
216

ZEKÎ MUHAMMED HASAN

ri’l-Arabiyye’de bulunan Ýslâm sanatlarý-
na dair eserlerin katalogudur); et-Ta½vîr
fi’l-Ýslâm £inde’l-Fürs (Kahire 1936; Bey-
rut 1401/1981; Kahire 1429/2008; [Far. trc.
Ebü’l-Kasým Sehâb, TârîÅ-i Naššåþî der
Îrân, Tahran 1328]); Künûzü’l-Fâ¹ýmiy-
yîn (Kahire 1937; Beyrut 1981; Dârü’l-âsâ-
ri’l-Arabiyye’de bulunan Fâtýmî dönemi-
ne ait eserlerin katalogudur); Hunting
as Practised in Arab Countries of the
Middle Ages (Cairo 1937); Fi’l-Fünûni’l-
Ýslâmiyye (Kahire 1938; Beyrut 1981); Ne-
vâ¼in mecîde mine’¦-¦ešåfeti’l-Ýslâmiy-
ye (Kahire 1938; el-Mušte¹af dergisi tara-
fýndan kurucusu Ya‘kub Sarrûf anýsýna neþ-
redilen kitabýn “et-Tasvîr ve a.lâmü’l-mu-
savvirîn fi’l-Ýslâm” baþlýklý ilk bölümüdür);
Fünûnü’l-Îrâniyye fi’l-£a½ri’l-Ýslâmî (Ka-
hire 1939, 1946; Beyrut 1401/1981; [Far. trc.
Muhammed Ali Halîlî, Øanâyi£-i Îrân ba£d
ez-Ýslâm, Tahran 1320 hþ./1941]); e½-Øîn
ve fünûnü’l-Ýslâmiyye (Kahire 1941; Bey-
rut 1941, 1983); Mý½r ve’l-¼aŠârâtü’l-Ýs-
lâmiyye (Kahire 1943); er-Ra¼¼âletü’l-
müslimûn fi’l-£u½ûri’l-vüs¹â (Kahire 1945;
Beyrut 1401/1981; [Far. trc. Abdullah Nâ-
sýrî-i Tâhirî, Cihângerdân-i Müselmân der
Æurûn-i Vüs¹â, Tahran 1366 hþ.]); Fünû-
nü’l-Ýslâm (baský yeri ve tarihi yok [Dâ-
rü’l-fikri’l-Arabî]); Moslem Art in the Fo-
uad I University Museum (Cairo 1950);
A¹lasü’l-fünûn ez-zuÅrufiyye ve’t-te-
½âvîr el-Ýslâmiyye (Kahire 1956; Beyrut
1402/1981); Medresetü’l-Ba³dâd fi’t-ta½-
vîri’l-Ýslâmî (Baðdat 1972); et-Ta½vîr ve
a£lâmü’l-mu½avvirîn fi’l-Ýslâm (baský ye-
ri ve tarihi yok [Kahire]).

Zekî Muhammed Hasan, Tevfîk el-Ha-
kîm’in Yevmiyyâtü nâßib fi’l-eryâf (1937)
isimli eserini Fransýzca’ya (Gaston Wiet ile
birlikte, Kahire 1938; Paris 1978), Gaston
Wiet’in Dârü’l-âsâri’l-Arabiyye için hazýr-
ladýðý katalogunu (Kahire 1939) ve Edu-
ard Ritter von Zambaur’un Manuel de
généalogie et de chronologie pour l’his-
toire de l’Islam baþlýklý kitabýný (Mu£ce-
mü’l-ensâb ve’l-üserâti’l-¼âkime fi’t-târî-
Åi’l-Ýslâmî adýyla Hasan Ahmed Mahmûd
ile birlikte, Kahire 1951) Arapça’ya tercü-
me etmiþ, Ahmed Teymur Paþa’nýn et-
Ta½vîr £inde’l-£Arab adlý eserini ilâveler-
le neþretmiþtir (Kahire 1942). Müellifin ay-
rýca Arapça, Ýngilizce ve Fransýzca olarak
yayýmlanmýþ Ýslâm sanatý tarihiyle ilgili çok
sayýda makalesi bulunmaktadýr (eserleri-
nin listesi için bk. Beþîr Fâris, bk. bibl.; Fe-
recullah Ahmed Yûsuf, bk. bibl.).
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Muhammed Zekî
b. Abdisselâm b. Mübârek

(1892-1952)

Mýsýrlý düþünür, edebiyatçý,
þair ve eleþtirmen.

˜ ™

Kahire yakýnýnda Menûfiye’ye baðlý Sin-
tiris köyünde doðdu. Mahalle mektebin-
de hâfýzlýðýný yaparken babasýyla birlikte
tasavvuf ve þiir meclislerine devam etti,
þiiri sevmeye ve þiirle ilgilenmeye baþladý.
Henüz on altý yaþýnda iken evlendi, bu evli-
likten beþ çocuðu doðdu. Daha sonra gir-
diði Ezher’de baþarýlý bir öðrenci oldu. Bu
sýrada þairlik kabiliyeti de ortaya çýktý. Ez-
her’deki öðreniminin ardýndan gayri res-
mî olarak Mýsýr (Kahire) Üniversitesi’ne gir-
di (1913). Üniversitede resmen kayýt yaptý-
rabilmek için Fransýzca öðrendi ve bu üni-
versitede Edebiyat Fakültesi’nin resmî öð-
rencisi oldu (1916). 1919’da Ýngilizler’in Mý-
sýr’ý iþgali esnasýnda iþgalcilere karþý halký
galeyana getiren ateþli konuþmalar yap-
týðýndan aylarca hapiste yattý. Fakülteyi bi-
tirdikten bir yýl sonra (1922) baþladýðý “Gaz-
zâlî’ye göre ahlâk” konulu felsefe doktora-
sýný 1924’te tamamladý. Ardýndan kendi
imkânlarýyla Fransa’ya gitti ve Sorbonne
Üniversitesi’nde La prose arabe au IV.
siècle de l’hégire (Xe siècle) adýyla ikin-
ci bir doktora çalýþmasýyla edebiyat dok-
toru oldu (1931). Ayrýca Paris’te Doðu Dil-
leri Okulu’ndan diploma aldý. Mýsýr’a dö-
nünce asistan ve ardýndan hoca olarak
üniversitede çalýþtý. Bu arada et-Ta½av-
vufü’l-Ýslâmî fi’l-edeb ve’l-aÅlâš adlý
tezini bitirip üçüncü defa doktora pâyesi-
ni kazandý. Bundan dolayý kendisine “ed-
Dekatire Zekî Mübârek” deniliyordu. Daha
sonra yabancý okullar müfettiþliðine tayin
edildi. Yüksek Öðretmen Okulu’nda Arap
edebiyatý dersleri vermek üzere Baðdat’a
davet edildi (1937-1938). Buradan Kahi-
re’ye döndü ve yabancý okullar müfettiþ-
liði görevine devam etti. Bu görevi de çok
sürmedi, çeþitli gazete ve dergilerde yazý
yazmaya baþladý. Ardýndan tekrar müfet-
tiþliðe baþladý ve 23 Þubat 1952’de vefat
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(1908-1957)

Mýsýrlý sanat tarihçisi.
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Hartum’da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimi-
ni Kahire’de tamamladý. I. Fuâd Üniver-
sitesi (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakül-
tesi’nden 1928’de mezun olduktan sonra
eðitimini Medresetü’l-muallimîn el-ulyâ’da
sürdürdü. 1930’da Maarif Bakanlýðý tara-
fýndan Fransa’ya gönderildi. Önce Paris’-
teki Ecole des Langues Orientales’de Fars
Dili Bölümü’nde okudu. 1932’de Ecole de
Louvre’un Asya ve Ýslâm Sanatlarý Bölü-
mü’ne kaydoldu. 1934’te Paris Üniversite-
si’nde hazýrladýðý Tolunoðullarý’yla ilgili tez-
le doktor unvanýný aldý. Fransýzca’nýn yaný
sýra Almanca ve Ýngilizce öðrendi. Alman-
ya’ya gidip bir süre Berlin Müzesi Ýslâm
Sanatlarý Bölümü’nde Ernst Kühnel ile bir-
likte çalýþtý. 1935’te Mýsýr’a döndü ve Dâ-
rü’l-âsâri’l-Arabiyye’de Gaston Wiet’in ya-
nýnda asistan oldu. 1939’da I. Fuâd Üniver-
sitesi’nde Ýslâm sanatý ve Ýslâm tarihi ders-
leri vermeye baþladý, 1946’da profesörlü-
ðe yükseltildi. 1948 ve 1951 yýllarýnda Ede-
biyat Fakültesi dekanlýðý yaptý. Bu arada
Dârü’l-âsâri’l-Arabiyye’nin yeniden düzen-
lenmesi için gayret gösterdi. 1951’de bu
kuruma müdür tayin edildi, ertesi yýl ku-
rumun adýný Methafü’l-fenni’l-Ýslâmî ola-
rak deðiþtirdi. Hür Subaylar’ýn (ed-Dubbâ-
tü’l-ahrâr) askerî darbeyle iktidarý ele ge-
çirmesinin ardýndan bütün görevlerinden
azledilince Irak’a gitti (1953), Baðdat’ta
Edebiyat ve Bilimler Fakültesi’nin Mede-
niyet ve Eserler Kürsüsü baþkanlýðýný üst-
lendi. 31 Mart 1957’de karaciðer hastalý-
ðý sonucunda Baðdat’ta öldü ve cenazesi
Kahire’ye nakledilerek orada defnedildi (el-
A£lâm, III, 48). En verimli çaðýnda vefat
eden Zekî Muhammed Hasan üniversite-
lerde Ýslâm sanatlarýnýn müstakil bir bilim
dalý olarak okutulmasýný saðlamýþ, öte yan-
dan Ýslâmî eserlerin koruma altýna alýn-
masýnda önemli katkýlarda bulunmuþtur.
Uluslar arasý çok sayýda toplantýya katýl-
mýþtýr. Ayný zamanda Lecnetü’l-hýfzi’l-âsâr,
Cem‘iyyetü’l-âsâri’l-Kýbtiyye, Cem‘iyyetü
muhibbi’l-fünûni’l-cemîle ve Cem‘iyyetü’d-
dirâsâti’t-târîhiyye gibi cemiyetlerin üye-
siydi.

Eserleri: Les tulunides: étude de
l’Egypte musulmane à la fin du IX
siècle 868-905 (Paris 1933; doktora ça-
lýþmasýdýr); Fennü’l-Ýslâmî fî Mý½r (Ka-
hire 1935; Beyrut 1401/1981; Dârü’l-âsâ-


