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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 
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Akbayar, s.nşr. Seyit Ali Kahraman), İstanbul
1996,IV,1097;Os man lı Mü el lif le ri, II,21;Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Ev liyâ (haz.MehmetAkkuş–
AliYılmaz),İstanbul2006,III,474475,479vd.;Ser kîs, Mu£cem, I,343;II,1621;Î²â¼u’l-meknûn, 
II,389;He diy ye tü’l-£ârifîn, II,5;Kehhâle, Mu£ce-
mü’l-müßel lifîn, VIII,180;Cen giz Gün doğ du, Bir 

Türk Mu ta sav vı fı Ab dül mecîd Si vâ sî: Ha ya tı, 
Eser le ri ve Ta sav vufî Gö rüş le ri, Ankara2000,
s.4046;Ci hat Zor lu, Ebu’l-Leys Mu har rem bin 
Mu ham med ez-Zîlî’nin Hub bu’l-Mesâil Ad lı Ese-
ri Bağ la mın da Fı kıh-Ta sav vuf İliş ki si (yük sek 

li sans te zi, 2010),CumhuriyetÜniversitesiSos
yalBilimlerEnstitüsü,s.2223,135137;Ab bas Çe lik, “BirEğitimciOlarakZîlî”, EKEV Aka de mi 
Der gi si, I/3,Erzurum1998,s.337343;Fa tih Çı nar, “İsmailesSivâsîveSûfîlerinRaks/Deve
ranıHakkındaVerdiğiBirFetvası”, Cum hu ri yet 
Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, XIII/1,
Sivas2009,s.329(maddeninhazırlanışında
ayrıcaAbdullahKahraman’ın“Zile’liMuharrem
Efendive‘Umdetü’nNisâ’AdlıKadınİlmihali
[Zile2011]”başlıklıbasılmamıştebliğmetniile
ZileeskimüftüsüArifKılıç’ınMuharremEfendi
hakkındatuttuğukişiselnotlarındandafayda
lanılmıştır).
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( ذوالنون )
Ýmâdüddîn Zün nûnb. Melik Muhammed(ö. 572/1176’dan sonra)
Dâniþmendliler’in

Kayserikolununkurucusu
(1143,1172-1175).

˜ ™

Ba ba sı Me lik Mu ham med ta ra fın dan ve li aht ilân edi len Zün nûn, Si vas melik i olan am ca sı Nizâmed din Ya ğı ba san, Melik Mu ham med’in dul ka lan ha nı mının da ve tiy le Kay se ri’ye gi de rek onun la evle nip şeh re hâkim olun ca (537/1143) Zaman tı’ya kaç mak zo run da kal dı (Turan, 

Sel çuk lu lar Za ma nın da Tür ki ye,s.178). Bu ge liş me kar şı sın da di ğer am ca sı Melik Ay nüd dev le, Me lik Mu ham med’in öbür oğ lu Yû nus ile an la şa rak Ma lat ya’yı ele ge çir me ye mu vaf fak ol du. As lın da Anka ra, Çan kı rı, Kas ta mo nu, Kay se ri ve Malat ya’yı Dâ niş mend li ler’in elin den ge ri al ma ya ça lı şan Ana do lu Sel çuk lu Sul ta nı I. Me sud gö rü nür de da ma dı olan Me lik Zün nûn’un bü tün Dâniş mend ili ne hâkim ol ma sı nı is ti yor du. Bun dan do la yı pla nı nı bo zan Si vas Me li ki Ya ğı ba san’a kar şı yürüdü, Ya ğı ba san dağ la ra çe kil di. Sul tan I. Me sud ele ge çir di ği Si vas’ı tah rip et tik ten son ra he men Ma lat ya’ya yö nel di. Bu arada Za man tı’ya kaç mış bu lu nan Zün nûn, I. Me sud’un des te ğiy le Kay se ri’ye ge lip şeh ri tek rar hâki mi ye ti al tı na al dı. Böyle ce Dâ niş mend li Bey li ği Si vas, Ma lat ya 

£ale’)l-£amel, Ter ³¢ bü’l-£ilm ve’l-£amel gi bi isim ler le de anı lan ve mü el li fin eğitim hak kın da ki fi kir le ri nin yegâne kay na ğı olan eser de il min öne mi, âli min de ğe ri, ilim öğ ren me ve öğ ret me nin fa zi le ti âyet, ha dis ler ve ba zı vecîze ler le an la tıl mak tadır (nşr.Târıkb.Abdullahb.Abdülkådir
Haccâr,Medine1416/1986). 8. Zel le tü’l-
šårî bi-£inâye ti’r-rab bi’l-bârî. Kur’an okur ken ya pı lan i‘rab ha ta la rı ile harf ve ke li me yan lış la rın dan bah se den bir eserdir (MillîKtp.,nr.2820/4). 9. Ten bî hü’l-
gåfilât. Özel lik le ka dın la ra te mel dinî bilgi ler ver mek ama cıy la ve ol duk ça sa de bir Türk çe ile ya zıl mış tır (Mil lî Ktp., nr. 

153/2;HacıSelimAğaKtp.,AzizMahmud
Hüdâyî,nr.50). 10. Ri sâ le-i Şük riy ye. Fâti ha sûre si nin tef si ri ni, vi tir na ma zı ve Ku nut du ası nı ih ti va eden Türk çe bir eser dir (MillîKtp.,nr.153/1). 11. Lu³at-ı 
Fârisî (Sü ley ma ni ye Ktp., De niz li, nr. 339, 

YazmaBağışlar,nr.140;ÇorumHasan
PaşaİlHalkKtp.,nr.5432/2). 12. Şer-
hu ba‘zı ebyâti’l-Mes nevî. Bu eser de Türk çe’ dir (Sü ley ma ni ye Ktp., Ka sî de ci

zâdeSüleymanSırrı,nr.327). 13. Ter ce-

me-i Hil ye tü’n-nebî (Sü ley ma ni ye Ktp., 

Servili,nr.145).
BİBLİYOGRAFYA:Re ceb Si vâ sî, Nec mü’l-hüdâ fî menâšı bi’ş-

ŞeyÅ Şem siddîn Ebi’¦-¡enâ, SüleymaniyeKtp.,
Lalaİsmâil,nr.694/2,vr.4b,5ab,7a,37b38a;Atâî, Zeyl-i Şekåik, s.2;Keş fü’¾-¾unûn, I,374,
868;Meh med Sü reyyâ, Si cill-i Osmânî (haz.Nuri

med b. Ebû Be kir erRâzî’ye ait Tu¼fe-
tü’l-mülûk fî fıšhi me×he bi’l-İmâm Ebî 
¥a nî fe en-Nu£mân ad lı il mi ha lin şer hi dir 
(Kazan1873,1895,1902). 3. Um de tü’n-
nisâ. Ka dın la ra mah sus hal le re da ir fıkhî me se le le ri içe ren ese rin (Mil lî Ktp., nr. 

153/3;SüleymaniyeKtp.,HacıMahmud
Efendi,nr.562,1038) Os man lı Türk çe si ile ya zıl mış ilk ka dın il mi ha li ol du ğu tah min edil mek te dir. 4. Cüb bü’l-me sâil. Yaz maeser ka ta log la rın da Hub bü’l-mesâil ve Rub bü’l-mesâil şek lin de de ge çen eser de ba zı fıkhî ko nu la r ele alın mış tır. Ana te ma sı nı kefâret le rin teş kil et ti ği, ol duk ça sa de bir Türk çe’nin kul la nıl dı ğı eser ba zı dil özel lik le ri ba kı mın dan dik kat çek mek te dir (SüleymaniyeKtp.,Fâtih,
nr.2155). 5. Me nâ šı bü Ebî ¥a nî fe ve 
eßim me ti’l-me×âhib (Me nâ šı bü’l-eßim-
me ti’¦-¦elâ¦e £alâ me×âhi bi Eh li’s-sün ne 
ve’l-cemâ£a). Ebû Hanîfe ile meş hur iki ta le be si Ebû Yûsuf ve Mu ham med’in haya tı nı ko nu alan eser de bun la rın fa zi le ti, takvâsı, ahlâkı, zekâsı ve ilmî ki şi li ği gibi ko nu la ra de ği nil mek te dir (Mil lî Ktp., nr. 

7911/1;AdanaİlHalkKtp.,nr.683). 6.
Kü nû zü’l-ev liyâß ve rumûzü’l-a½fiyâß. Bu eser de Ab dülkådiri Geylânî’den Râbia elAde viy ye’ye ka dar yet miş ki şi nin ha yat hi kâ ye si ele alın mak ta dır (ÇorumHasan
PaşaİlHalkKtp.,nr.23289/2). 7. Ter ³¢-
bü’l-mü te£al li mîn. Ri sâ le fî Ter ³¢ bi’n-
nâ si’l-mü te£al li mîn ile’l-£ilm ve’(l-¼a¦ 
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