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Beyazýt ve Ayasofya camilerinde üç yýl bo-
yunca dersler verdi; Said Nursi, Mehmed
Âkif (Ersoy), Elmalýlý M. Hamdi, Babanzâ-
de Ahmed Naim ve Ali Himmet (Berki) gibi
devrin önemli simalarýyla tanýþma fýrsatý
buldu.

Baðdat’a döndükten sonra 1908 yýlý son-
larýnda Ahsâ’ya müftü tayin edildi, 1909’-
da Baðdat Ýstînaf Mahkemesi üyeliðine ge-
tirildi, 1918’de Musul Bidâyet Mahkeme-
si’nde görevlendirildi ve I. Dünya Savaþý’-
nýn sonuna kadar bu görevde kaldý. 1 Ni-
san 1919 tarihinde Ba‘kubâ Bidâyet Mah-
kemesi’nde göreve baþladý, ancak mahke-
me baþkanlýðýna iþgal kuvvetleri tarafýn-
dan bir Ýngiliz’in getirilmesi üzerine 15 Ka-
sým 1919’da bu görevinden istifa ederek
Baðdat’a döndü. 1920-1925 yýllarý arasýn-
da Evkaf Bakanlýðý hukuk müsteþarlýðýna
seçildi. 1933’te üstlendiði Þer‘iyye Mah-
kemeleri Temyiz Kurulu baþkanlýðý görevi-
ni emekliye ayrýldýðý 1946 yýlýna kadar sür-
dürdü. Resmî görevlerinin yaný sýra Nâi-
le Hatun Camii, Süleymaniye Medresesi,
Ýmâm-ý Âzam Camii gibi ilim merkezlerin-
de dersler verdi. Baðdat ve Âl-i Beyt üni-
versiteleri Hukuk ve Ýslâm Hukuku fakül-
telerinde öðretim üyeliði yaptý ve özellik-
le Mecelle-i Ahkâm-ý Adliyye ile muhake-
me usulü dersleri verdi. Öðrencileri ara-
sýnda Abdülkadir el-Hatîb, Fuâd el-Âlûsî,
Muhammed Mahmûd es-Savvâf, Abdülke-
rîm Zeydân ve Abdülvehhâb es-Sâmerrâî
gibi meþhur âlimler bulunmaktadýr. Zehâ-
vî uzunca süren bir hastalýk döneminin ar-
dýndan 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 te-
mayüz eden Zehâvî fetvada ve ilimde dö-
neminin otoritesi olarak görüldüðünden
“Irak imamý” diye anýlmýþ, Hanefî fýkhýna
olan derin vukufundan dolayý kendisine Kü-
çük Ebû Hanîfe lakabý verilmiþ, hakkýnda,
“Eðer Hanefî mezhebinin kitaplarý yok ol-
sa Zehâvî bu mezhebin görüþlerini eksik-
siz olarak ezberinden kaleme alýrdý” denil-
miþtir. Yaþadýðý çalkantýlý dönemdeki siya-
sî geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmayan
Zehâvî, II. Abdülhamid’in 1909’da tahttan
indirilmesine tepki göstermiþ, I. Dünya Sa-
vaþý’ndan sonra Irak’ý iþgal eden Ýngiliz-
ler’e karþý mücadeleyi bütün gücüyle des-
teklemiþ, 1920’de iþgal kuvvetlerine kar-
þý geliþen halk ayaklanmasý sýrasýnda Ýn-
giliz subayý Albay Gerald Leachman’ý öldü-
ren Zevba‘ aþireti lideri Dârî el-Mahmûd’un
savunmasýný üstlenmiþtir. Irak halkýna dinî

ve ahlâkî konularda yol göstermek ama-
cýyla Cem‘iyyetü’l-hidâyeti’l-Ýslâmiyye, Cem-
‘iyyetü’l-âdâbi’l-Ýslâmiyye (1947), Cem‘iyye-
tü’t-terbiyyeti’l-Ýslâmiyye (1949), Râbýta-
tü ulemâi’l-Irâk (1953) gibi dernekler ve
Medârisü’t-terbiyyeti’l-Ýslâmiyye adýnda
özel okullar kurup baþkanlýklarýný üstlen-
miþtir. Hayatýný eðitim öðretim, hayýr fa-
aliyetleri ve müslümanlarýn problemlerine
çözüm bulmaya adamýþtý. Öðrencisi Mu-
hammed Mahmûd es-Savvâf’la birlikte
kurduðu Cem‘iyyetü’l-uhuvveti’l-Ýslâmiyye
(1951) sonralarý Irak Müslüman Kardeþ-
ler Teþkilâtý’na dönüþerek günümüze ka-
dar Irak’ýn dinî ve siyasî hayatýnda önem-
li yere sahip olan bir hareket durumuna
gelmiþtir.

Zehâvî’nin, Cem‘iyyetü’l-ahavâti’l-müs-
limât adýyla bir derneðin ve Medârisü’l-
uhti’l-müslime adýyla anaokulundan liseye
kadar kýz öðrencilere eðitim veren okul-
larýn açýlmasýna ön ayak olmasý kýz çocuk-
larýnýn eðitimine özel önem verdiðini gös-
termektedir. Bu kurumlarýn baþkanlýðýný
kýzý Nihâl ez-Zehâvî üstlenmiþtir. Öte yan-
dan Ýslâm âleminin sorunlarýyla da yakýn-
dan ilgilenmiþ, Filistin’i Kurtarma Cemi-
yeti ve Cezayir’i Kurtarma Cemiyeti der-
neklerini kurmuþ, 1953’te Pakistan Kara-
çi’de düzenlenen Ýslâm Ülkeleri Konferan-
sý’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 cumhuri-
yet dönemlerinde idareyi ele alan yöneti-
cileri söz ve yazýlarýyla uyarmayý ihmal et-
memiþ, Abdülkerîm Kasým döneminde
1959’da Medine’ye hicret etmek zorunda
kalmýþ, bir buçuk yýl burada kaldýktan son-
ra Pakistan’a geçmiþ ve dokuz ay sonra
Irak’a geri dönmüþtür. Zühd hayatý yaþa-
yan Zehâvî ibadete olan düþkünlüðü, hak-
ký söylemekten çekinmemesi, hayýr sever-
liði ve güzel ahlâkýyla örnek gösterilmiþtir.
Zehâvî’nin verdiði fetvalar öðrencisi Hasan
el-Ânî tarafýndan toplanmýþ ve el-Fetâ-
va’z-Zehâviyye adýyla iki cilt halinde neþ-
redilmiþtir (Baðdat, ts. [Matbaatü’l-Ânî]).
el-Va½âyâ ve’l-ferâßi² adlý bir eseri de ba-
sýlmýþtýr (Baðdat 1925). Mecelletü Kül-
liyyeti’l-šånûn (Baðdat Üniversitesi),
Mecelletü’t-terbiyeti’l-Ýslâmiyye, Me-
celletü’l-uÅuvveti’l-Ýslâmiyye gibi der-
gilerle günlük gazetelerde makale ve fet-
valarý yayýmlanmýþtýr. Ayrýca Râbýtatü ule-
mâi’l-Irâk özel koleksiyonunda müslüman
liderlere yazdýðý mektuplar ve deðiþik me-
selelerle ilgili fetvalarý bulunmaktadýr.

el-Matbaî, “Cemîl Sýdký ez-Zehâvî”, Mevsû£atü
Beyti’l-¼ikme li-a£lâmi’l-£Arab, Beyrut 1420/
2000, I, 126-128; Tâhâ er-Râvî, “Cemîl Sýdký ez-
Zehâvî”, MMÝADm., XIV/7-8 (1936), s. 248-255;
M. Ferîd Vecdî, “ez-Zehâvî el-feylesûfü’l-Irâký”,
ME, VIII/5 (1937), s. 337-344; Selîm Tâhâ et-Tik-
rîtî, “A.lâmü’n-nehdati’l-hadîþe: Cemîl Sýdký ez-
Zehâvî”, el-Kitâb, VIII/6, Kahire 1949, s. 70-77;
Mün‘im Hamîd Hasan, “ez-Zehâvî ve’t-tecdîd fi’þ-
þi.r”, Mecelletü Âdâbi’l-Müstan½ýriyye, IX, Bað-
dad 1984, s. 455-498; Wiebke Walther, “al-Za-
hawý, Djamýl Sýdký”, EI 2 (Ýng.), XI, 386-387; Halîl
Mûsâ, “ez-Zehâvî Cemîl Sýdký”, el-Mevsû£atü’l-
£Arabiyye, Dýmaþk 2004, X, 424-425.
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Son dönem
Iraklý fýkýh âlimlerinden.˜ ™

Baðdat’ta dünyaya geldi. Kürt asýllý olup
Kuzey Irak’ta Süleymaniye bölgesinde va-
lilik ve kadýlýk yapan, fetva ve ilimle meþ-
hur Babanoðullarý ailesine mensuptur. Aile-
nin 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 ge-
çen bölgeye nisbet edilmiþtir. Babasý Mu-
hammed Saîd ve dedesi Muhammed Fey-
zî Baðdat müftülüðü yapmýþtýr. Iraklý meþ-
hur þair ve edebiyatçý Cemîl Sýdký ez-Ze-
hâvî, Emced ez-Zehâvî’nin amcasýdýr.

Ýlk eðitimini babasý ve dedesinden alan
Zehâvî’deki ilmî meraký ve kabiliyeti sezen
dedesi onunla özel olarak ilgilendi ve Ze-
hâvî onun terbiyesi altýnda yetiþti. Bir ta-
raftan Baðdat’ta Osmanlýlar’ýn o dönem-
deki modern eðitim kurumlarý olan ibti-
dâiye, rüþdiye ve idâdiyeye devam eder-
ken bir taraftan da Gulâm Resûl el-Hindî,
Ýbnü’l-Hayyât el-Karadâðî, Sâmerrâ müf-
tüsü Abbas Hilmî el-Kassâb, Mahmûd Þük-
rî el-Âlûsî gibi devrin âlimlerinden klasik
icâzet usulünde dersler aldý. Daha sonra,
aralarýnda ileride Irak yönetiminde söz sa-
hibi olacak Nûri Said Paþa’nýn da bulundu-
ðu elli kiþilik bir grup öðrenciyle birlikte
öðrenimini tamamlamak üzere Ýstanbul’a
gitti. Ýstanbul’da Mekteb-i Nüvvâb’da fý-
kýh tahsili gördü ve akranlarý arasýnda yük-
selerek 1906’da okulu birincilikle bitirdi.
Baþarýlarýný duyan II. Abdülhamid kendisi-
nin þeref madalyasýyla ödüllendirilip Ýstan-
bul mahkemelerinde görev yapmasýný is-
tedi, ancak Zehâvî Baðdat’a dönmeyi ter-
cih etti. Ýstanbul’da bulunduðu dönemde

ZEHÂVÎ, Emced



180

ZEHÂVÎ, Emced

661’de (1263) vefat etmiþtir. Bir maran-
goz olan dedesi Osman da 683’te (1284)
yetmiþin üzerinde bir yaþta iken ölmüþtür
(a.g.e., I, 436). Ailesiyle birlikte Meyyâfâ-
rikýn’den Dýmaþk’a göç eden kiþi muhte-
melen bu zattýr. Babasý Þehâbeddin Ah-
med ise altýn iþleme sanatýyla uðraþmýþ,
bu sebeple Zehebî diye tanýnmýþtýr. Þe-
hâbeddin 666’da (1267-68) Mikdâd b. Hi-
betullah el-Kaysî’den Buhârî’nin el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’ini dinlemiþ, hayatýnýn son
yýllarýnda hacca gitmiþ ve 30 Cemâziye-
levvel 697’de (15 Mart 1298) vefat etmiþ-
tir (a.g.e., I, 75; II, 341). Zehebî’nin halasý
ve dayýsý onun üzerinde etkili olan iki ak-
rabasýdýr. Bazý âlimlerden icâzeti bulunan
halasý ve ayný zamanda sütannesi hâce
Sittülehl bint Osman’dan rivayette bulun-
muþtur. Dayýsý, Ebû Ýsmâil Ali b. Sincir
(Sencer) b. Abdullah el-Mevsýlî ed-Dýmaþký
ez-Zehebî olup Zehebî onunla birlikte Ba‘-
lebek’te Tâceddin Abdülhâlik b. Abdüs-
selâm ile diðer bazý hocalardan faydalan-
mýþ ve kendisinden hadis rivayet etmiþtir.
Böyle bir aile ortamýnda büyüyen Zehe-
bî’nin ailenin tek çocuðu olduðu tahmin
edilmektedir. Zira kendisi yakýn akrabasýn-
dan söz ettiði halde herhangi bir karde-
þinin adýný zikretmemiþtir (Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, s. 88).

Tahsil Hayatý. Zehebî ilk bilgilerini Bus-
bus lakabýyla tanýnan Ali b. Muhammed
el-Halebî’den aldý. Dört yýl süren bu eðiti-
min ardýndan Kur’an tahsili için Dýmaþk’ýn
Þâgur mahallesinde imamlýk yapan Mes‘ûd
b. Abdullah el-Agazâzî’nin yanýna gitti ve
ona arz yoluyla kýrk hatim okudu. Erken
yaþta ilim meclislerine devam etmeye baþ-
ladý. 683’te (1284) Ýbnü’l-Vekîl el-Osmânî’-
den dârülhadiste Müslim’in el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’ini dinledi. 686’da (1287) Ýbnü’l-Mu-
faddal el-Ýskenderânî’nin oruçla ilgili bir ki-
tabýný senedleriyle birlikte gördüðünü söy-
lemesi de (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, IV, 1391) onun
erken yaþlarda ilimle uðraþtýðýný göster-
mektedir. Gençlik yýllarýnda kýraat ilmine
yoðunlaþtý. 691’de (1292) Fâzýlî diye bilinen
Þeyhülkurrâ Ebû Ýshak Cemâleddin Ýbrâ-
him b. Dâvûd el-Askalânî ed-Dýmaþký’nin
kýraat derslerine devam etti. Kýraat âlimi
Alemüddin es-Sehâvî’nin talebelerinden
olan bu zattan “el-cem‘u’l-kebîr” (meþhur
yedi veya on kýraat imamýnýn okuyuþ farklýlýk-
larýný ayný okuyuþta icra etme) metoduyla ký-
raat okudu. Ancak bu dersler felçli olan
hocasýnýn durumunun aðýrlaþmasý yüzün-
den Kasas sûresine kadar devam edebildi
(Mu£cemü’þ-þüyûÅ, I, 135). O yýl ayný me-
totla Ýbrâhim b. Galib b. Þâver el-Bedevî
el-Himyerî’den kýraat tahsilini sürdürdü.

Talebelerinden Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’-
nin belirttiðine göre ayrýca Ebû Abdullah
b. Cibrîl el-Mýsrî’den Ebû Amr ed-Dânî’-
nin et-Teysîr fi’l-šýrâßâti’s-seb£, Kasým b.
Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin ¥ýrzü’l-emânî ve vec-
hü’t-tehânî adlý eserlerini esas alýp yedi
kýraate göre bir hatim okudu (¬eylü Te×-
kireti’l-¼uffâ¾, s. 36). Kýraat ilmindeki iler-
lemesini çeþitli hocalara talebelik yaparak
sürdürdü ve Ýbnü’l-Cezerî’nin kaydettiði-
ne göre yine cem‘ metoduyla Alem diye
meþhur Talha b. Abdullah el-Halebî’den
bir hatim indirdi (øåyetü’n-Nihâye, II, 71).
Ebû Abdullah Muhammed b. Ca‘fer et-
Tela‘ferî’nin tecvid konusunda telif ettiði
mukaddimeyi 691’de (1292) kendisinden
yazdý (Mu£cemü’þ-þüyûÅ, II, 181). 693’te
(1294) gittiði Ba‘lebek’te cem‘ yoluyla Ebû
Abdullah Muhammed b. Muhammed b.
Ali b. Mübârek el-Muvaffak en-Nasîbî’-
den bir hatmi elli günde tamamladý. Ar-
dýndan kýraat tahsiline Ýskenderiye’de de-
vam etti. Önce Yahyâ b. Ahmed es-Sav-
vâf’tan faydalanmak için 695’te (1296) ya-
nýna gittiyse de bu zatýn gözlerini kaybet-
miþ ve kulaklarýnýn da iyice aðýrlaþmýþ ol-
duðunu gördü. Ali b. Hasan el-Hilaî’nin
tahrîc edip Ahmed b. Hüseyin eþ-Þîrâ-
zî’nin bir araya getirdiði hadisleri ihtiva
eden el-¥ile£iyyât'tan güçlükle bir cüz
okuyabildi. Ardýndan yine cem‘ usulüyle
kýrâat-i seb‘aya baþlayýp Fâtiha sûresiyle
Bakara sûresinden bir miktar okuduktan
sonra burada daha fazla zaman kaybet-
meden Ýskenderiye’de Sahnûn lakabýyla
tanýnan Abdurrahman b. Abdülhalîm’in
derslerine intikal etti (Ma£rifetü’l-šurrâß,
III, 1374-1376). Önce hocasýndan bir cüz
okudu, ardýndan Nâfi‘ b. Abdurrahman’ýn
Verþ ve Âsým b. Behdele’nin Hafs rivayet-
lerini cemederek on bir günde hatmi ta-
mamladý. Ebû Bekir Mecdüddin b. Mu-
hammed el-Mürsî’den kýrâat-i seb‘a için
bir hatim indirdi ve Ebû Abdullah Þemsed-
din Muhammed b. Mansûr el-Halebî el-
Hâdýrî’den kýrâat-i seb‘a okudu. Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Ahmed el-Ukaylî’-
den eþ-Þâ¹ýbiyye’yi dinledi. Ebû Ýshak Ýb-
râhim b. Fellâh el-Ýskenderânî’den kýraat
dersleri aldý, eþ-Þâ¹ýbiyye’yi Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Abdülkerîm et-Tebrîzî’-
den de dinledi. Sýbtu’l-Hayyât’ýn el-Müb-
hic fi’l-šýrâßâti’s-seb£ el-mütemmeme
bi-Ýbn Mu¼ay½ýn ve’l-A£meþ ve Ya£š†b
ve ƒalef ve el-Kifâye fi’l-šýrâßâti’s-sit
adlý eserleriyle Ýbn Mücâhid’in Kitâbü’s-
Seb£a’sýný Ebû Hafs Ömer b. Abdülmün‘im
Ýbnü’l-Kavvâs’tan, Ebû Amr ed-Dânî’nin et-
Teysîr’ini Muhammed b. Câbir el-Vâdîâ-
þî’den okudu; bu zattan baþka alanlarda
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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî

et-Türkmânî el-Fârik¢ ed-Dýmaþk¢
(ö. 748/1348)

Hadis hâfýzý, tarihçi ve kýraat âlimi.
˜ ™

3 Rebîülâhir 673’te (6 Ekim 1274) Dý-
maþk’ýn sayfiye köylerinden Batna’da (Kef-
rebâtnâ) doðdu. Türkmen asýllý olan aile-
si Diyarbekir’e baðlý Meyyâfârikýn’de (Sil-
van) yaþamýþ olup Temîmoðullarý’nýn mev-
lâsýdýr (Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s. 77). Bun-
dan dolayý Zehebî kendini Fâriký nisbesiyle
de kaydetmiþtir. Doðum ayý ve yýlýný ken-
disi belirtmiþ (Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1358),
doðum gününü Ýbn Hacer tasrih etmiþtir
(ed-Dürerü’l-kâmine, III, 336). M. Þemset-
tin Günaltay gibi bazý yazarlarýn Zehebî’-
nin doðduðu ve ilk öðrenim gördüðü yer
olarak Meyyâfârikýn’i zikretmesi bir ya-
nýlgý eseri olmalýdýr. Ýbrahim Kafesoðlu da
benzer bir yanýlgýyla Zehebî’nin muhte-
melen Meyyâfârikýn’de doðup daha son-
ra Dýmaþk’a gittiðinden söz etmektedir.
Önceleri Ýbnü’z-Zehebî diye bilinmiþ ve ba-
zý eserlerinde o da kendisinden bu lakap-
la söz etmiþse de (meselâ bk. Mu£cemü’þ-
þüyûÅ, I, 21) Safedî, Tâceddin es-Sübkî,
Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî ve Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr gibi çaðdaþlarý ve talebeleri daha
saðlýðýnda onu Zehebî nisbesiyle anmýþ ve
bu nisbe ile tanýnmýþtýr. Babasýnýn dedesi
Kaymaz Meyyâfârikýn’de yaþamýþ, hac gö-
revini yerine getirmiþ, 100 yaþýný aþmýþken


