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ZEHEBÎ

lerde imamlýk yaptý. 1948-1951 yýllarý ara-
sýnda bir grup Ezherli hoca ile birlikte Su-
udi Arabistan’da Tâif ve Medine’de ders
verdi. Mýsýr’a dönüþünde bir süre Ezher’e
baðlý el-Ma‘hedü’d-dînî’de öðretmenlik gö-
revi aldý. 1955’te Ezher’in Þeriat Fakültesi’-
ne hoca oldu. 1955-1956 ve 1961-1963 yýl-
larýnda Hukuk Fakültesi’nde ders vermek
üzere Irak’a gönderildi. Baðdat’ta bulun-
duðu yýllarda Ýmâm-ý Âzam Ebû Hanîfe
Mescidi’nde hutbe okudu. 1963-1964’te
Mýsýr’da Külliyyetü’l-benâti’l-Ýslâmiyye’nin
kuruluþuna katký saðladý. 1968’de Küveyt
Üniversitesi’ne gönderildi ve 1971’de Mý-
sýr’a döndü. 1973’te Ezher’in Ýlâhiyat (Usû-
lüddîn) ve Þeriat fakültelerinde dekanlýk,
Mecmau’l-buhûsi’l-Ýslâmiyye’de genel sek-
reterlik (1974), ayrýca Vakýflar ve Ezher Ýþ-
leri bakanlýðý (1975-1976) görevlerinde bu-
lundu. Ýlâhiyat Fakültesi’ndeki hocalýk gö-
revini ölümüne kadar sürdürdü. 3 Tem-
muz 1977’de evini basan silâhlý kiþiler ta-
rafýndan kaçýrýldýktan sonra öldürüldü. Bu-
lunan naaþý, 7 Temmuz 1977’de Câmiu’l-
Ezher’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýn-
dan Ýmam Þâfiî’nin kabri yakýnlarýndaki
aile mezarlýðýna defnedildi. Kesin biçimde
aydýnlatýlamayan bu olay, Zehebî’nin Ev-
kaf Nezâreti’ndeki bazý yolsuzluklarý önle-
meye çalýþmasýyla iliþkilendirildiði gibi (Ni-
zâr Abâza – M. Riyâz el-Mâlih, s. 231) cina-
yetin aþýrý görüþlere sahip bir örgüt tara-
fýndan iþlendiði de ileri sürülmüþtür. Ha-
nefî mezhebine mensup olan Zehebî, Ýs-
lâmî ilimlerdeki birikimi ve hitâbetiyle ta-
nýnmýþtýr.

Eserleri. 1. et-Tefsîr ve’l-müfessirûn.
Müfessirlerin izlediði metotlarla ilgili ilk
kapsamlý çalýþma olup (Kahire 1381/1961-
62, 1976, 1985, 1989, 1995, 2003; Beyrut
1976, 1987, ts.) aslý müellifin Ýlâhiyat Fa-
kültesi’nde 1946 yýlýnda hazýrladýðý dokto-
ra tezine dayanmaktadýr. Bu çalýþma ayný
zamanda daha sonra bir kýsmý Zehebî’-
nin danýþmanlýðýnda hazýrlanan müfes-
sirlerin metotlarýna dair çok sayýda tezin
öncüsü durumundadýr. Muhammed Ebû
Zeyd, MuÅta½arü’t-Tefsîr ve’l-müfessi-
rîn li’×-¬ehebî adýyla bir eser yazmýþtýr
(San‘a 1999). Zehebî’nin tefsir tarihini mez-
hep bakýþ açýsýndan suni ayýrýmlara tâbi
tuttuðu, yapýsal bütünlüðe ve kronolojik sü-
rekliliðe dikkat etmediði gibi gerekçelerle
esere bazý eleþtiriler yöneltilmiþtir (Cün-
dioðlu, II/4 [1999], s. 69-71). 2. el-Ýtticâ-
¼âtü’l-mün¼arife fî tefsîri’l-Æurßâni’l-
Kerîm devâfi£uhâ ve def£uhâ. Kur’an
tefsirinde mezheplere ve þahsî kabullere
dayalý sapmalara ve aþýrý yorumlara dair-
dir (Kahire 1966, 1976, 1986). Öte yandan

Zehebî, doktora tezine danýþmanlýk yap-
týðý sýrada kitabýnýn bir daktilo nüshasýný
kendisine verdiði talebesi Remzî Na‘nâa’-
nýn intihal yoluyla el-Ýtticâhât’ý kendisi-
ne mal ederek Bidâ£u’t-tefâsîr fi’l-mâ²î
ve’l-¼âŠýr adýyla yayýmladýðýný (Amman
1390/1970) ileri sürmüþtür (el-Ýtticâhâtü’l-
mün¼arife, s. 101-109). Nurettin Demir
eseri Kur’an-ý Kerim Tefsirlerinde Hu-
rafe ve Bidatler adýyla Türkçe’ye çevir-
miþtir (Ýstanbul 1984). 3. Tefsîru Ýbn
£Arabî li’l-Æurßân: ¥aš¢šatüh ve Åa¹a-
ruh (Medine, ts.). et-Tefsîr ve’l-müfes-
sirûn’un, “Tefsîrü’s-sûfiyye” baþlýklý beþin-
ci bölümünün bazý ilâve ve çýkarmalarla
yeniden düzenlenmesiyle meydana gelmiþ-
tir. Ancak müellif burada, Abdürrezzâk el-
Kâþânî’ye ait olup Muhyiddin Ýbnü’l-Ara-
bî’ye nisbet edilen tefsire dair önceki ese-
rinden daha sert bir üslûp kullanmýþ ve
müslümanlar arasýnda fesada yol açacaðý
gerekçesiyle bu eserin toplatýlmasýný iste-
miþtir (Tefsîru Ýbn £Arabî, s. 31). 4. el-Ýs-
râßiliyyât fi’t-tefsîr ve’l-¼adî¦ (Kahire
1971, 1986, 1990, 1995, 2008; Dýmaþk 1985)
(trc. Enbiya Yýldýrým – Asiye Yýldýrým, Tef-
sir ve Hadiste Ýsrailiyyat, Ýstanbul 2003).
5. eþ-Þerî£atü’l-Ýslâmiyye: Dirâse mu-
šårene beyne me×âhibi Ehli’s-sünne
ve’þ-Þî£a (Kahire 1968, 1991). Müellifin
Irak’ta Hukuk Fakültesi’nde verdiði fýkýh
dersine ait notlara dayanmakta olup ilk
baskýsý Irak’ta gerçekleþtirilmiþ (el-A¼vâ-
lü’þ-þaÅ½iyye: Dirâse mušårene beyne
me×âhibi Ehli’s-sünne ve me×hebi’l-Ca£fe-
riyye), ardýndan tekrar basýlmýþtýr (Kahire
2010). 6. £Ýlmü’t-tefsîr. Muhtasar bir eser-
dir (Kahire 1397). 7. E¦eru išåmeti’l-¼u-
dûd fi’stišrâri’l-müctema£ (Kahire 1986).
1976’da Riyad’da toplanan Mü’temerü’l-
fýkhi’l-Ýslâmî’ye sunulan bir tebliðdir. 8.
Müþkilâtü’t-da£ve ve’d-du£ât fi’l-£a½-
ri’l-¼adî¦ (Medine, ts.). Bu eser de 1977’-
de Medine’de gerçekleþtirilen davet konu-
lu kongreye sunulan tebliðden ibarettir.
9. el-Va¼y ve’l-Æurßânü’l-kerîm (Kahire
1986). 10. £Ýnâyetü’l-müslimîn bi’s-sün-
ne (baský yeri yok, 1978). 11. Nûrü’l-yaš¢n
min hüdâ Åâtemi’l-mürselîn (Kahire, ts.).
12. Bu¼û¦ fî £ulûmi’t-tefsîr ve’l-fýšh
ve’d-da£ve. Müellifin ölümünden sonra
ailesi tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Kahire
2005). Zehebî’nin bunlarýn dýþýnda Mu-
šaddime fî £ilmi’t-tefsîr, Mušaddime fî
£ulûmi’l-Æurßân, Mušaddime fî £ulû-
mi’l-¼adî¦, el-Ýslâm ve ehlü’¾-¾imme gi-
bi eserlerinin bulunduðu zikredilmiþ, Muh-
târ Nûh tarafýndan Men šatele’þ-ÞeyÅ
e×-¬ehebî adýyla bir eser kaleme alýnmýþ-
týr (Kahire 2008).
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Ýmâm e×-¬ehebî, Dýmaþk 1408/1988, tür.yer.;
Sâlihiyye, el-Mu£cemü’þ-þâmil, II, 362-375; Þâkir
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pest 2003, s. 117-150; Abdullah Muhammed
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al-Islam of adh-Hahabi”, JRAS, LXIV/4 (1932),
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1969), s. 70-97; Riyâz Abdülhamîd Murâd, “Nas-
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XXXII-XXXIII (1982), s. 113-160; Moh. Ben Che-
neb, “Zehebî”, ÝA, XIII, 493-495; a.mlf. – [J. de
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nü’d-Dübeysî”, a.e., XXI, 16; Ali Osman Koçkuzu,
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“el-Müstedrek”, a.e., XXXII, 135.

ÿTayyar Altýkulaç

– —
ZEHEBÎ, Muhammed Hüseyin

( ��
���������א���� )

(1915-1977)

et-Tefsîr ve’l-müfessirûn adlý
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Kefrüþþeyh’e baðlý Metûbes’te doðdu.
Küçük yaþta babasýný kaybettiðinden aða-
beyinin yanýnda yetiþti. Kur’an’ý ezberle-
yip temel dinî bilgileri aldýktan sonra lise-
yi Desûk’taki el-Ma‘hedü’d-dînî’de okudu.
Ardýndan Ezher’e girdi; 1939’da Þeriat Fa-
kültesi’ni bitirdi, 1946’da o dönemde dok-
tora pâyesine tekabül eden âlimiyye de-
recesi aldý. Ezher’deki öðrenimi sýrasýnda
Muhammed Mustafa el-Merâgý, Îsâ b. Yû-
suf Mennûn, Muhammed Zâhid Kevserî,
Muhammed Habîbullah eþ-Þinkýtî ve Mu-
hammed Hýdýr Hüseyin gibi hocalardan
faydalandý. Önceleri evkafa baðlý mescid-
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eserini, “Týp sahasýnda bundan daha kap-
samlý, ifade ve uygulama bakýmýndan bun-
dan daha güzel bir eser yazýlmamýþtýr de-
sek doðru söylemiþ oluruz” sözüyle anmak-
tadýr (Fe²âßilü’l-Endelüs ve ehlihâ, s. 18).
Hadis ve biyografi âlimi Humeydî (ö. 488/
1095) Zehrâvî’nin ilim ve fazilet ehli oldu-
ðunu, týp alanýnda yetiþtiðini, bu konuda
et-Ta½rîf li-men £aceze £ani’t-teßlîf adýyla
çok bilinen, büyük bir eser kaleme aldýðýný
ve 400 (1010) yýlýndan sonra vefat ettiðini
belirtir, Ýbn Hazm’ýn onunla ilgili yukarýda-
ki sözünü de kaydeder (Ce×vetü’l-muštebis,
I, 325-326). Bu kýsa bilgi ondan bir asýr son-
ra gelen Dabbî ve Ýbn Beþküvâl gibi Endü-
lüslü âlimlerce aynen tekrarlanmýþtýr (Bu³-
yetü’l-mültemis, I, 357; e½-Øýla, I, 264). Ýbn
Beþküvâl, Zehrâvî’yi hocalarý arasýnda zik-
reden Ebû Ömer Ýbn Sümayk’ýn (ö. 450/
1058) Kurtuba’da (Cordoba) tahsil gördü-
ðünü, týp konusunda mâlûmatý bulundu-
ðunu ve Tuleytula’ya (Toledo) baðlý Talibî-
re’de kadýlýk yaptýðýný belirtirken (e½-Øýla,
I, 102-103, 264) Ýbn Beþküvâl’in eserine
zeyil yazan Ýbnü’l-Ebbâr (ö. 658/1260) ta-
bip Ýbn Vâfid el-Lahmî’nin biyografisini ve-
rirken onun Kurtuba’da Zehrâvî’den týp
tahsil ettiðini söyler (et-Tekmile, II, 551).
Doðu Ýslâm dünyasýndan týp tarihçisi Ýbn
Ebû Usaybia da (ö. 668/1269) Zehrâvî’yi
basit ve mürekkep ilâçlar hususunda tec-
rübeli, doðru tedavi uygulayan iyi bir ta-
bip diye niteler, onun týp alanýnda çeþitli
eserler kaleme aldýðýný, en büyük ve meþ-
hur eserinin mükemmel bir çalýþma sayý-
lan Kitâbü’t-Ta½rîf olduðunu kaydeder
(£Uyûnü’l-enbâß, s. 501). Daha sonra ge-
len Endülüs tarihçilerinden Makkarî, bir
yerde Ýbn Hazm’ýn yukarýda adý geçen ri-
sâlesinin metnini verirken onun Zehrâvî ile
ilgili sözlerini de nakletmiþ, bir baþka yer-
de Ýbn Saîd el-Maðribî’nin Zehrâvî’yi Ýbnü’l-
Baytâr’ýn kaynaklarý arasýnda saydýðýný be-
lirtmiþtir (Nef¼u’¹-¹îb, II, 691; III, 175, 185).
Endülüs Emevî hükümdarlarýndan III. Ab-
durrahman, II. Hakem ve II. Hiþâm devir-
lerinde yaþayan Zehrâvî meþhur bir hekim
olarak bu hükümdarlarýn yakýnýnda bulun-
duðu kabul edilmekle birlikte ilk kaynak-
larda onun saray ve hükümdarlarla iliþki-
si hakkýnda herhangi bir mâlûmat yer al-
mamaktadýr. Zehrâvî’nin Batý Avrupa’nýn
en büyük baþþehri ve ilim merkezi olan
Kurtuba’da tahsil gördüðü ve mesleðini
burada icra ettiði anlaþýlmaktadýr. Leo Af-
ricanus (Liyûn el-Ýfrîký) diye tanýnan Arap
seyyahý Hasan el-Vezzân (ö. 957/1550’den
sonra) Ýtalyanca yazdýðý ve J. H. Hottin-
ger’in Latince’ye tercüme ettiði (Libellus

de viris quibusdam illustribus apud Ara-
bes), otuz Arap ve yahudi filozofu ve he-
kimi hakkýnda bilgi verdiði eserinde Zeh-
râvî’nin Mansûr-Billâh’ýn hekimi olduðunu
ve 404 (1013) yýlýnda 101 yaþýnda iken ve-
fat ettiðini belirtir (EI2, XI, 398). Burada
adý geçen Mansûr-Billâh, II. Hiþâm zama-
nýnda yönetimi ele alan vezir ve kuman-
dan Ýbn Ebû Âmir olmalýdýr. Ýslâm dünya-
sýnda Ýbnü’l-Heysem, Bîrûnî ve Ýbn Sînâ
gibi XI. yüzyýl bilim adamlarý arasýnda yer
alan Zehrâvî her ne kadar týbbýn çeþitli
dallarýyla ilgilenmiþse de daha çok cerrah
özelliðiyle tanýnmýþtýr. Avrupa’da Abulca-
sis Abulcases, Bulcasis, Albucasis, Albuc-
hasius, Albulcasis, Alcarani, Alcaravius, Al-
zahavi, Ezzahravi, Ezaharagui gibi adlar-
la anýlmýþ ve cerrahînin babasý kabul edil-
miþtir.

Zehrâvî’nin günümüze ulaþtýðý bilinen
tek çalýþmasý olan Kitâbü’t-Ta½rîf li-men
£aceze £ani’t-teßlîf, Batý Ýslâm dünyasýn-
da týp alanýnda yazýlan en muhtevalý ve
Avrupa’da en çok raðbet gören bir eser-
dir. Bir týp ansiklopedisi niteliði taþýmakta
olup her biri çeþitli alt bölümlerden (bab)
oluþan otuz kýsýmdan (makale) meydana
gelmiþtir. Ýlk makalede genel týp bilgileri
ve esaslarý, ikinci makalede baþtan ayak-
lara kadar 325 hastalýk, bunlarýn belirtile-
ri ve tedavileri, üçüncü makaleden yirmi
beþinci makaleye kadar basit ve mürek-
kep ilâçlar ve hazýrlanmasý, yirmi altýncý
makalede her hastalýða uygun gelen be-
sin maddeleri, yirmi yedinci makalede bit-
kisel ve hayvansal gýdalarýn ve basit ilâç-
larýn özellikleri, yirmi sekizinci makalede
madensel, bitkisel ve hayvansal ilâç tab-
letlerinin yapýmý, yirmi dokuzuncu maka-
lede ilâç adlarý, ayný özelliðe sahip muadil-
leri, kullaným süreleri, aðýrlýk ve hacim öl-
çüleri, otuzuncu makalede cerrahî konu-
su iþlenmiþtir. Zehrâvî’nin 1000 yýlýnda ta-
mamladýðý Kitâbü’t-Ta½rîf, geniþ ölçüde,
daha önce ortaya konan Yunan ve Ýslâm
týp kaynaklarýna dayanmakla birlikte mü-
ellifin yaklaþýk elli yýllýk þahsî tecrübeleri-
nin sonuçlarýný vermesi bakýmýndan önem
taþýmakta, özellikle cerrahî operasyonlara
dair açýklamalarý ve içerdiði alet resimle-
riyle öne çýkmaktadýr (bk. et-TASRÎF).

Kitâbü’t-Ta½rîf Ýslâm dünyasýndan çok
Batý’da etkili olmuþ, birçok Batýlý hekim
bu eserden alýntý yapmýþtýr. Eserin özel-
likle cerrahîye dair otuzuncu bölümü La-
tince’ye çevrildikten sonra yazma nüsha-
larý Ýspanya, Ýtalya ve Fransa’da yayýlmýþ,
XV ve XVI. yüzyýllarda defalarca basýlmýþ-
týr. Fransa’da cerrahînin babasý kabul edi-
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Endülüs Emevî Hükümdarý III. Abdur-
rahman’ýn baþþehir Kurtuba yakýnlarýnda
325 (937) yýlýnda inþasýný baþlattýðý yeni
hilâfet merkezi Medînetüzzehrâ’ya nisbet-
le anýlmakta, araþtýrmalarýn çoðunda bu-
rada doðduðu belirtilmektedir. Kazandýðý
þöhrete raðmen hayatýna dair kaynaklar-
da verilen bilgiler yetersizdir. Kendi döne-
mine en yakýn müelliflerden meþhur Zâ-
hirî fýkýh âlimi Ýbn Hazm (ö. 456/1064), En-
dülüs ulemâsýnýn çeþitli alanlarda yazdýðý
eserleri zikredip onlarý övdüðü risâlesinde
bizzat gördüðü Zehrâvî’nin et-Ta½rîf adlý

ZEHRÂVÎ


