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ZEYDÂN, Ab dül ke rîm

com/?page_id=133). Mehâmi de aşi re ti ne men sup Keh liyyûn ai le sin den dir. De de si Behîc ve ba ba sı Zey dân, Enbâr’a bağ lı Âne bel de sin de doğ muş tur. Üç ya şın da iken ba ba sı nı kay bet ti. İlk ve or ta oku lu Bağdat’ta oku du. Li se nin ede bi yat ko lun dan me zun ol duk tan son ra Diyâlâ böl ge siy le Bağ dat’ta ki çe şit li il ko kul lar da öğ ret menlik yap tı. Bu ara da gir di ği Bağ dat Üni ver site si Hu kuk Fa kül te si’nden 1950’de me zun ol du. Bir li se de mü dür lük, Ev kaf Ba kanlı ğı’nda mü fet tiş lik ve Diyâlâ Ev kaf müdür lü ğü gö rev le rin de bu lun du. Ar dın dan Ka hi re Üni ver si te si’nde E¦erü’l-šu½ûd 
fi’t-ta½ar rufât ve’l-£uš†d ad lı ça lış masıy la yük sek li san sı nı (1958), A¼kâmü’×-
×im miyyîn ve’l-müs teßmenîn fî dâri’l-
İs lâm isim li te ziy le de dok to ra sı nı (1962) ta mam la dı. Öğ renim sü re cin de Irak ve Mısır’ın ön de ge len ilim adam la rın dan ders alan Ab dül kerîm Zey dân için Emced ezZehâvî ay rı bir öne me sa hip tir. Di ğer hoca la rı ara sın da Ab dülkådir elHa tîb, Necmed din elVâiz, Mu ham med Mahmûd esSavvâf, İs lâm hu ku ku ala nın da ki modern ça lış ma la rıy la dik ka ti çe ken Ali elHa fîf, Mu ham med Ebû Zeh re, dö ne min Ez her şey hi Ha san Me’mûn, dok to ra da nış ma nı Mu ham med Sellâm Medkûr, Mu ham med esSenhûrî ve Ab dül ke rîm esSâ ika anı lır.Ka hi re’de ki li sans üs tü öğ re ni mi nin ardın dan Irak’a dö nen Ab dül ke rîm Zey dân, Bağ dat Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Fı kıh Bö lü mü ve Ede bi yat Fa kül te si Din Bö lü mü baş kan lı ğı, Irak İhvânı Müs limîn teş kilâtının kur du ğu İs lâ mî Araş tır ma lar Fa kül te si de kan lı ğı yap tı. Ba as Par ti si’nin 1968’de ger çek leş tir di ği dar be den son ra, öğ ren ci si olan Baş ba kan İbrâhim edDâvûd’un tek lifiy le Ev kaf ba kan lı ğı gö re vin de bu lun duysa da İbrâhim edDâvûd’un di ğer dar beci ler ta ra fın dan et ki siz ha le ge ti ri lip Su udi Ara bis tan’a gön de ril me siy le Zey dân’ın on üç gün sü ren ba kan lı ğı da ni ha ye te er di. 
1978’de üni ver si te de ki gö re vin den re’sen emek li ye sev ke dil me si üze ri ne Bağ dat Üniver si te si ken di si ne li sans ve li sans üstü öğre tim tez da nış man lı ğı, di ğer ilmî faali yetle re ka tıl ma imkânı sağ la yan ve çok nâdir ve ri len “üs tat mü te mer ris” (emeri tus pro

fes sor) un va nı ver di. Ab dül ke rîm Zey dân, Irak’ta elUhuv ve tü’lİs lâ miy ye adıy la kuru lan İhvânı Müs limîn Ce maati’ ne 1950’li yıl lar da üye ol du ve 1960’ta teş kilâtın ikin ci ge nel baş ka nı se çil di. Teş kilâtın 1970’te ka pa tıl ma sı nın ar dın dan fa ali yet le ri ni 
1990’lı yıl la ra ka dar giz li bir şe kil de sürdür dü ğü sü reç te çe şit li bas kı la ra mâruz kal dı, göz hap sin de tu tul du ve gör dü ğü iş ken ce ler yü zün den gör me du yu su za yıf

Fo rum ile kitâbî din le rin men sup la rı arasın da kar şı lık lı dost luk, iyi ni yet ve an la yışı teş vik et ti. Kı sa ca FA IR adıy la bi li nen, İslâmo fo bi ve Irk çı lı ğa Kar şı Fo rum (Fo rum 

Aga inst Is la mop ho bia and Ra cism) ad lı ku ru luşun baş kan lı ğı nı yap tı, İslâm kar şıt lı ğı ve düş man lı ğı kav ram la rı nı dün ya da ilk kulla nan lar dan bi ri ol du. İn gil te re’de ya şa yan müs lü man la rın so run la rı ve dış lan ma la ra kar şı inanç la rın dan tâviz ver me den çö züm ara yış la rı onun “İn gil te re baş müf tü sü” diye anıl ma sı na se bep ol du. Dün ya Din leri Kon se yi baş kan ve kil li ği ve West mins ter Üni ver si te si’nde ki “De mok ra si ve İslâm” prog ra mın da da nış ma mec li si üye li ği yapan Zekî Be devî’nin inanç lar ve kül tür ler ara sın da sür dür dü ğü bu tür ça lış ma la rı İn gil te re ve di ğer Ba tı ül ke le rin de il gi ve tak dir gör dü, Bri tan ya İm pa ra tor lu ğu Şöval ye lik ni şa nı (KBE) ve I. Fran cis Ta ri ka tı Kra li yet Şö val ye lik ni şa nıy la (GCFO) ödüllen di ril di. Zekî Be devî’nin 24 Ocak 2006 ta ri hin de Lon dra’da ya pı lan bir top lan tı sı ra sın da âni ölü mü mü na se be tiy le Prens Char les ve İn gil te re Baş ba ka nı Tony Blai r baş ta ol mak üze re bir çok yet ki li tâzi ye me saj la rı ya yım la mış tır. Sos yal fa ali yetle rin den do la yı eser yaz ma ya imkân bula ma yan Be devî’nin The Re for mers of 
Egypt: A Cri ti que of Al-Afg ha ni, Ab-
duh and Rid ha (London1978) ve Is lam 
in Bri ta in (London1981) gi bi ba zı kü çük ha cim li ki tap la rı ya yım lan mış tır.

BİBLİYOGRAFYA:Za ki Ba da wi, Is lam in Bri ta in, London1981;R. Wil li ams, Is lam, Chris ti anity and Plu ra lism: 
The Za ki Ba da wi Me mo ri al Lec tu re Se ri es, Lon
don2007;Umar Ryad, Is la mic Re for mism and 
Chris ti anity: A Cri ti cal Rea ding of the Works of 
Mu ¼am mad Rash¢d RiŠå and His As so ci ates 
(1898-1935), LeidenBoston2009;S. Gil li atRay, 
Mus lims in Bri ta in: An In tro duc ti on, NewYork
2010;Mo ha med M. Kes hav jee, Is lam, Sha ria and 
Al ter na ti ve Dis pu te Re so lu ti on, London2013,
tür.yer.;“Za ki Ba da wi”, The Gu ar di an, 25Ocak
2006. ÿAliMuratYel
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Resmî bel ge ler de do ğum ta ri hi 1917 ola rak geç se de ken di si 1921’de Bağ dat’ta Kerh böl ge sin de ki Sûkul hamâde sem tin de doğ du ğu nu be lir tir (http://www.drzedan.

le ge’ın ver di ği dip lo ma res men üni ver si te dip lo ma sı na eş de ğer sa yıl dı.Va ti kan ta ra fın dan İn gil te re’den kardi nal se çi len Ba sil Hu me’un din den tâviz ver me den, nü fu su nun bü yük ço ğun lu ğu Pro tes tan olan bu ül ke de Ka to lik inan cına kar şı say gı lı dav ra nıl ma sı nı sağ la mak üze re iz le di ği ba rış çı yön te mi ör nek ala rak aynı şe yi müs lü man la rın da ba şa ra bi le ceği ne ina nan Zekî Be devî, İn gil te re’de ya şadı ğı uzun yıl lar bo yun ca yal nız İn gil te re gi bi Ba tı lı li be ral bir or tam da müs lü man la rın na sıl ya şa ya bi le ce ği ni de ğil, aynı za man da Do ğu ile Ba tı ve ge le nek sel le mo dern arasın da ki me sa fe le rin ba rış çı bir şe kil de na sıl ka pa tı la bi le ce ği ni de gös ter me ye gay ret et ti. Ba tı’da müs lü man la rın bü yük öl çü de fen bi lim ci le ri ve iş adam la rı ta ra fın dan tem sil edil di ği ni, an cak bu ke sim le rin sosyal bi lim ler ala nın da ye te rin ce do na nım lı ol ma dı ğı nı, so nuç ta bu ek sik li ğin on la rın fark lı kül tür den olan la ra kar şı sert lik yanlı sı ol ma la rı na yol aç tı ğı nı dü şün dü. Bu durum da İslâm’ın yet kin din bil gin le ri ve önder le ri ta ra fın dan tem sil edil me si nin fark lı inanç tan ve kül tür den olan lar ara sın da yapı cı iliş ki le rin ku rul ma sı na da ha çok kat kı sağ la ya ca ğı na inan dı ve bu amaç la ça lış tı. An cak onun “İn gi liz İs lâ mı” di ye ni te len dirdi ği bu ya pı cı an la yış za man za man ken disi nin tâviz ci lik le suç lan ma sı na yol aç tı.Zekî Be devî, Lon dra Mer kez Ca mii imamı iken di ğer din men sup la rın ca dü zenle nen ve üç se mavî di nin tem sil ci le ri ni bir ara ya ge ti ren top lan tı la ra ka tıl dı. Ken di si de din üze ri ne soh bet ler ya pa rak di ğer din le rin ile ri ge len le ri ni bu soh bet le re davet et ti. Onun bu tür fa ali yet le ri ge nel lik le din ler ara sı di ya log ha re ke ti nin baş la tılma sı ola rak yo rum lan dıy sa da ger çek te Be devî, din ler ara sın da de ğil fark lı din le rin men sup la rı ara sın da di ya lo ga önem ver di. Ken di si de Mı sır’da doğ muş ol ma sı na rağmen Pa si fik’ten Af ri ka’ya ve İn gil te re’ye uza nan ha ya tı bo yun ca kü re sel dü şü nen bir müs lü man ola rak di ğer din le rin mensup la rıy la her za man di ya log içe ri sin de bu lun du. 1997’de kur du ğu Three Fa iths 
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trc.RuhiÖzcan,İs lâm’da Da’vet ve Teb liğ 
Esas la rı,İstanbul1979;trc.VeliUlutürk–
MehmetKarabulut,İs lâm Da ve ti nin Esas-
la rı,İstanbul1988,1991). 7. el-Æuyûdü’l-
vâri de £ale’l-mil kiy ye ti’l-fer diy ye (Am

man1982). Zey dân’ın 1977’de Ri yad’da ya pı lan “Fı kıh Haf ta sı”nda ki su nu mu olup eser de İs lâm hu ku kun da özel mül ki ye te ge ti ri len sı nır la ma lar mo dern hu kuk la kar şı laş tır ma lı ola rak ele alın mak ta dır. 8. 
Ni¾âmü’l-ša²âß fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy ye 
(Bağdat1404/1984). 9. £Ulûmü’l-¼adî¦ 
(Bağdat1409/1988,AbdülkahhârDâvûd
Abdullah ilebirlikte). 10. el-Mu fa½½al 
fî a¼kâmi’l-merße ve’l-bey ti’l-müs lim 
fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy ye (IXI, Beyrut
1413/1993). İba det ve mu â me lât ko nu ların da ka dın la ra mah sus du rum lar la kadıner kek ara sın da müş te rek hu sus la ra da ir fıkhî hü küm le rin iş len di ği kap sam lı bir ça lış ma olup ba zı bö lüm le ri müs ta kil ola rak da ya yım lan mış tır (el-Libâs ve’z-
zîne fi’l-İs lâm, Bey rut 2004; e½-Øalâtü fi’l-İs-
lâm,Bağdat2004;ez-Zekât ve a¼kâmühâ, 
Bağdat2004;A¼kâmü’¹-¹ahâre,Bağdat
2004; ¥uš†š ve vâcibâtü’l-merße fi’l-İs-
lâm,Bağdat2004;el-£İd de,Bağdat2004). 
11. es-Sü ne nü’l-ilâ hiy ye fi’l-ümem ve’l-
cemâ£at ve’l-ef râd fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy-
ye (Bağdat1413/1993) (trc.Nizameddin
Sal ta, İlâ hî Ka nun la rın Hik met le ri,İstan
bul1997). 12. el-Müs tefâd min šı½a½i’l-
Æurßân li’d-da£ve ve’d-du£ât (III, Bey rut 

1418/1997). 13. el-Æı½â½ ve’d-diyât fi’ş-
şe rî£a ti’l-İs lâ miy ye (Beyrut1418/1998). Zey dân’ın San‘a Üni ver si te si İs lâ mî İlimler Fa kül te si’nde yük sek li sans se vi ye sinde ver di ği kar şı laş tır ma lı İs lâm hu ku ku der si nin not la rı dır. 14. Mûce zü’l-edyân 
fi’l-Æurßân (Beyrut1418/1998). Eser de İs lâm dı şın da ki din ler den ve İs lâm’ın bu din le re üs tün lük le rin den bah se di lir. 15. 
Na ¾a rât fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy ye mu šå-
re ne ten bi’l-ša vâ nî ni’l-va²£iy ye (Bey rut 

1421/2000). 16. el-Ve cîz fî şer¼i’l-šavâ£i-
di’l-fıš hiy ye (Bey rut 2001). 17. eş-Şer-
¼u’l-£Irâš¢ li’l-u½û li’l-£işrîn (baskıyeri
ve ta ri hi yok). İh vânı Müs li mîn teş kilâtı men sup la rı nın İs lâm’ı tam an la ya bil mele ri ni sağ la mak ama cıy la Ha san elBennâ ta ra fın dan tes bit edil miş yir mi il ke üze ri ne Zey dân’ın yaz dı ğı şerh tir. Mü el li fin ay rı ca çe şit li der gi ler de ya yım la nan do kuz ma kale si ni içe ren Mecmû£atü bu¼û¦ fıš hiy-
ye (Bağdat1395/1975;bazımakalelerin
tercümeleriiçinbk.Çiftçi,sy.23[2014],
s. 473), de mok ra si, ver gi, grev gi bi modern prob lem ler hak kın da on bir ma ka le ve su num dan olu şan Mecmû£atü bu¼û¦ 
fıš hiy ye mu£â ½ı ra (Bağdat1407/1986) 

dı ğı ve fark lı ic ti had la rı ter cih et ti ği an laşıl mak ta dır. Dok to ra te zi ni İs lâm ül ke sinde ki gay ri müs lim ler üze ri ne ha zır la yan Ab dül ke rîm Zey dân’ın dik kat çe ken görüş le ri ara sın da zimmî gay ri müs lim le rin müs lü man lar gi bi va tan daş lı ğın ge tir di ği hak ve so rum lu luk la ra sa hip ol duk la rı (ay

rıntılıbilgiiçinbk.A¼kâmü’×-×im miyyîn, 
s. 70132), on la rın İs lâm dev le tin de devlet baş ka nı nın iz niy le ken di mâbed le ri ni inşa ede bi le cek le ri (a.g.e.,s.9899), müste’men le rin mü te kå bi li yet esa sı na bağ lı ol mak sı zın İs lâm top rak la rın da ya şa dık la rı sü re ce can ve mal gü ven lik le ri nin sağ lanma sı ge rek ti ği (a.g.e., s. 7374), ka dın la rın se çim le re ka tı la bi le cek le ri ve dev let baş kanı ola rak se çi le bi le cek le ri (el-Mu fa½½al, IV, 

313322), ev len me eh li ye ti açı sın dan er kekler le ay nı sta tü de bu lun duk la rı (a.g.e., IV, 

430463), hâki min ka rar la rın da ta ma mıy la ba ğım sız ol du ğu, dev let baş ka nı nın bu özgür lü ğe mü da ha le hak kı nın bu lun ma dı ğı 
(Ni¾âmü’l-ka²âß, s. 7173), te lif hak kı nın men fa at ka te go ri sin de yer al ma sı se be biyle mal sa yıl ma sı ge rek ti ği (Na¾arât,s.356) yö nün de ki dü şün ce le ri anı la bi lir (ayrıcabk.
el-Ferd ve’d-dev le, s. 42; U½ûlü’d-da£ve, s. 

211212; el-Æuyûdü’l-vâri de,s.8389).

Eserleri. 1. A¼kâmü’×-×im miyyîn ve’l-
müs teßmenîn fî dâri’l-İs lâm (Bağdat
1382/1963;Beyrut1402/1982). 2. el-Ve cîz 
fî u½ûli’l-fıšh (Bağdat1384/1964,1973^ 

İstanbul1979). Hu kuk Fa kül te si dör dün cü sı nıf öğ ren ci le ri için ha zır la nan ders not ları nın ki tap ha lin de ba sı mı olup Türk çe’ye de çev ril miş tir (trc.RuhiÖzcan,Fı kıh Usu-
lü,Ankara1979;İstanbul1982,1993). 3. el-
Ferd ve’d-dev le fi’ş-şe rî£a ti’l-İs lâ miy ye 
(Bağdat1965;Küveyt1978,1985) (trc. O. 

ZekiSoyyiğit,İs lâm Şe ri atın da Fert ve Dev-
let,İstanbul1969;trc.CemalArzu,Ferd ve 

Dev let,İstanbul1969;İs lâm’da Ferd ve Dev-
let Mü na se bet le ri,İstanbul1978;trc.Aksay
Ön cel, İs lâm Hu ku kun da Ferd ve Dev let: 
İs lâm Ana ya sa Hu ku ku,İstanbul,ts.). 4. 
el-MedÅal li-di râ se ti’ş-şerî£ati’l-İs lâ-
miy ye (Bağdat1966,1976). Eser de İs lâm hu ku ku na da ir ge nel pren sip ler mo dern hu kuk la kar şı laş tır ma lı ola rak ele alın mıştır (trc.AliŞafak,İs lâm Hu ku ku na Gi riş: 
Ge nel Hü küm ler ve Mü es se se le ri,İstanbul
1976). 5. el-Ke fâ le ve’l-¼a vâ le fi’l-fıšhi’l-
mušåran (Beyrut1975). 6. U½û lü’d-da£ve 
(Bağdat1396/1976;İskenderiye1396/1976;
Küveyt1401/1981;Beyrut1408/1987). Medi ne İs lâm Üni ver si te si Da‘vet ve Usû lüd dîn Fa kül te si’nde ders ki ta bı ola rak oku tu lan, İs lâm’a da vet te iz len me si ge re ken metot la rı an la tan bir eser dir (trc.NezirDe
mir can, İs lâm Da vet çi le ri ne, An ka ra 1977; 

la dı. Sad dâm Hü se yin dö ne min de mâruz kal dı ğı bas kı lar so nu cu 1992’de git mek zo run da kal dı ğı Ye men’de San‘a Üni ver site si ve İman Üni ver si te si’nde fı kıh ho ca lığı yap tı, yük sek li sans ve dok to ra ders le ri ver di. 27 Ocak 2014’te San‘a’da ve fat et ti. Bağ dat’a nak le di len ce na ze si Şeyh Ma‘rûfi Kerhî Me zar lı ğı’na def ne dil di.Bir çok ilmî ku ru luş ta gö rev alan Zeydân 1970’li yıl lar dan iti ba ren Me di ne İslâm Üni ver si te si’nde Mü te vel li He ye ti üye si ol muş, 2000 yı lı iti ba riy le Râbı tatü’lâlemi’lİs lâ mî’ye bağ lı elMec mau’lfıkhî’de ve San‘a’da ki İman Üni ver si te si’ne bağlı elMec mau’lfıkhî’de de üye ola rak göre v yap mış, ay rı ca ulus lar ara sı bir çok ilmî toplan tı ya ka tıl mış tır. el-Mu fa½½al fî a¼ kâ-
mi’l-merße ad lı ese rin den do layı 1997’ de Kral Fay sal Ulus la ra ra sı İs lâm Araş tır mala rı ödü lü nü al mış tır. Ye men’e göç edip yir mi yıl ka dar ora da ika met et me si ne rağmen Irak’la iliş ki si ni sürdür müş, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nin iş ga li son ra sın da Irak Dev le ti’nin top rak bü tün lü ğü nü sa vun muş, ül ke de ki si yasî is tik rar sız lık üze ri ne 29 Ocak 2006’da “Irak’ta ki Müs lü man la ra ve On la rın Ce ma at le ri ne Na si hat” (www.drze
dan.com/uploads/announcements/3.doc), 
31 Ara lık 2012’de “Irak’ta ki Di re niş ve Dire niş çi ler Hak kın da” (http://www.albasrah.
net/ar_articles_2012/1212/zedan_301212.
htm) baş lı ğıy la ya yım la dı ğı bil di ri le rin de bir lik çağ rı sın da bu lun muş tur. Ders le rin de ve eser le rin de yap tı ğı atıf lar da İbn Teymiy ye ile öğ ren ci si İbn Kay yim elCev ziyye’ye ay rı ca lık lı bir yer ver miş tir. Bu iki âlimin dü şün ce le ri ne ya kın lık duy du ğu, özelkü tüp ha ne sin de ki eser le rin üs tü ne ken di adın dan son ra “Han be liy yü’lmez heb Sele fiy yü’lak¢de” no tu nu düş tü ğü yö nün de öğ ren ci si Sâmî Cenâbî’nin kay det ti ği bilgi den de (http://www.ansarsunna.com/vb/
showthread.php?t=45526) onun ken di si ni Se lefî ola rak ta nıt tı ğı, an cak eser le rin de or ta ya koy du ğu gö rüş le re ba kıl dı ğın da ilmî ko nu lar da bel li bir mez he be bağ lı kal ma
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le ri ara sın da adı ge çen Mu har rem Efen di, Ab dül me cid Şirvânî’nin ha li fe si dir. Öğ renim ama cıy la yap tı ğı yol cu luk lar dı şın da Zi le’den hiç ay rıl ma dı. Ha ya tı nı ders okutup eser yaz mak la ge çir di. Eser le rin de hal ka hi tap eden bir dil kul lan ma ya çalış tı ve hal kın için de ka lıp on la rı ir şad et ti. Ay rı ca fı kıh ile ta sav vu fu bir leş tir me ye, iba det le rin şeklî yönü yanında mânevî boyut larına dikkat çekmeye özen gös ter di ve özel lik le ka dın la rın eği ti mi ne önem ver di. Yö re hal kın ca “Mu al lim De de” ola rak anılan ve ke ra met sa hi bi bir zat ka bul edi len Mu har rem Efen di 100 yaş la rın da ve fat et ti, kab ri bu gün Zi le Dev let Has ta ha nesi’nin bah çe sin de bu lun mak ta dır.
Eserleri. 1. ¥âşi ye £ale’l-Fe vâßi di’²-

¿i yâßiy ye. En meş hur ese ri olup Os man lı med re se le rin de “Mu har rem” adıy la bi linmek te dir. İran lı Ab dur rah manı Câmî’nin, Arap ça na hiv ku ral la rı nı ele alan İb nü’lHâcib’e ait el-Kâfi ye ad lı ese ri üze ri ne yaz dı ğı el-Fevâßidü’²-¿i yâßiy ye ad lı şerhin hâşi ye si dir. Mü el li fin ya rım bı rak tığı ki ta bı da ha son ra Ab dul lah Ey yû bî (ö. 

1252/1836) “be del” bah sin den iti ba ren aynı üslûpla ta mam la ma ya ça lış mış tır 
(Bulak1256;III,İstanbul1259,1266,1274,
1283,1306,1308,1325). Ay rı ca ese rin birçok yaz ma nüs ha sı mev cut tur (meselâbk.
NuruosmaniyeKtp.,nr.4543;Manisaİl
HalkKtp.,nr.694;KastamonuİlHalkKtp.,
nr.1095). 2. He diy ye tü’½-½u£lûk fî şer¼i 
Tu¼ fe ti’l-mülûk. Zey nüd din Mu ham

Mu har rem Efen di’yi Arap zan net miş lerdir. Me selâ Zi riklî, Mu har rem Efen di’nin mem le ke ti ni an la tır ken ezZîlî ke li me sinin yan lış kay de dil di ği ni ve doğ ru su nun ezZey laî ol du ğu nu be lirt mek te, bu ha ta ba zı kü tüp ha ne ka ta log la rın da da tekrar lan mak ta dır. Ni te kim Ter ³¢ bü’l-mü-
te£al li mîn ad lı ese ri nin neş rin de de nisbe si bu şe kil de kay de dil miş tir. Mu har rem Efen di’nin dört oğ lu ve bir kı zı ol muş tur. Oğul la rın dan en meş hu ru Şeyhî la ka bı ile bi li nen ve Hal ve tiy ye ta ri ka tı nın dör dün cü ana ko lu Şem siy ye’nin bir şu be si ni teş kil eden Sivâsiy ye’nin ku ru cu su Ab dül me cid Si vâ sî’dir. Kı zı Safâ Ha tun ise Ka dızâde liler’le yap tı ğı mü ca de ley le ta nı nan Ab dü lahad Nûri’nin an ne si dir. Mu har rem Efen di, Hal ve tiy ye’nin Şem siy ye ko lu nun ku ru cu su Ebü’sSenâ Şem sed din Si vâ sî ile Si vas’ta bir müd det müf tü lük ya pan Hal vetî şey hi İsmâil Si vâ sî’nin de ağa be yi dir.İslâmî ilim ler de ilk eği ti mi ni ba ba sın dan alan Mu har rem Efen di ba ba sı nın is te ği üze ri ne kar deş le ri Şem sed din ve İbrâhim ile bir lik te To kat’a git ti. To kat’ta Ara ki yecizâde Şem sed din Mahvî Efen di’den uzun sü re öğ re nim gör dü. Da ha son ra kar de şi Şem sed din ile be ra ber İs tan bul’a gi de rek tah si li ni iler let ti ve ar dın dan Zi le’ye dön dü. Cu ma pa za rı (Ezi ne pa za rı) şey hi Amas ya lı Ha cı Hı zır’ın ha li fe le rin den olan Mus li huddin Efen di’den ta sav vuf ders le ri al dı, onun ve fa tı üze ri ne Ab dül me cid Şirvânî’nin yanın da sülûkü nü ta mam la dı. Hal vetî şeyh

ad lı eser le riy le “Rudûdü’şşü bühât” isim li bir ma ka le si (el-Mußte me rü’l-£âlemî e¦-¦â-
li¦ li’s-sîre ti’n-ne be viy ye,Beyrut1981,I,
487532) mev cut tur. Hü se yin edDü leymî Zey dân hak kın da bir dok to ra ça lış ma sı yap mış tır (bk.bibl.).
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(ö. 1010/1601’den sonra)
Osmanlýfýkýhâlimivemutasavvýf.

˜ ™

910 (1504) yı lın da To kat’ın Zi le il çe sinde doğ du. Kay nak lar da tam adı Mu harrem b. Ebü’lBe rekât Mu ham med b. Ârif b. Ha san ezZîlî ola rak ge çer. İl me de ğer ve ren bir ai le ye men sup tur. Ba ba sı Hora san’dan ge lip Zi le’ye yer leş miş tir. Anne si nin adı Sul tan Ha tun’dur. Si vâ sî ve Kas ta monî nis be le riy le de anı lır. Si vâ sî nis be si Zi le’nin o dö nem de Si vas vilâyeti ne bağ lı ol ma sın dan, Kas ta monî nis be si de muh te me len Kas ta mo nu lu mü der ris Mu har rem Efen di ile (ö.983/1575) ka rış tırıl ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Kün ye si Ebü’lLeys’tir. Ana do lu’da pek bi lin me yen bu kün ye se be biy le ba zı bi yog ra fi ya zar la rı 

Zileli Muharrem Efendi’nin He diy ye tü’½-½u£lûk fî şer¼i Tu¼ fe ti’l-mülûk  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Kütahya Vahîd Paşa İl 
Halk Ktp., nr. 107)


