ZEHÂVÎ

lerden oluþan divaný zamanýmýza ulaþmasa da onun on üç medih zecelini Safiyyüddin el-Hillî el-£Â¹ýlü’l-¼âlî’sinde kaydeder.
Zecel türünün geliþim tarihinde dördüncü dönemi VII. (XIII.) yüzyýla kadar uzanan sürede Ebü’l-Haccâc, Ýbnü’z-Zeyyât,
Ýbn Cahder el-Ýþbîlî, Ýbnü’d-Debbâð el-Mâliký, Ebû Bekir el-Hassâr, Ebû Bekir b. Sârim el-Ýþbîlî, Ebû Zeyd el-Haddâd el-Belensî, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed eþÞâtýbî, Ebû Bekir b. Umeyr el-Maðribî, Ebû
Abdullah Muhammed b. Hassûn el-Hallâ,
Ebü’l-Hasan Sehl b. Mâlik, Yahyâ b. Abdullah el-Bahbedâ gibi þairler temsil eder.
Bunlarýn zecelleri MuÅtâru mâ li’z-zeccâlîn el-ma¹bû£în ve Müla¼u’z-zeccâlîn adlý mecmualarda toplanmýþtýr (Mustafa eþ-Þek‘a, s. 449-450). Beþinci ve son
dönemin temsilcileri olarak da VIII. (XIV.)
yüzyýlda Vezir Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb, Muhammed b. Abdülazîm, Ebû Abdullah Muhammed b. Nâciye el-Lûrký gibi isimler sayýlabilir (Ýbn Haldûn, III, 324).
Baþlangýçta sadece gazel türünde ve tabiat tasviri temalarýnda, daha sonra medih, hiciv, hamriyyât ve tasavvuf gibi geniþ bir alanda zecel ürünleri verilmiþtir. Endülüs’te tasavvufî zecelde öncü kabul edilen Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah eþ-Þüþterî’nin divanýnda 100’e yakýn zecel yer alýr.
Tasavvufî zecelde ikinci isim Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî’dir.
Zecellerin kafiye düzeni genelde “aa
bbb a, ccc a, ddd a…” þeklindedir. Zeceller
de müveþþah türünde olduðu gibi “matla‘” veya “mezhep” denilen beyitle baþlar. Matla‘larý meydana getiren mýsralara
“gusn”, ardýndan gelen mýsralardan oluþan kýtalara “devir” adý verilir. Devri teþkil
eden her mýsra “sýmt” denilen birkaç cüzden oluþur. Her devir “kufl” (tekili kafle) tabir edilen mýsralarla son bulur. Bir kaflenin her bir cüzüne de gusn denir. Devir ve
onu takip eden kafleden bir beyit ortaya
çýkar. Zeceller genellikle “harce” (çýkýþ) diye anýlan matlaýn kafiyesiyle ayný olan kafiyeyle sona erer. “abab ccc ab, ddd ab ...”
gibi kafiye düzeninde fazla yaygýn olmayan zecel türleri de vardýr. “bbba, ccca ...”
gibi matlaý bulunmayan zecellere erken
dönemlerde rastlanmaktadýr. Ayrýca “aa
bbb aa, ccc aa ...”; “ab ccc ab, ddd ab ...”;
matla‘sýz olarak “dedede abcb, fgfgfg
abcb, hihihi abcb ...” gibi kafiye düzenine
sahip zeceller mevcuttur. Zecellerin uzunluðu da farklýlýk gösterir. Müveþþaha benzeyenler genelde beþ altý beyitten, bazan
da on bir beyitten meydana gelirken Ýbn
Kuzmân kýrk iki beyte varan zecel yazmýþ-

týr (Mustafa eþ-Þek‘a, s. 462; EI 2 [Ýng.], XI,
373; DÝA, XXXII, 230).
Modern dönemde zecel bazý þairler tarafýndan siyasal ve sosyal eleþtiri aracý olarak kullanýlmýþtýr. Bunlarýn en meþhurlarý
Mýsýr’da Hüseyin Þefîk el-Mýsrî, Mahmûd
Remzî Nâzým, Mahmûd Bayram et-Tûnisî, Ahmed Râmî, Ahmed Fuâd Necm,
Bedî‘ Hayrî, Fuâd Haddâd, Salâh Þâhîn;
Irak’ta Abbûd el-Kerhî, Muzaffer en-Nevvâb; Lübnan’da Reþîd Nahle, Saîd Akl, Miþel Tarrâd ve Rahbânî kardeþlerdir (EI 2
[Ýng.], XI, 376-377).
Zecelle ilgili çeþitli eserler kaleme alýnmýþtýr: Safiyyüddin el-Hillî, el-£Â¹ýlü’l-¼âlî ve’l-mürÅa½u’l-³ålî (nþr. Hüseyin Nassâr, Kahire 1981); Ýbn Hicce el-Hamevî, Bülû³u’l-emel fî fenni’z-zecel (nþr. Rýzâ
Muhsin el-Kureyþî, Dýmaþk 1974); Nevâcî, £Uš†dü’l-leßâl fi’l-müveþþe¼ât ve’lezcâl (nþr. Abdüllatîf eþ-Þihâbî, Baðdat
1982; nþr. Ahmed M. Atâ, Kahire 1420/
1999; Endülüs ve Maðrib müveþþahlarý ile
zecellerine Doðulu þairlerce yazýlan bazý
nazîreleri ihtiva etmektedir); Münîr Ýlyâs
el-Gassânî, ez-Zecel (Beyrut 1952); Abdülazîz el-Ehvânî, ez-Zecel fi’l-Endelüs
(Kahire 1957); Abbas b. Abdullah el-Cerrârî, ez-Zecel fi’l-Ma³rib (Rabat 1970);
M. Abdülmün‘im Ebû Büseyne, ez-Zecelü’l-£Arabî (Kahire 1393/1973); Þebrâvî,
¥amlü zecel (Bulak 1290); Ýbnü’l-Kýlâî,
Zeceliyyâtü Cebrâßîl Ýbni’l-Æýlâ£î (nþr.
Butrus el-Cümeyyil, Beyrut 1982); Fevzî S.
Îsâ, el-Müveþþe¼ât ve’l-ezcâl (Ýskenderiye 1990); Henk Heijkoop – Zwartjes Otto,
Muwassah, Zajal, Kharja: Bibliography
of Strophic Poetry and Music From alAndalus and their Influence in East
and West (Leiden 2004); Muhammed Binþerîfe, TârîÅu’l-em¦âl ve’l-ezcâl fi’l-Endelüs ve’l-Ma³rib (I-V, Rabat 2006). Ýbn
Saîd el-Maðribî el-Mušte¹af min ezâhiri’¹-¹uraf adlý eserinin son kýsmýný müveþþahlara ve zecellere ayýrmýþ, Ýbnü’d-Debbâð el-Mâliký’nin Kitâbü Müla¼ý’z-zeccâlîn (Kitâbü’l-Ezcâl) adlý eserinden nakiller yapmýþtýr (el-Mu³rib, I, 283-285, 438441; II, 283). Endülüs’te müveþþahlarý zecellerin takip etmesi gibi özellikle Güney
Amerika Mehcer edebiyatýnda þiir ve nesrin ardýndan zecel gelmiþ, er-Rav²a ve
Rav²atü’z-zecel adlý dergilerde bu tür
þiirlere yer verilmiþtir. Mehcer edebiyatýnda “zecel prensi” diye anýlan Selîm Lutfullah, el-Bürcü’l-aÅ²ar (1953) adlý zecel
divanýnýn þairi Yûsuf Es‘ad Ganim, Selîm
Nâdir ve Ni‘met Kazan da bu türde baþarýlý eserler vermiþtir.
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Cemîl Sýdk¢ b. Muhammed Feyzî b. Mollâ
Ahmed el-Bâbânî ez-Zehâvî
(1863-1936)
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Iraklý düþünür, þair, edip ve yazar.
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1 Muharrem 1280 (18 Haziran 1863) tarihinde Irak’ýn Süleymaniye þehrinde doðdu. Tanýnmýþ Kürt aþireti Bâbân’ýn yönetici sülâlesine mensuptur. Dedesi Molla
Ahmed kardeþiyle ihtilâfa düþerek Ýran’ýn
Kirmanþah þehrine baðlý Zehâv kasabasýna göç etmiþ, emîrin oðluna hocalýk yapmýþ, hasta olan bu gencin ölümü üzerine
onun niþanlýsýyla evlendirilmiþ, bu evlilikten Zehâvî’nin babasý Muhammed Feyzî
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dünyaya gelmiþtir. Süleymaniye’ye dönen
baba ile oðul ve ardýndan gelen aile fertleri Zehâvî nisbesiyle anýlmýþtýr. Muhammed Feyzî Efendi, Þâfiî olmasýna raðmen
otuz yedi yýl (1853-1890) Baðdat’ta Hanefî müftülüðü yapmýþ ve bu görevdeyken vefat etmiþtir. Zehâvî mahalle mektebindeki ilk eðitiminden sonra sarf, nahiv, mantýk ve belâgat dersleri aldý, babasýndan Beyzâvî tefsiri, Þer¼u’l-Mevâšýf
ve Mütenebbî’nin divanýný okudu. Arapça,
Farsça, Türkçe ve Kürtçe’ye vâkýf olan Zehâvî düzenli bir yüksek öðrenim görmedi;
babasýnýn teþvikiyle edebî ve felsefî eserleri okumaya yöneldi. Arap þiirinin klasiklerinden baþka Ömer Hayyâm, Firdevsî, Hâfýz-ý Þîrâzî gibi büyük Ýran þairlerinin eserlerini okudu.
Bu öðreniminin ardýndan icâzet alan Zehâvî, Baðdat’taki Süleymaniyye Medresesi’ne müderris tayin edildi (1884). Ýki yýl
sonra Baðdat vilâyeti maarif meclisine üye
seçildi. Ardýndan Baðdat vilâyet matbaasýyla (1888) Midhat Paþa’nýn kurduðu ezZevrâ gazetesinin Arapça kýsmýnýn yazý
iþleri müdürlüðünü yaptý. 1890’da Baðdat Ýstînaf Mahkemesi üyeliðine getirildi.
1896’da bu görevinden ayrýlýp Ýstanbul’a
gitmek üzere Kahire’ye geçti. Burada kaldýðý bir hafta içinde Ya‘kub Sarrûf, Corcî
Zeydân, Fâris Nimr, Þiblî Þümeyyil, Ýbrâhim el-Yâzicî gibi edip ve yazarlarla görüþtü. 1897 Osmanlý-Yunan savaþýnda Osmanlýlar’ýn zaferi ve II. Abdülhamid için “el-Fethu’l-Hamîdî” adýyla bir kaside yazdý, bunun
üzerine Yemen’e genel vâiz olarak gönderildi (1897), bir yýl sonra da Ýstanbul’a çaðrýlýp Yemen’deki baþarýlý hizmetlerinden
dolayý madalya ile taltif edildi. Ancak Hür
Türkler tarafýndan Abdülhamid yönetimine karþý oluþturulan, þair ve yazar Ýsmâil
Safâ’nýn baþkanlýðýný yaptýðý el-Halâye’ssýrriyye (gizli hücreler) adlý teþkilâtýn üyesi
olan Zehâvî, burada okuduðu “Hattâ me
taðfülü?” (Ne zamana kadar gaflet edeceksin?)
baþlýklý kasidesi yüzünden Baðdat’a sürül178

dü (1899). II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra Ýstanbul’a dönünce Mekteb-i Mülkiyye’de Ýslâm felsefesi, Dârülfünun’da Arap
edebiyatý dersleri verdi; Kahire’de çýkan elMuša¹¹am dergisinde Otuzbir Mart Vak‘asý’ný eleþtiren bir makale yazdý. 1910’da rahatsýzlanarak Baðdat’a döndü. Buradaki
Hukuk Mektebi’nde Mecelletü ahkâmi’ladliyye okuttu. Ayný yýlýn aðustosunda elMüßeyyed gazetesinde çýkan yazýsýnda
kadýn haklarýný savundu, peçeye karþý çýktý. Bunun üzerine es-Seyfü’l-bâriš fî £unušý’l-mâriš baþlýklý risâlenin yazarý Þeyh Muhammed Saîd en-Nakþibendî baþta olmak
üzere din ve tasavvuf erbabýnýn eleþtirilerine hedef oldu, zýndýklýk ve kâfirlikle itham edildi. Baðdat Valisi Nâzým Paþa tarafýndan Hukuk Mektebi’ndeki görevinden
alýndýysa da yeni vali Cemal Paþa kendisini
görevine iade etti. Zehâvî, Müntefak ve
Baðdat milletvekili olarak Ýstanbul’da meclis çalýþmalarýna katýldý (1914-1915). 1917’de Irak Ýngilizler’in iþgalinde iken maarif
meclisi üyesi seçildi. 1920’de Hukuk Mektebi’nde Arap dili müderrisliði ve ardýndan
Adalet Bakanlýðý’nda Osmanlý kanunlarýný
Arapça’ya çevirme komisyonuna baþkanlýk yaptý. 1925’te Irak Âyân Meclisi üyeliðine getirildi ve bu görevine dört yýl devam etti. 1934’te onun baþkanlýðýnda “Nâdi’l-kalemi’l-Irâký” kuruldu. Mi½bâ¼ gazetesinde þiirleri yayýmlandý. Þubat 1936 tarihinde ölen Zehâvî Ebû Hanîfe’nin kabrinin yanýna defnedildi. Tek eþi olan Türk
asýllý Zekiye Haným’dan çocuðu olmamýþtýr.
Ilýmlý bir sosyalist olan Zehâvî þiir, araþtýrma ve makalelerinde sosyal hayatýn sorunlarýný, Ýslâm toplumunun geri kalmýþlýðýný, kadýn haklarýný, çok evlilik ve boþanma problemlerini, sosyal adaleti, toplumdaki sýnýf farklýlýklarýný, sýnýflar arasýndaki
hak ve ödev dengesizliðini ele almýþ, bu
yazýlarýný el-Mücmel mimmâ erâ adlý eserinde toplamýþtýr. Þiirlerinde din felsefesi,
tabiat felsefesi, riyâzî ve amelî felsefe baðlamýnda çeþitli konulara dair fikirlerini açýkladýðý için filozof þair olarak da anýlmýþtýr.
Ahmed Þevký, Abbas Mahmûd el-Akkad
ve Ma‘rûf er-Rusâfî gibi çaðýnýn ünlü þairlerini ve þiirlerini eleþtirmiþ, Rusâfî ile “sultânü’þ-þuarâ” unvaný için rekabete girmiþtir. 1896-1927 yýllarý arasýnda el-Mušte¹af, el-Müßeyyed, el-Muša¹¹am, Lu³atü’l-£Arab gibi dergi ve gazetelerde dil,
edebiyat, felsefe vb. konulara dair makaleleri yayýmlanmýþtýr.
Eserleri. A) Manzum: Zehâvî’nin bütün
þiirleri yazýlýþ tarihine göre sýralanmýþtýr:
el-Kelimü’l-man¾ûm (Beyrut 1327; nþr.

M. Yûsuf Necm, Beyrut 1955; buradaki en
son kaside 7 Aðustos 1324 [1906] tarihlidir); Rubâ£iyyâtü’z-Zehâvî (Beyrut 1924;
Kahire 1955); Dîvânü’z-Zehâvî (Kahire
1343/1924); el-Lübâb (Baðdat 1928; seçme þiirlerini kapsar); ¡evre fi’l-ca¼îm
(Beyrut 1931; Baðdat 1934); el-Evþâl (Baðdat 1934); e¦-¡ümâle (Baðdat 1939); enNeze³åt (eþ-Þek ve’l-yaš¢n) (544 beyittir). B) Mensur: Ta£lîlü’l-câ×ibiyye (el-Câ×ibiyye ve ta£lîlühâ) (Beyrut 1908; Baðdat
1328/1910); £Ulye’l-felsefe (Kahire 1894);
el-Kâßinât (Kahire 1896); el-ƒayl ve sibâšuhâ (Kahire 1896); el-ƒa¹¹ü’l-cedîd
(Kahire 1896); el-Fecrü’½-½âdýš fi’r-red
£alâ münkiri’t-tevessül ve’l-kerâmât
ve’l-Åavâriš (Kahire 1323; Vehhâbîliðe
reddiyedir); Hikmet-i Ýslâmiyye Dersleri (Ýstanbul; Mekteb-i Mülkiyye’de verdiði
dersleri kapsar); “ed-Def.u’l-.âm ve’ç-çavâhirü’t-tabî.iyye ve’l-felekiyye” (el-Mušte¹af, XLI/1, Kahire 1912); el-Mücmel mimmâ erâ (Kahire 1342/1924); Rubâ£iyyâtü’l-ƒayyâm (Baðdat 1928; Farsça’dan
Arapça’ya çevrilen 130 rubâîyi ihtiva eder);
Rivâyetü Leylâ ve Semîr (Baðdat 1927;
Meþrutiyet öncesi halkýn psikolojik durumunun, sultan ve valilerin yönetiminin ele
alýndýðý bir temsildir).

Zehâvî üzerine çalýþma yapanlar arasýnda þu isimler zikredilebilir: Mehdî Abbas
el-Ubeydî, ¥aš¢šatü’z-Zehâvî (Baðdat
1947); Nâsýr el-Hânî, Mu¼âŠarât £an Cemîl ez-Zehâvî (Kahire 1954); Yûsuf Ýzzeddin, ez-Zehâvî, eþ-þâ£irü’l-šalýš (Baðdat 1962); Abdürrezzâk el-Hilâlî, ez-Zehâvî beyne’¦-¦evre ve’s-sükût (Beyrut
1964), eþ-Þâ£irü’l-feylesûf ve’l-kâtibü’lmüfekkir (Kahire 1967), ez-Zehâvî fî
me£âriki’l-edebiyye ve’l-fikriyye (Baðdat 1982); Abdülhamîd er-Reþûdî, ez-Zehâvî: Dirâsât ve nu½û½ (Beyrut 1966); Dâvûd Sellûm, ez-Zehâvî 1355-1379 (Baðdat 1967); Cemîl Saîd, ez-Zehâvî ve ¡evretühû fi’l-ca¼îm (Kahire 1968); Ýbrâhim
el-Vâilî, I²¹ýrâbü’l-kelim £inde’z-Zehâvî
(Baðdat 1971); Necefî, el-Æavlü’l-cemîl
ilâ ½adîš¢ el-Cemîl.
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Son dönem
Iraklý fýkýh âlimlerinden.
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Baðdat’ta dünyaya geldi. Kürt asýllý olup
Kuzey Irak’ta Süleymaniye bölgesinde valilik ve kadýlýk yapan, fetva ve ilimle meþhur Babanoðullarý ailesine mensuptur. Ailenin kökeninin Hâlid b. Velîd’e dayandýðý
zikredilir. Bir dönem, aþiretler arasýndaki
problemlerden dolayý Ýran Kirmanþah’ta
bulunan Zehav (Zahav) bölgesinde ikamet
eden aile mensuplarý bu sebeple adý geçen bölgeye nisbet edilmiþtir. Babasý Muhammed Saîd ve dedesi Muhammed Feyzî Baðdat müftülüðü yapmýþtýr. Iraklý meþhur þair ve edebiyatçý Cemîl Sýdký ez-Zehâvî, Emced ez-Zehâvî’nin amcasýdýr.
Ýlk eðitimini babasý ve dedesinden alan
Zehâvî’deki ilmî meraký ve kabiliyeti sezen
dedesi onunla özel olarak ilgilendi ve Zehâvî onun terbiyesi altýnda yetiþti. Bir taraftan Baðdat’ta Osmanlýlar’ýn o dönemdeki modern eðitim kurumlarý olan ibtidâiye, rüþdiye ve idâdiyeye devam ederken bir taraftan da Gulâm Resûl el-Hindî,
Ýbnü’l-Hayyât el-Karadâðî, Sâmerrâ müftüsü Abbas Hilmî el-Kassâb, Mahmûd Þükrî el-Âlûsî gibi devrin âlimlerinden klasik
icâzet usulünde dersler aldý. Daha sonra,
aralarýnda ileride Irak yönetiminde söz sahibi olacak Nûri Said Paþa’nýn da bulunduðu elli kiþilik bir grup öðrenciyle birlikte
öðrenimini tamamlamak üzere Ýstanbul’a
gitti. Ýstanbul’da Mekteb-i Nüvvâb’da fýkýh tahsili gördü ve akranlarý arasýnda yükselerek 1906’da okulu birincilikle bitirdi.
Baþarýlarýný duyan II. Abdülhamid kendisinin þeref madalyasýyla ödüllendirilip Ýstanbul mahkemelerinde görev yapmasýný istedi, ancak Zehâvî Baðdat’a dönmeyi tercih etti. Ýstanbul’da bulunduðu dönemde

Beyazýt ve Ayasofya camilerinde üç yýl boyunca dersler verdi; Said Nursi, Mehmed
Âkif (Ersoy), Elmalýlý M. Hamdi, Babanzâde Ahmed Naim ve Ali Himmet (Berki) gibi
devrin önemli simalarýyla tanýþma fýrsatý
buldu.
Baðdat’a döndükten sonra 1908 yýlý sonlarýnda Ahsâ’ya müftü tayin edildi, 1909’da Baðdat Ýstînaf Mahkemesi üyeliðine getirildi, 1918’de Musul Bidâyet Mahkemesi’nde görevlendirildi ve I. Dünya Savaþý’nýn sonuna kadar bu görevde kaldý. 1 Nisan 1919 tarihinde Ba‘kubâ Bidâyet Mahkemesi’nde göreve baþladý, ancak mahkeme baþkanlýðýna iþgal kuvvetleri tarafýndan bir Ýngiliz’in getirilmesi üzerine 15 Kasým 1919’da bu görevinden istifa ederek
Baðdat’a döndü. 1920-1925 yýllarý arasýnda Evkaf Bakanlýðý hukuk müsteþarlýðýna
seçildi. 1933’te üstlendiði Þer‘iyye Mahkemeleri Temyiz Kurulu baþkanlýðý görevini emekliye ayrýldýðý 1946 yýlýna kadar sürdürdü. Resmî görevlerinin yaný sýra Nâile Hatun Camii, Süleymaniye Medresesi,
Ýmâm-ý Âzam Camii gibi ilim merkezlerinde dersler verdi. Baðdat ve Âl-i Beyt üniversiteleri Hukuk ve Ýslâm Hukuku fakültelerinde öðretim üyeliði yaptý ve özellikle Mecelle-i Ahkâm-ý Adliyye ile muhakeme usulü dersleri verdi. Öðrencileri arasýnda Abdülkadir el-Hatîb, Fuâd el-Âlûsî,
Muhammed Mahmûd es-Savvâf, Abdülkerîm Zeydân ve Abdülvehhâb es-Sâmerrâî
gibi meþhur âlimler bulunmaktadýr. Zehâvî uzunca süren bir hastalýk döneminin ardýndan 17 Kasým 1967 tarihinde vefat etti
ve Ýmâm-ý Âzam Kabristaný’na defnedildi.
Günümüzde Baðdat’ýn Kerrâde semtinde
adýna yapýlmýþ bir cami mevcuttur.
Özellikle fýkýh alanýndaki birikimiyle temayüz eden Zehâvî fetvada ve ilimde döneminin otoritesi olarak görüldüðünden
“Irak imamý” diye anýlmýþ, Hanefî fýkhýna
olan derin vukufundan dolayý kendisine Küçük Ebû Hanîfe lakabý verilmiþ, hakkýnda,
“Eðer Hanefî mezhebinin kitaplarý yok olsa Zehâvî bu mezhebin görüþlerini eksiksiz olarak ezberinden kaleme alýrdý” denilmiþtir. Yaþadýðý çalkantýlý dönemdeki siyasî geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmayan
Zehâvî, II. Abdülhamid’in 1909’da tahttan
indirilmesine tepki göstermiþ, I. Dünya Savaþý’ndan sonra Irak’ý iþgal eden Ýngilizler’e karþý mücadeleyi bütün gücüyle desteklemiþ, 1920’de iþgal kuvvetlerine karþý geliþen halk ayaklanmasý sýrasýnda Ýngiliz subayý Albay Gerald Leachman’ý öldüren Zevba‘ aþireti lideri Dârî el-Mahmûd’un
savunmasýný üstlenmiþtir. Irak halkýna dinî

ve ahlâkî konularda yol göstermek amacýyla Cem‘iyyetü’l-hidâyeti’l-Ýslâmiyye, Cem‘iyyetü’l-âdâbi’l-Ýslâmiyye (1947), Cem‘iyyetü’t-terbiyyeti’l-Ýslâmiyye (1949), Râbýtatü ulemâi’l-Irâk (1953) gibi dernekler ve
Medârisü’t-terbiyyeti’l-Ýslâmiyye adýnda
özel okullar kurup baþkanlýklarýný üstlenmiþtir. Hayatýný eðitim öðretim, hayýr faaliyetleri ve müslümanlarýn problemlerine
çözüm bulmaya adamýþtý. Öðrencisi Muhammed Mahmûd es-Savvâf’la birlikte
kurduðu Cem‘iyyetü’l-uhuvveti’l-Ýslâmiyye
(1951) sonralarý Irak Müslüman Kardeþler Teþkilâtý’na dönüþerek günümüze kadar Irak’ýn dinî ve siyasî hayatýnda önemli yere sahip olan bir hareket durumuna
gelmiþtir.
Zehâvî’nin, Cem‘iyyetü’l-ahavâti’l-müslimât adýyla bir derneðin ve Medârisü’luhti’l-müslime adýyla anaokulundan liseye
kadar kýz öðrencilere eðitim veren okullarýn açýlmasýna ön ayak olmasý kýz çocuklarýnýn eðitimine özel önem verdiðini göstermektedir. Bu kurumlarýn baþkanlýðýný
kýzý Nihâl ez-Zehâvî üstlenmiþtir. Öte yandan Ýslâm âleminin sorunlarýyla da yakýndan ilgilenmiþ, Filistin’i Kurtarma Cemiyeti ve Cezayir’i Kurtarma Cemiyeti derneklerini kurmuþ, 1953’te Pakistan Karaçi’de düzenlenen Ýslâm Ülkeleri Konferansý’na, Filistin sorunuyla ilgili 1954 yýlýnda
Kudüs’te toplanan ayný adlý konferansa
baþkanlýk etmiþ, Râbýtatü’l-âlemi’l-Ýslâmî’nin de kurucularý arasýnda yer almýþtýr.
Irak’ta krallýk ve sonrasýndaki cumhuriyet dönemlerinde idareyi ele alan yöneticileri söz ve yazýlarýyla uyarmayý ihmal etmemiþ, Abdülkerîm Kasým döneminde
1959’da Medine’ye hicret etmek zorunda
kalmýþ, bir buçuk yýl burada kaldýktan sonra Pakistan’a geçmiþ ve dokuz ay sonra
Irak’a geri dönmüþtür. Zühd hayatý yaþayan Zehâvî ibadete olan düþkünlüðü, hakký söylemekten çekinmemesi, hayýr severliði ve güzel ahlâkýyla örnek gösterilmiþtir.
Zehâvî’nin verdiði fetvalar öðrencisi Hasan
el-Ânî tarafýndan toplanmýþ ve el-Fetâva’z-Zehâviyye adýyla iki cilt halinde neþredilmiþtir (Baðdat, ts. [Matbaatü’l-Ânî]).
el-Va½âyâ ve’l-ferâßi² adlý bir eseri de basýlmýþtýr (Baðdat 1925). Mecelletü Külliyyeti’l-šånûn (Baðdat Üniversitesi),
Mecelletü’t-terbiyeti’l-Ýslâmiyye, Mecelletü’l-uÅuvveti’l-Ýslâmiyye gibi dergilerle günlük gazetelerde makale ve fetvalarý yayýmlanmýþtýr. Ayrýca Râbýtatü ulemâi’l-Irâk özel koleksiyonunda müslüman
liderlere yazdýðý mektuplar ve deðiþik meselelerle ilgili fetvalarý bulunmaktadýr.
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