda yer
alan zeyil (s. 234-409) Vidinli Tevfik Paþa’-
ya aittir. Ca‘fer-i Tayyâr, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin
Gülistân’ýný Zeyl-i Zübde-i Gülistân
adýyla özetleyip (Ýstanbul 1299, 1306) ese-
re bazý ilâvelerde bulunmuþtur (Özege, V,
2121, 2130). Salâhî Abdullah Efendi eþ-
yanýn mahiyeti ve zuhuruna dair Arapça
eserine daha sonra ¬eylü’l-kitâb bi-a¼-
seni’l-Åi¹âb adýyla ilâvelerde bulunmuþ
ve zeylinde hakîkat-i Muhammediyye ko-
nusunu iþlemiþtir.
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ÿAbdülkadir Özcan

™ FIKIH. Ýslâm ilimlerinin farklý alanla-
rýnda olduðu gibi fýkýh alanýnda da bir ese-
rin içeriðini tamamlamak, o alanýn ben-
zer eserleriyle mukayesesini yapmak veya
zamanla ortaya çýkan yeni bilgilerle zen-
ginleþtirerek devamlýlýðýný saðlamak gibi
amaçlarla yazýlan ve farklý adlarla anýlan
bir zeyil literatürü ortaya çýkmýþtýr. Bu tür
eserlerin zeyil niteliðini göstermek için
isimlerinde genellikle “ziyâdât, zevâid, tek-
mile, tetimme / tetmîm” terimleri kullanýl-
mýþtýr. Bu terimler zaman zaman birbiri-
nin yerine kullanýlmakla birlikte ziyâdât
türü zeyillerde bir fýkýh kitabýna yeni me-
seleler veya ayný meseleler hakkýnda yeni
görüþler ilâve etme, zevâid türünde baþ-
ka eserlerle mukayese ederek farklýlýk ve
fazlalýklarý gösterme özelliði aðýr basar.
Tekmile ve tetimme ise genellikle yarým
kalmýþ bir fýkýh kitabýnýn eksik bölümle-
rini tamamlama ya da müellifi tarafýndan
tamamlanmýþ bir kitaba yeni bölümler ek-
leme þeklinde ortaya çýkar. Fýkýh kitaplarý
üzerine zeyil yazan müelliflerin eserlerini
adlandýrýrken zeyil ve tezyîl kelimelerini
fazla tercih etmedikleri anlaþýlmaktadýr.
Bu kelimeler daha ziyade fetva kitaplarý
ya da küçük risâleler üzerine yazýlan zeyil-
lerde kullanýlmýþtýr.

Fýkýh literatürü içerisinde kronolojik sý-
raya göre önce ziyâdât ve zevâid türü ze-
yillerin yazýldýðýný söylemek mümkündür.
Bu türün ve genel anlamda fýkýh zeyille-
rinin ilk örneði olarak Ebû Hanîfe’nin öð-
rencilerinden Muhammed b. Hasan eþ-
Þeybânî’nin (ö. 189/805) ez-Ziyâdât’ý ka-
bul edilebilir. Þeybânî, niteliði hakkýnda
farklý rivayetler bulunan ve sistematik bir
fýkýh kitabý olmadýðý anlaþýlan bu eserin-
de Hanefî fýkhýnýn fürûuna dair Ebû Yû-
suf’un görüþ ve rivayetlerini içeren el-
Emâlî’deki meselelere bazý ilâveler yap-
mýþ ya da kendisinin daha önce kaleme
aldýðý “zâhirü’r-rivâye” eserlerinde bulun-
mayan fer‘î meseleleri düzensiz biçimde
derlemiþtir. Daha sonra ortaya çýkan, ez-
Ziyâdât’ta yer vermediði meselelere dair
görüþlerini Ziyâdâtü’z-Ziyâdât adýyla ki-
taplaþtýran Þeybânî’nin ayný zamanda ze-
yil üzerine zeyil yazma geleneðini baþlat-
týðý söylenebilir. Ýmam Mâlik’in öðrenci-
lerinden Abdullah b. Abdülhakem’in el-

Besim tarafýndan 1276 (1859-60) yýlýna ka-
dar devam ettirilmiþ, fakat bu kýsým he-
nüz yayýmlanmamýþtýr. Þeyhülislâm Ah-
med Reþid Efendi Hadîkatü’l-cevâmi‘i
özetleyip muhtevasýna bazý ilâvelerde bu-
lunmuþtur.

Bibliyografya türünde Kâtib Çelebi’nin
Keþfü’¾-¾unûn’u çok raðbet görmüþ ve
esere birçok zeyil yazýlmýþtýr. Bunlardan
Halepli Hüseyin el-Abbâsî en-Nebhânî, Viþ-
nezâde Ýzzetî Mehmed, Arabacýlar Þeyhi
Ýbrâhim ve Riyâzîzâde Abdüllatif, Kâtib Çe-
lebi ile ayný yüzyýlda veya bir sonraki yüz-
yýlda yaþamýþtýr. Â¦âr-ý Nev adýný taþýyan
Hanîfzâde Ahmed Tâhir Efendi’nin zeyli
Gustav Flügel tarafýndan Latince’ye çev-
rilerek asýl metniyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (London 1835-1858). Fakat Keþfü’¾-¾u-
nûn’un en meþhur ve en kapsamlý zeyli
Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn kaleme aldýðý Îzâ-
¼u’l-meknûn’dur. Þeyhülislâm Ârif Hik-
met Bey Keþfü’¾-¾unûn’a cîm harfine ka-
dar bir zeyil yazmýþ, Ýsmâil Saib (Sencer)
Efendi ise eserin tamamýný kitap adlarý
ekleyerek geniþletmiþtir. Eserin 1941’de
basým çalýþmalarý yapýlýrken Sencer’in ze-
yillerinin dikkate alýndýðý söylenmiþse de
bunun tam yapýlmadýðý anlaþýlmaktadýr
(DÝA, XXIII, 123). Hüseyin Râmiz’in de Keþ-
fü’¾-¾unûn için bir zeyil kaleme aldýðýn-
dan söz edilir (Osmanlý Müellifleri, III, 48).

Said Nursî’nin Mektûbât’ ýnda bir zeyil sayfasý
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vî’nin el-Minhâc’ý üzerine kaleme alýnan
Zevâßidü’l-u½ûl £alâ Minhâci’l-vü½ûl,
Necmeddin Ýbn Kadî Aclûn’un Nevevî’ye
ait Rav²atü’¹-¹âlibîn ve Minhâcü’¹-¹âli-
bîn’i karþýlaþtýrarak ilkinde bulunup ikin-
cisinde bulunmayan meseleleri derlediði
et-Tâc fî zevâßidi’r-Rav²a £ale’l-Minhâc
ile Ebü’l-Hafs el-Fetâ’nýn e½-Øýfâde ilâ ze-
vâßidi’l-£Ucâle’si (Ýbnü’l-Mülakkýn’a ait
£Ucâletü’l-mu¼tâc adlý Minhâcü’¹-¹âlibîn
þerhi üzerine), Tašrîbü’l-mu¼tâc ilâ ze-
vâßidi Þer¼i’l-Minhâc’ý (Ýbnü’l-Mülakkýn’a
ait el-£Umde adlý Minhâcü’¹-¹âlibîn þerhi
üzerine) ve Envârü’l-Envâr’ý (Yûsuf b. Ýb-
râhim el-Erdebîlî’nin el-Envâr’ý üzerine)
bu literatürün diðer örnekleridir. Hanbelî
mezhebi literatürü içindeki zevâid türü
zeyiller arasýnda, Muvaffakuddin Ýbn Ku-
dâme tarafýndan Hýraký’nin el-MuÅta½ar’ý
üzerine kaleme alýnan iki ayrý zevâid (el-
Hâdî adýyla da bilinen £Umdetü’l-hâzim
fi’l-mesâßili’z-zevâßid £an MuÅta½ari Ebi’l-
Æåsým ve Zevâßidü’l-Kâfî £ale’l-ƒýraš¢), Ab-
durrahman b. Mahmûd b. Ubeydân el-
Ba‘lî’nin Ýbn Kudâme’nin el-Kâfî’si ve Ýbn
Teymiyye’nin el-Mu¼arrer’i ile Ýbn Kudâ-
me’nin el-Mušni£ini karþýlaþtýrýp el-Muš-
ni£de olmayýp diðerlerinde bulunan mese-
leleri derlediði Zevâßidü’l-Kâfî ve’l-Mu-
¼arrer £ale’l-Mušni£ ve Ýbnü’n-Neccâr
el-Fütûhî tarafýndan Ýbn Kudâme’nin el-
Mušni£i ile Ali b. Süleyman el-Merdâvî’-
nin et-Tenš¢¼u’l-müþbi£i üzerine kale-
me alýnan Müntehe’l-irâdât fî cem£i’l-
Mušni£ ma£a’t-Tenš¢¼ ve ziyâdât sa-
yýlabilir. Hanefî literatüründe zevâid türü
zeyillerin nâdir örneklerinden biri Nûred-
din Ali b. Nasr b. Ömer Ýbnü’s-Sûsî’nin Ze-
vâßidü’l-Hidâye £ale’l-Æudûrî’sidir.

Fýkýh tarihinde tekmile veya tetimme
adýný taþýyan zeyil türü eserlerin ilk ör-
nekleri arasýnda, Kudûrî’nin Hanefî fýkhý-
nýn temel metinlerinden biri olan el-MuÅ-
ta½ar’ý ile ayný müellifin et-Tecrîd adlý hi-
lâf eseri üzerine yazýlan tekmileler sayýla-
bilir. Bunlardan Kudûrî’nin öðrencisi Ebû
Bekir Abdurrahman b. Muhammed es-Se-
rahsî’ye (ö. 439/1048) ait olan Tekmile-
tü’t-Tecrîd’in niteliði hakkýnda yeterli bil-
gi yoktur. Hüsâmeddin er-Râzî (ö. 598/
1201), el-MuÅta½ar üzerine kaleme aldý-
ðý, Tekmiletü’l-Æudûrî veya et-Tekmile
diye bilinen eserinde el-MuÅta½ar’da bu-
lunmayýp mütekaddimîn dönemi Hanefî
çevrelerinde meþhur olan diðer dört muh-
tasarda (el-Câmi£u’½-½a³¢r, MuÅta½arü’¹-
ªa¼âvî, el-Ýrþâd ve Mûcezü’l-Fer³ånî) yer
alan meseleleri bir araya getirmiþ ve yap-
týðý çalýþmayý tekmile diye adlandýrmýþtýr
(Tekmiletü’l-Æudûrî, vr. 1b-2a). Ancak Hü-

sâmeddin er-Râzî’nin eseri yaygýn biçim-
de kullanýlan anlamýyla bir tekmile olma-
yýp zevâid türü bir zeyil olarak deðerlen-
dirilebilir. Abdullah b. Mahmûd el-Mevsý-
lî’nin el-Fevâßidü’l-müþtemile £alâ me-
sâßili’l-MuÅta½ar ve’t-Tekmile’si ile Ah-
med b. Muhammed b. Hasan el-Abbâsî’-
nin el-£Uš†dü’l-mufa½½ale fi’l-cem£ bey-
ne’l-Æudûrî ve’t-Tekmile’si de el-MuÅ-
ta½ar ve et-Tekmile üzerine yapýlmýþ zi-
yâdât türü çalýþmalardýr.

Yaygýn kullanýlan anlamýyla, yarým kal-
mýþ bir fýkýh kitabýnýn eksik bölümlerini
tamamlama ya da müellifi tarafýndan ta-
mamlanmýþ bir kitaba yeni bölümler ek-
leme niteliði taþýyan tekmile / tetimme tü-
rü zeyillere en çok Hanefî fýkýh literatürün-
de rastlanýr. Siðnâký’nin (ö. 714/1314), en-
Nihâye fî þer¼i’l-Hidâye adlý eserinin
sonuna el-Hidâye’de bulunmayan ferâiz
bölümünü ilâve ederek yazdýðý tekmile bu
türün ilk örneði sayýlabilir. Benzer bir tek-
mile Kâkî tarafýndan Mi£râcü’d-dirâye
ilâ þer¼i’l-Hidâye adlý þerhin sonunda
yapýlmýþtýr (Kitâbü’l-Ferâßi² min ×eyli’l-
Hidâye adýyla müstakil bir eser olarak da
bilinir). Habbâzî’nin el-Kifâye fî þer¼i’l-
Hidâye’si üzerine Ýbnü’r-Rabve’nin yaz-
dýðý Tekmiletü’l-fevâßid, Cemâleddin Ýb-
nü’t-Türkmânî’nin babasý Alâeddin Ýbnü’t-
Türkmânî’nin eksik býraktýðý Þer¼u’l-Hi-
dâye’yi tamamlayarak yaptýðý tekmile,
Serûcî’nin eksik kalan el-øåye adlý el-
Hidâye þerhi (Kitâbü’l-Eymân’dan son-
rasý eksiktir) üzerine Ýbnü’d-Deyrî tarafýn-
dan yazýlan hacimli tekmile, Ýbnü’l-Hü-
mâm’ýn meþhur el-Hidâye þerhi Fet¼u’l-
šadîr’in eksik kalan kýsýmlarýný (Kitâbü’l-
Vekâle’den sonrasý) tamamlamak üzere
Kadýzâde Ahmed Þemseddin’in yazdýðý,
Netâßicü’l-efkâr adýyla da bilinen Tek-
miletü Fet¼i’l-šadîr ve Sinâneddin Yû-
suf el-Muhaþþî’nin el-Hidâye þerhi üze-
rine yeðeni Muhammed b. Mustafa’nýn
kaleme aldýðý tekmile Hanefî literatürün-
de el-Hidâye çevresinde yazýlmýþ diðer
zeyillerdir. Hanefî literatürüne ait tanýn-
mýþ tekmileler arasýnda þunlar da sayýla-
bilir: Ebû Hâmid Ýbnü’z-Ziyâ el-Mekkî’nin
Kenzü’d-dešåßiš þerhi üzerine oðlu Ce-
mâleddin Ýbnü’z-Ziyâ el-Mekkî’nin yazdýðý
tekmile, Nûreddin Mahmûd b. Berekât el-
Bâkânî ve Muhammed b. Hüseyin b. Ali
et-Tûrî’nin el-Ba¼rü’r-râßiš (“el-Ýcâretü’l-
fâside” bölümünden sonrasý eksiktir) tek-
mileleri, Lisânüddin Ýbnü’þ-Þýhne’nin Lisâ-
nü’l-¼ükkâm’ý üzerine Burhâneddin Ýb-
râhim el-Hâliî el-Adevî tarafýndan kaleme
alýnan øåyetü’l-merâm fî tetimmeti Li-
sâni’l-¼ükkâm (Tekmiletü Lisâni’l-¼ük-

MuÅta½arü’½-½a³¢r’ine yazýlan zeyiller de
ziyâdât türünün ilk örnekleri arasýndadýr.
Ýbn Abdülhakem’in Ýmam Mâlik’in fýkhî
görüþlerini derlediði bu eserine oðlu Ebû
Abdullah Ýbn Abdülhakem, Ebû Hanîfe
ile Þâfiî’nin, öðrencisi Muhammed b. Ab-
dullah b. Abdürrahîm el-Berkî veya oðlu
Ubeydullah b. Muhammed el-Berkî de Süf-
yân es-Sevrî, Ýbn Râhûye, Evzâî ve Nehaî’-
nin görüþlerini ilâve ederek birer ziyâdât
kaleme almýþlardýr. el-MuÅta½arü’½-½a-
³¢r üzerine Ebü’l-Hasan Ali b. Ya‘kub ez-
Zeyyât (Ýbn Ramazan) ve Ubeydullah b.
Ömer el-Baðdâdî tarafýndan da ziyâdât
çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Ýmam Þâfiî’nin öð-
rencilerinden Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ý
üzerine Ýbn Ziyâd en-Nîsâbûrî’nin kaleme
aldýðý Ziyâdât £alâ MuÅta½ari’l-Müze-
nî ve Ýbnü’l-Kâs et-Taberî’nin Þâfiî fürû-i
fýkhýna dair el-Miftâ¼’ý üzerine öðrencisi
Ebû Ali Hasan b. Muhammed ez-Zücâcî’-
nin yazdýðý Ziyâdâtü’l-Miftâ¼ (Zevâßidü’l-
Miftâ¼ veya et-Teh×îb adlarýyla da bilinir)
erken dönemde yazýlan ziyâdât türü ze-
yillerdendir. Ebû Âsým el-Abbâdî’nin Þâfiî
fýkhýnýn fürûuna dair ez-Ziyâdât’ý ve ona
zeyil olarak kaleme aldýðý Ziyâdâtü’z-Zi-
yâdât’ý ile Ebû Ali Ýmâdüddin Hüseyin b.
Ali el-Lâmiþî’nin Hanefî fýkhýna dair ez-
Ziyâdât fi’l-fürû£u da ziyâdât türü zeyil-
lerin örnekleri arasýndadýr. Ebû Bekir el-
Hallâl’in Ahmed b. Hanbel’in fýkhî görüþ-
lerini derlediði Kitâbü’l-Câmi£de eksik
býraktýðý meseleleri tamamlamak için öð-
rencisi Gulâmü’l-Hallâl’in kaleme aldýðý Zâ-
dü’l-müsâfir’de olduðu gibi ziyâdât / zeyil
niteliði taþýmakla birlikte bu özelliði adýn-
da belirtilmeyen eserler de vardýr.

Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî’nin en-Ne-
vâdir ve’z-ziyâdât £alâ mâ fi’l-Müdev-
vene’si ziyâdât adýný taþýmakla birlikte,
Mâlikî mezhebinin temel kaynaðý kabul
edilen el-Müdevvenetü’l-kübrâ’da yer
almayýp mezhebin oluþum döneminde
farklý Mâlikî çevrelerince Mâlik b. Enes ve
öðrencilerinin fýkhî görüþlerini derlemek
amacýyla yazýlan ve “ümmehât” adýyla aný-
lan diðer eserlerde bulunan rivayetleri der-
lemesi yönüyle zevâid özelliði daha belir-
gin bir zeyil çalýþmasýdýr. Ýbn Ebû Zeyd’in
MuÅta½arü’l-Müdevvene adlý eserinde
yer verdiði, ancak el-Müdevvene’de yer
almayan görüþler Ýbnü’t-Tallâ‘ tarafýndan
Zevâßidü Ebî Mu¼ammed fi’l-MuÅta-
½ar adýyla kitap haline getirilmiþtir. Þâfiî
mezhebi literatüründeki zevâid türü ze-
yillerin ilk örneði, Yahyâ b. Ebü’l-Hayr el-
Ýmrânî’nin (ö. 558/1163) Þîrâzî’nin el-Mü-
he××eb’i üzerine yazdýðý ez-Zevâßid gibi
görünmektedir. Ýsnevî tarafýndan Beyzâ-
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þerhin, öðrencisi Ebü’l-Kasým Muhammed
b. Muhammed en-Nüveyrî tarafýndan ya-
pýlan tekmilesi (Tekmiletü’n-Nüveyrî £alâ
Þer¼i’l-Bisâ¹î), Berâziî’nin et-Teh×îb fi’Åti-
½âri’l-Müdevvene’si üzerine Ebû Mehdî
Îsâ b. Sâlih el-Vânnûgý’nin eksik býraktýðý
hâþiyeye Muhammed b. Ebü’l-Kasým el-
Bicâî el-Meþezzâlî’nin tekmilesi, Derdîr’in
kendi eseri Ašrebü’l-mesâlik üzerine baþ-
layýp bitiremediði eþ-Þer¼u’½-½a³¢r adlý
þerhin öðrencisi Þeyh Mustafa el-Ukbâvî
tarafýndan yapýlan tekmilesi ve Behrâm
ed-Demîrî’nin eþ-Þâmil’i üzerine Abdur-
rahman b. Muhammed el-Yâzigý’nin ta-
mamlayamadýðý þerhin Tüsûlî tarafýndan
yapýlan tekmilesi Mâlikî fürû literatürü
içinde tanýnmýþ tekmile türü zeyillerdir.

Tamamlanmýþ ya da eksik kalmýþ bir fý-
kýh kitabýna ilâveler yapmak amacýyla ka-
leme alýnan ve farklý adlarla anýlan zeyil-
lerin yaný sýra bir asýl metni esas alarak
yapýlan þerh, hâþiye, tehzip, telhîs ve ihti-
sar türü çalýþmalarda da asýl metinde yer
almayan yeni meselelerin ya da asýl me-
tinde yer alan meselelere dair farklý ya da
yeni görüþlerin ilâve edilmesi, böylece üze-
rinde çalýþma yapýlan asýl metne ziyâde,
zeyil ya da ikmal yapýlmasý söz konusu ola-
bilmektedir. Nitekim Sýddîk Hasan Han,
þerh ve hâþiye türü eserlerin dört temel
amacýndan birinin asýl metinde eksik bý-
rakýlan ya da ihmal edilen hususlarýn ta-
mamlanmasý olduðunu belirtir (Ebcedü’l-
£ulûm, I, 221 vd.). Bu tür eserlerden bazý-
larý aslýnda birer þerh olmalarýna raðmen
ziyâdât, tekmile, tetimme gibi isimlerle
anýlýr. Meselâ Abdurrahman b. Me’mûn
el-Mütevellî’nin hocasý Ebü’l-Kasým el-Fû-
rânî’nin Þâfiî fýkhýna dair el-Ýbâne’si üze-
rine yazdýðý Tetimmetü’l-Ýbâne adlý þerh
(Mütevellî’nin eksik býraktýðý eser Ebü’l-
Fütûh Es‘ad b. Mahmûd el-Ýclî el-Ýsfahâ-
nî tarafýndan Tetimmetü’t-Tetimme adýy-
la tamamlanmýþtýr), Ebü’l-Berekât en-Ne-
sefî’nin Hanefî usulüne dair eseri Menâ-
rü’l-envâr’a Abdürrahîm b. Îsâ el-Baðdâ-
dî el-Mindelâvî’nin yazdýðý Ý²âßetü’l-en-
vâr adlý þerh üzerine Emînüddin Îsâ b. Ýs-
mâil b. Hüsrevþah el-Aksarâyî tarafýndan
kaleme alýnan Envârü’l-efkâr fî tekmi-
leti Ý²âßeti’l-envâr adlý þerh / hâþiye ve
Mâlikî fürû fýkýh metinlerinden MuÅta-
½aru ƒalîl üzerine Hulûlû’nun yazdýðý el-
Beyân ve’t-tekmîl fî þer¼i MuÅta½ari
ƒalîl böyledir.
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Veysî’nin Dürretü’t-tâc adlý
siyer kitabýna

Nâbî’nin (ö. 1124/1712) yazdýðý zeyil
(bk. DÜRRETÜ’t-TÂC; NÂBÎ).˜ ™
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Kafzâde Fâizî’nin
Zübdetü’l-eþ‘âr adlý tezkiresine

Seyrekzâde Mehmed Âsým Efendi’nin
(ö. 1086/1675)
yazdýðý zeyil

(bk. SEYREKZÂDE MEHMED ÂSIM;
ZÜBDETÜ’l-EÞ‘ÂR).˜ ™
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Somali’de tarihî Evfât 
ve Adel sultanlýklarýnýn merkezi.˜ ™

Yerli Somali dilinde adý Seylac, Arapça’-
da ise Zeyla‘ olup Somali’nin Evdal bölge-
sinin kuzeybatýsýnda Afrika boynuzunda
bir sahil þehridir. Somali’nin Cibuti sýnýrý

kâm) diye bilinen tekmile (Kerâhiyye’den
sonraki dokuz fasýl), Þürünbülâlî’nin ta-
hâret, namaz ve oruç konularýný içeren
Nûrü’l-î²â¼ adlý muhtasar eseri üzerine
yine kendisinin yazdýðý Merâšý’l-felâ¼ ad-
lý þerhin sonuna zekât ve hac konularýný
ekleyerek yaptýðý tekmile (Nûrü’l-î²â¼ üze-
rine çaðdaþ âlimlerden Ebû Zeyd Þelebî’-
nin yazdýðý el-Miftâ¼ ve Muhammed Muh-
yiddin Abdülhamid’in yazdýðý Sebîlü’l-felâ¼
adlý þerhlerin sonunda da zekât ve hac ko-
nularýna dair tekmileler bulunmaktadýr),
Ýbnü’l-Hümâm’ýn et-Ta¼rîr’i üzerine Mol-
la Nizâmeddin’in kaleme alýp eksik býrak-
týðý þerhin oðlu Bahrülulûm el-Leknevî ta-
rafýndan yapýlan tekmilesi ve Ýbn Âbidîn’in
tamamlayamadan vefat ettiði meþhur ese-
ri Reddü’l-mu¼târ £ale’d-Dürri’l-mu¼târ
üzerine oðlu Ýbn Âbidinzâde’nin babasý-
nýn müsveddelerini esas alarak yazmýþ ol-
duðu Æurretü £uyûni’l-aÅyâr li-tekmile-
ti Reddi’l-mu¼târ adlý tekmile (Reddü’l-
mu¼târ ile birlikte yayýmlanmýþtýr).

Þâfiî mezhebi literatüründe tekmile tü-
rü zeyillerin en tanýnmýþ örneði, Þîrâzî’-
nin el-Mühe××eb’i üzerine Nevevî’nin yaz-
maya baþlayýp tamamlayamadýðý el-Mec-
mû£ adlý þerhin (Kitâbü’l-Bey.in “Bâbü’r-
ribâ” kýsmýna kadar) tekmileleridir. Takýy-
yüddin es-Sübkî’nin “Bâbü Bey.i’l-mürâba-
ha”ya kadar getirebildiði þerh çaðdaþ Þâ-
fiî âlimi Muhammed Necîb el-Mutîî tara-
fýndan tamamlanmýþtýr. Þâfiî literatürün-
deki tekmile türü zeyiller arasýnda þunlar
da sayýlabilir: Ýbnü’r-Rif‘a’nýn el-Ma¹lab fî
þer¼i’l-Vasî¹ adlý þerhi Ebü’l-Abbas Nec-
meddin Ahmed b. Muhammed el-Kamûlî
tarafýndan, Takýyyüddin es-Sübkî’nin Bey-
zâvî’nin el-Minhâc’ý üzerine yazmaya baþ-
ladýðý þerh (el-Ýbhâc) oðlu Tâceddin es-
Sübkî, Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibin’i üze-
rine baþlayýp tamamlayamadýðý þerh ise
(el-Ýbtihâc) oðlu Bahâeddin es-Sübkî ta-
rafýndan tamamlanmýþtýr. el-Ýbtihâc üze-
rine Ýbn Hatîbüddehþe de bir tekmile ka-
leme almýþtýr. Abdürrahîm b. Muhammed
el-Mevsýlî’nin kendi eseri et-Ta£cîz fi’Åti-
½âri’l-Vecîz üzerine yazmaya baþladýðý et-
Ta¹rîz adlý þerh, öðrencisi Burhâneddin
el-Ca‘berî tarafýndan Tetimmetü’t-Ta¹rîz
adýyla tamamlanmýþ, Ýsnevî’nin tamam-
layamadýðý Kâfi’l-mu¼tâc adlý Minhâ-
cü’¹-¹âlibîn þerhi üzerine Bedreddin ez-
Zerkeþî ve Ömer b. Reslân el-Bulkýnî’nin
et-Tedrîb fi’l-fürû£u (Kitâbü’r-Radâ.a ka-
dar) üzerine oðlu Sâlih b. Ömer el-Bulkýnî
Tetimmetü’t-Tedrîb adýyla birer tekmi-
le yazmýþtýr.

Bisâtî’nin MuÅta½aru ƒalîl üzerine ka-
leme almaya baþladýðý Þifâßü’l-³alîl adlý


