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Muhammed b. Ýbrâhîm
el-Ahmedî ez-Zavâhirî

(1878-1944)

Modern Ezher Üniversitesi’nin
kurucusu, Ezher þeyhi.˜ ™

Mýsýr’ýn Þarkýye iline baðlý Kufrüzzavâhi-
rî köyünde doðdu. Mýsýr’da yerleþen Tay
kabilesinin bir koluna mensup Zavâhirî
ailesindendir. Ezher’in önde gelen âlimle-
rinden bir mutasavvýf olan babasý Tanta’-
daki Ahmedî Camii Enstitüsü’nün yöne-
ticisiydi. Zavâhirî, öðrenimini babasýndan
ders alarak ve Ezher’de ders halkalarýna
katýlarak tamamladý; özellikle Muhammed
Abduh’un derslerini takip etti. Bitirme im-
tihanýnda bilgisiyle heyet baþkaný Muham-
med Abduh’un beðenisini kazandý. Ardýn-
dan Tanta’da Ahmedî Camii Enstitüsü’ne
hoca olarak tayin edildi ve burada uzun
süre görev yaptý. Bir yandan kalabalýk bir
talebe grubuna ders verirken bir yandan
da Þâzelî tarikatý usulüne göre zikir ve
sohbet meclisleri düzenledi. Bu arada el-
£Ýlm ve’l-£ulemâß adlý eserini yayýmladý
(1904); hocasý Muhammed Abduh’un izin-
den giderek öðretim metodunu eleþtirdi-
ði Ezher’de ýslah (reform) çaðrýsýnda bu-
lundu. Ancak eseri dönemin Ezher Þeyhi
Abdurrahman b. Muhammed eþ-Þirbînî ta-
rafýndan eleþtirildi, ardýndan toplatýldý ve
yakýldý. Ocak 1914’te Ahmedî Camii Ensti-
tüsü yöneticiliðine tayin edildi, Ekim 1923’e
kadar bu görevinde kaldý. Enstitüde öð-
retim metotlarý ve idarî açýdan yenilikler
yapmaya çalýþtý; enstitüyü yeni bir binaya
taþýdý; kütüphanesini zenginleþtirdi. Islah
programýný doðrudan uygulamaya koya-
mayacaðýný anlayýnca öðrencilerini bu yön-
de eðitmeye aðýrlýk verdi; çeþitli öðrenci
dernekleri kurdurdu ve Mecelletü Ma£-
hedi ªan¹â adlý bir dergi çýkardý. Öðren-
cilerin okul dýþý hayatýyla ilgilendi, onlarý
türbe ziyaretçilerini bid‘atlardan sakýndýr-
malarý için görevlendirdi.

Hüseyin Kâmil döneminde 1915’te Ez-
her Yüksek Konseyi’ne istiþârî üye sýfatýy-

la girdi, iki yýl sonra asýl üye oldu. Bu gö-
rev ona Ezher’in ýslahýyla ilgili görüþlerini
savunma ve sarayla yakýn iliþki kurma fýr-
satý verdi. Daha sonra Kral Fuâd, onu Tan-
ta’dan alarak beþ yýl süreyle görev yapa-
caðý Asyût’ta daha geri plandaki bir ens-
titüye gönderdi ve Ezher Yüksek Konse-
yi’ndeki üyeliðine de son verdi (1923). Ar-
dýndan yönetimle arasý düzelince tekrar
Ezher Yüksek Konseyi üyeliðine getirildi.
Ezher’in ýslahýna dair çalýþmalarýn yeniden
baþlamasý üzerine (1925) kurulan komis-
yonda görev aldý ve Ezher’in Millî Eðitim
Bakanlýðý’na baðlanmasýna karþý çýkýp ba-
ðýmsýz kalmasý gerektiðini savundu (Fah-
reddin ez-Zavâhirî, s. 170, 218-220). Mý-
sýr’ýn baðýmsýzlýðýnýn ilânýndan (1922) son-
ra dýþ siyasetteki geliþmelere paralel ola-
rak idarî alanlarda yeni düzenlemelere gi-
dilmesi ihtiyacý ortaya çýkýnca Zavâhirî bir
yandan siyasî olaylarda diðer yandan eði-
timle ilgili düzenlemeler içinde rol aldý. Tür-
kiye’de hilâfetin kaldýrýlmasý üzerine konuy-
la ilgili olarak Kahire’de uluslar arasý bir
konferans toplanmasý çalýþmalarýna katýl-
dý, ancak 1926’da yapýlan bu konferans bir
netice vermedi. Ayný yýl Kral Abdülazîz’in
davetiyle Mekke’de düzenlenen Ýslâm Kon-
feransý’na Mýsýr heyetinin baþkaný olarak
katýldý. Burada mezhep hürriyeti konu-
sunda heyetler arasýnda uzlaþma saðlan-
masýnda, ayrýca Mýsýr ve Sudan’ýn birliði-
ni tanýyan kararýn heyetlerce benimsen-
mesinde öncü rol oynadý.

Asyût’taki görevinden sonra tekrar Ah-
medî Camii Enstitüsü yöneticiliðine ge-
tirilen Zavâhirî, Muhammed Mustafa el-
Merâgý’nin istifa etmesinin ardýndan 10
Ekim 1929’da Ezher þeyhliðine tayin edil-
di. Burada daha önce savunduðu görüþle-
ri uygulama fýrsatý buldu. Onun dönemin-
de Modern Ezher Üniversitesi doðdu; si-
yasî rakibi Merâgý’nin baþlattýðý çalýþma-
larý sürdürerek 1930’da Ezher’le ilgili ka-
nunun çýkarýlmasýný saðladý ve bu kanun-
la Ezher’e baðlý Ýlâhiyat, Þeriat ve Arap Di-

bistan’daki kabilelere gözdaðý verilmiþ, böl-
gede müslümanlarýn nüfuz ve etki alaný
geniþletilmiþtir.

Seriyye esnasýnda Amr b. Âs’ýn soðuk
havaya raðmen ateþ yakýlmasýna müsa-
ade etmemesi, Medine’den gelen birliðe
kendisinin kumanda etmek istemesi do-
layýsýyla ihtilâfa yol açmasý, çatýþmada ye-
nilerek kaçan düþman askerlerini takibe
izin vermemesi ve dönüþ yolunda bir ge-
ce ihtilâm olduðu halde soðuk yüzünden
gusül abdesti almayýp teyemmümle na-
maz kýldýrmasý gibi uygulamalarý þikâyet
konusu yapýldý. Medine’ye döndüklerinde
Hz. Peygamber, Amr b. Âs’tan açýklama is-
tedi. O da yerlerinin ve sayýlarýnýn düþman
tarafýndan keþfedilmemesi için ateþ yak-
týrmadýðýný, gusletmesi halinde soðuk yü-
zünden saðlýðýna zarar geleceðini düþüne-
rek teyemmümle namaz kýldýrdýðýný, müs-
lümanlara pusu kurulmuþ olabileceði en-
diþesiyle düþmaný takibe izin vermediðini
bildirdi. Hz. Peygamber, Amr’ýn bu sözle-
rine karþýlýk herhangi bir þey söylemedi,
böylece kararlarý isabetli bulduðunu gös-
termiþ oldu.

Siyer, megazî, hadis, tabakat, ricâl ve
tarih kitaplarý gibi kaynaklarda hiçbir bil-
giye ve rivayete rastlanmadýðý halde ba-
zý Þiî kaynaklarýnda Ali b. Ebû Tâlib’in ku-
mandanlýðýnda gerçekleþen bir baþka Zâ-
tüsselâsil Seriyyesi’nden söz edilmektedir.
Bu kaynaklarda Vâdiyâbis adlý mevkide
oturan kabilelerin 12.000 kiþilik bir kuv-
vet toplayarak Hz. Peygamber’e ve Ali’ye
savaþ açtýklarý, Medine’ye saldýrý düzenle-
mek istedikleri, bunun üzerine Resûl-i Ek-
rem’in Mekke fethinden önce Hz. Ali ku-
mandasýnda 4000 süvariden müteþekkil
bir birliði bu bölgeye yolladýðý, Hz. Ali’nin
bizzat savaþarak büyük kahramanlýklar
gösterdiði, çatýþmalarda birçok düþman
askerini öldürdüðü ve çok sayýda ganimet
ele geçirerek askerleriyle birlikte Medine’-
ye döndüðü rivayet edilmektedirler (Mec-
lisî, XXI, 66, 68-73; Kummî, II, 434-439).
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kurulmasý gibi önerilerini dile getirmiþtir.
Zavâhirî’nin diðer eserleri de þunlardýr:
Þer¼u’l-va¾îfe ve’l-yâš†tiyye ve’l-vird
ve’l-la¹îfe (Kahire 1375), et-Tefâ²ül bi’l-
fa²île, Risâletü’l-aÅlâši’l-kübrâ (Risâ-
letü’l-A¼medî e¾-æavâhirî), ¥avâ½½ü’l-
ma£š†lât fî u½ûli’l-man¹ýš ve sâßiri’l-aš-
liyyât, el-Va½âyâ ve’l-âdâb, Øafvetü’l-
esâlîb, ¥ikemü’l-¼ükemâß, Berâßetü’l-
Ýslâm min evhâmi’l-£avâm, Mešådîrü’l-
aÅlâš, el-Kelimetü’l-ûlâ fî £ilmi âdâ-
bi’l-fehm, el-Meslekü’l-cedîd (aruzla il-
gilidir), et-Ta¼š¢šåtü’l-vâ²ý¼a min sû-
reti’l-Fâti¼a ve Evâßili Sûreti’l-Bašara
ve âyeti’l-kürsî (Kahire 1356/1938), el-
Mišdârü’l-mušarrer min i¼yâßi’l-£ulûm
(eserleri hakkýnda ayrýca bk. Fahreddin ez-
Zavâhirî, s. 149-150).
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Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.
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Rast perdesinde karar eden birleþik ma-
kamlardan biri olup inici bir seyir karakte-
rine sahiptir. Dizisi, rast perdesindeki ini-
ci çârgâh dizisine seyrin ortasýnda ve so-
nunda nikriz makam dizisinin eklenme-
sinden meydana gelmiþtir. Rast perdesin-
deki inici çârgâh dizisi mâhur makamýný
oluþturduðundan zâvil makamýnýn, mâhur
makamýnýn seyrine ortada ve sonda nik-
riz makamý dizisinin ilâvesiyle teþekkül et-

li fakülteleri kurularak eski tarz eðitime
son verildi. 29 Mayýs 1930 tarihinden iti-
baren Nûrü’l-Ýslâm adýyla bir dergi çýkar-
dý; bu dergi 1933’ten sonra Mecelletü’l-
Ezher adýyla yayýn hayatýna devam etti.
Ayrýca üniversitede bir matbaa kurdu. Ýs-
lâm’ý teblið için Sudan, Habeþistan, Çin
ve Japonya’ya davetçiler gönderdi. Ezher
þeyhliði görevi 1935 yýlýna kadar sürdü.
Kral ve sarayla uyumlu bir siyaset izleme-
si sebebiyle siyasî rakiplerinin ve yöneti-
minden rahatsýzlýk duyanlarýn muhalefeti
üzerine 27 Nisan 1935’te istifa etmek zo-
runda kaldý; yerine tekrar Muhammed el-
Merâgý getirildi. Hükümet deðiþikliðiyle de
irtibatlý olan bu geliþme Zavâhirî’ye göre
Ýngiliz manda yönetiminin isteðiyle mey-
dana geldi (Fahreddin ez-Zavâhirî, s. 61,
333). Zavâhirî’nin Ezher’deki yönetimine
karþý çýkanlardan biri de Reþîd Rýzâ olup
el-Menâr ve’l-Ezher adlý kitabýnda onu
þiddetle eleþtirdi. Zavâhirî ömrünün son
yýllarýný Ýskenderiye’de geçirdi ve 13 Mayýs
1944’te burada vefat etti. Zavâhirî ailesi
mensuplarý modern Mýsýr’da çok sayýda
üst düzey görev üstlenmiþtir. Bunlar ara-
sýnda Zavâhirî’nin oðlu ve Mýsýr’ýn ilk Fili-
pinler elçisi Hüseyin ez-Zavâhirî ile toru-
nu Muhammed Fârûk ez-Zavâhirî de bu-
lunmaktadýr. Talebeleri içinde Muhammed
Abdülcevâd, Abdülvehhâb b. Abdüllatîf ve
Abdülmüteâl es-Saîdî de zikredilmektedir.
Oðlu Fahreddin ez-Zavâhirî babasýnýn hâ-
týralarýný kayda geçirmiþ ve onun vefatýn-
dan sonra neþretmiþtir.

Eserleri. Zavâhirî’nin en önemli eseri el-
£Ýlm ve’l-£ulemâß ve ni¾âmü’t-ta£lîm’-
dir (Tanta 1904). Henüz yirmi altý yaþýnda
iken yazdýðý bu eserde eðitimde reformla
ilgili görüþlerini ortaya koymuþ ve Ezher
þeyhliði döneminde bunlarý uygulamýþtýr.
Dokuz bölümden meydana gelen eserin-
de önce âlimlerin sahip olmalarý gereken
vasýflara ve üstlenmeleri gereken vazife-
lere deðinmiþ, ikinci bölümde medresele-
rin mevcut sorunlarýný inceleyerek yapýl-
masý gereken reformlarý ele almýþ, müf-
redatta bulunmasý gereken ilim dallarýný
incelemiþtir. Ardýndan medreselerde mev-
cut eðitim anlayýþýný ve eðitim metotlarý-
ný tenkit edip yapýlmasý gerekenlerle ilgili
görüþlerini dile getirmiþtir. Eserin sonra-
ki bölümlerinde halk eðitimi, ilköðretim,
vaaz ve irþad, reformu uygulama yollarý
konularýný iþlemiþ, son bölümde de dinî
kurumlarýn tek bir idare altýnda toplan-
masý, her yýl hac mevsiminde uluslar arasý
bir Ýslâm konferansýnýn düzenlenmesi ve
þûra fonksiyonu görecek bir ulemâ birliði
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tiði de söylenebilir. Ancak nikriz geçkisinin
seyrin baþýnda olamayacaðýný özellikle be-
lirtmek gerekir.

Makamýn asma kararlarý mâhur ve nik-
riz makamlarýnýn asma kararlarýdýr. Bun-
lar, birinci mertebe güçlü gerdâniye per-
desindeki yarým karardan sonra nevâda
çârgâhlý ve rastlý, bûselikte kürdili, dügâh-
ta bûselikli; nikriz geçkisinde ise hüseynî-
de uþþaklý, nevâda rastlý nîm-hicaz ve dik
kürdîde çeþnisiz, dügâhta hicazlý asma ka-
rarlardýr. Zâvil makamýnýn donanýmýna mâ-
hur gibi sadece fa için küçük mücennep di-
yezi konulur ve gerekli deðiþiklikler eser

� ���� ���� �� ��
Yerinde mâhur makamý dizisi

Rastta 
çârgâh beþlisi

Nevâda 
çargâh dörtlüsü

����

�
Yerinde inici nikrîz makamý dizisi

� � 	�

� ���� ���� �� �� 
���� �
Yerinde (rastta) 

nikrîz beþlisi
Nevâda 

rast dörtlüsü

�

Zâvil makamý seyir esnasýnda yapýlma-
sý gereken en doðru hareket, mâhur ma-
kamý ile baþlayýp ortalara doðru nikriz di-
zisine geçilmesi sonunda yine mâhur di-
zisiyle karar verilmesidir. Bununla bera-
ber nikriz dizisi veya beþlisiyle karar veri-
len eserler çoðunluktadýr. Kýsaca zâvil ma-
kamýnýn karar sýrasýnda nikriz geçkisi ya-
pan mâhur makamýndan ibaret olduðu
söylenebilir. Zâvil makamýnýn aslýný teþkil
eden mâhur makamý basit-þed mâhur
makamý olabileceði gibi birleþik mâhur
makamý da olabilir. Bu takdirde birleþik
mâhuru meydana getiren diziler de seyre
katýlacaktýr ki bu durum formun büyük-
lüðünü ortaya koymaktadýr. Makamýn bi-
rinci mertebe güçlüsü gerdâniye perdesi
olup bu perde üzerinde çârgâh çeþnisiyle
makamýn yarým kararý yapýlýr. Çünkü mâ-
hur makamýnýn güçlüsü de bu perde ve
bu çeþnidir. Ýkinci mertebe güçlüsü nevâ
perdesidir ve bu perdede de çârgâh veya
rast çeþnisiyle asma kararlar yapýlýr.
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