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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-
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kan bir nevi rekabet neticesinde yazdý-
ðý þiirlerini Dîvânü el¼âni’l-Åulûd adýyla
ikinci divanýnda bir araya getirmiþtir (Ka-
hire 1947, 1988). 1947-1952 yýllarýnda ka-
leme aldýðý, çaðdaþý þairlerle atýþmalarýný
ve muârazalarýný kapsayan þiirleri Æa½âßid
lehâ târîÅ adlý divanýnda bir araya geti-
rilmiþtir (nþr. Kerîme Zekî Mübârek, Kahi-
re 1408/1987). Nâþir, bu koleksiyonun Æa-
½âßid lehâ târîÅ, A¹yâfü’l-Åayâl ve A¼-
lâmü’l-¼ub baþlýklý üç divaný kapsadýðýný
belirtmektedir. Bu durumda Zekî Mübâ-
rek’in beþ divaný bulunmaktadýr. 9. el-Es-
mâr ve’l-e¼âdî¦. Lutfî es-Seyyid, Hilmî Îsâ,
Tal‘at Harb, Ahmed Mustafa el-Merâgý,
Ahmed Dayf, Tâhâ Hüseyin, Ahmed Emîn
ve Halîl Mutrân gibi ilim, edebiyat ve þiir
erbabýnýn fikirlerini eleþtirdiði tartýþma þek-
lindeki yazýlarýdýr (Kahire 1940). 10. ¥â-
fý¾ Ýbrâhîm. Nil þairinin þairliði ve þiirleri
üzerine eleþtirilerini kapsar (nþr. Kerîme
Zekî Mübârek, Kahire 1978; Beyrut 1991).
11. ¥ubbü Ýbn Ebî Rebî£a ve þi£ruh. Mý-
sýrlý gençlere þiiri sevdirmek amacýyla Ka-
hire Üniversitesi’nde 1919 yýlýnda verdiði
konferanslarý kapsar (Kahire 1928, 1951).
12. Leylâ el-merîŠa fi’l-£Irâš. Leylâ is-
miyle sembolize ettiði Arap kadýnýnýn Ka-
hire ve Baðdat’ta 1926-1938 döneminde-
ki durumunu anlatan bir tarih çalýþmasý-
dýr (I-III, Baðdat 1939). 13. el-Lu³a ve’d-
dîn ve’t-tešålîd (Kahire 1936, 1411/1990).
14. et-Ta½avvufü’l-Ýslâmî fi’l-edeb ve’l-
aÅlâk (I-II, Kahire [er-Risâle Dergisi Mat-
baasý]; Beyrut, ts. [el-Matbaatü’l-asriyye]).
15. en-Ne¦rü’l-fennî fi’l-šarni’r-râbi£ el-
hicrî (I-II, Beyrut 1352/1934). Paris Üniver-
sitesi’nde 1931’de sunduðu edebiyata dair
doktora tezinin Arapça’sýdýr. Ma‘rûf er-Ru-
sâfî, müellifin bu eseriyle bir önceki eseri
ve Caetani’nin Ýslâm Tarihi hakkýnda Re-
sâßilü’t-ta£lîšåt adlý bir eser yazmýþtýr
(Baðdat 1944, 1957). 16. Mevšýfu eßim-
meti’l-¼areketi’s-selefiyye mine’t-ta-

½avvuf ve’½-½ûfiyye. Tasavvufa karþý olan
Ahmed b. Hanbel, Ýbn Teymiyye, Zehebî,
Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-
sîr, Ýbn Receb ve Muhammed b. Abdül-
vehhâb’ýn görüþlerinin eleþtirisine dairdir
(Kahire 1409/1988). 17. I½lâ¼u eþna£ý Åa-
¹aß fî târîÅi’t-teþri£i’l-Ýslâmî: Kitâbü’l-Üm
(li’þ-Þâfi£î). Müellif bu eserinde Gazzâlî’-
nin Ý¼yâßýndaki bir kayda dayanarak el-
Ümm’ün Þâfiî’ye ait olmayýp Ebû Ya‘kub
el-Büveytî tarafýndan telif edildiðini ve Re-
bî‘ b. Süleyman el-Murâdî’nin bazý tasar-
ruf ve ilâveleriyle meydana geldiðini iddia
etmektedir (Kahire 1352/1934, 1939). Ze-
kî Mübârek’in diðer eserleri de þöylece sý-
ralanabilir: el-Medâßi¼u’n-nebeviyye fi’l-
edebi’l-£Arabî (Beyrut 1354/1935); Zekî
Mübârek ve našdü’þ-þi£r (nþr. Kerîme
Zekî Mübârek, Kahire 1407/1987); Zekî
Mübârek nâšýden (nþr. Kerîme Zekî Mü-
bârek, Kahire 1978; Beyrut 1408/1988); Ze-
kî Mübârek ve hâßülâß (nþr. Kerîme Zekî
Mübârek, Beyrut 1411/1991; eserde Buh-
türî, Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve Gazzâlî ile bir-
likte birçok yeni âlim, edip ve þairden, ay-
rýca bazý edebî türlerden söz edilmekte-
dir); el-¥adî¦ ×û þücûn (nþr. Kerîme Ze-
kî Mübârek; er-Risâle dergisinde yayým-
lanmýþ makalelerini kapsar); el-£Uþþâšu’¦-
¦elâ¦e (Kahire, ts. [Dârü’l-maârif], 1992;
afîf aþkýn temsilcilerinden Cemîl, Küseyyir
ve Ýbnü’l-Ahnef’e dairdir); Medâmi£u’l-
£uþþâš (Kahire 1923; gençlere Arap þiirini
sevdirmek amacýyla telif edilmiþ bir anto-
lojidir); Zekî Mübârek (nþr. Kerîme Zekî
Mübârek, Kahire 1988; müellif tarafýndan
hayatýna, eserlerine ve anýlarýna dair yazý-
lan bir eserdir); ¬ikreyâtü Bârîs (Kahire
1931); Va¼yü Ba³dâd (Baðdat 1938; Bað-
dat anýlarýdýr); Þa¹¹u Ýskenderiyye (nþr.
Kerîme Zekî Mübârek, Kahire 1986; Ýsken-
deriye hakkýndaki þiirlerini içerir); el-Fik-
rü’t-terbevî £inde Zekî Mübârek (der.
Süheyl M. C. Kutbî, nþr. Kerîme Zekî Mü-
bârek, Kahire 1991); Melâmi¼ dîniyye
(nþr. Kerîme Zekî Mübârek, Kahire 1987);
Zikrâ Mu¼ammed Ferîd (Kahire 1920);
Melâmi¼u’l-müctema£i’l-£Irâš¢ (Kahire
1942); el-Mürþid fi’l-imti¼ânâti’l-£âm-
me li-¹alebeti’þ-þehâdeti’l-ibtidâßiyye
(müþterek, Kahire 1942); Mecnûnu Sü£âd
(Kahire 1977). Neþirleri. 1. Ebû Ýshak el-
Husrî, Zehrü’l-âdâb ve ¦emerü’l-elbâb
(I-IV, Kahire 1925-1931). Bu neþir hatalar-
la dolu olup Mustafa Sâdýk er-Râfiî £Ale’s-
Seffûd adlý eserinin II. cildinde bunlarý ele
almýþtýr. 2. a.mlf., Cem£u’l-Cevâhir fi’l-
müla¼ ve’n-nevâdir (Kahire 1925-1931;
Beyrut 1972). 3. Müberred, el-Kâmil (I, Ka-
hire 1936), 4. Ebû Ýshak Ýbnü’l-Müdebbir,
er-Risâletü’l-£a×râß (Kahire 1931). Kom-

etti. Dürüst, çalýþkan, baþarýlý bir ilim ada-
mý ve yazar olan, çile ve mücadelelerle do-
lu bir hayat geçiren Zekî Mübârek baþarý-
sýnýn dürüstlük ve açýklýk temeline dayan-
dýðýný söyler ve üçüncü vasfýný mertlik ve
cesaret diye belirtir (Zekî Mübârek ve naš-
dü’þ-þi£r, s. 37). Engin bilgisini ve hayal gü-
cünü tatlý diliyle birleþtirmiþ, duygu ve dü-
þüncelerini en iyi þekilde ifade etme konu-
sunda her türlü güzellikle ilgilenmiþtir. Ýn-
sanlar bu özelliklerinden faydalanýyor, bu-
na raðmen insanlar arasýnda kendisini yal-
nýz hissediyordu. Küçük yaþta baþladýðý þi-
irlerinde de bu durum görülür. Esasen þi-
irlerinin büyük bir kýsmý sevgiye ve güzel-
liðe dairdir. Sýcaklýk, açýklýk ve þair inceli-
ðiyle kendini gösteren sanatkârane nesri
de böyledir.

Eserleri. Zekî Mübârek’in kýrktan fazla
kitapla çeþitli dergi ve gazetelerde bin ci-
varýnda makale yazdýðý söylenmektedir. 1.
el-Muvâzene beyne’þ-þu£arâß. Bazý es-
ki ve yeni þairlerin karþýlaþtýrmalý eleþti-
rilerini kapsar (Kahire 1936, 1393/1973).
2. £Abšariyyetü’þ-Þerîf er-RaŠî. Baðdat
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verdiði
konferanslardan oluþmaktadýr (I-II, Bey-
rut 1939, 2006). 3. A¼med Þevš¢. Eserde
Ahmed Þevký’nin þairliði ve þiirleri bazý es-
ki þairler ve çaðdaþý Mahmûd Sâmî Paþa
el-Bârûdî ile mukayese edilerek incelen-
miþtir (nþr. Kerîme Zeki Mübârek, Kahire
1977; Beyrut 1408/1988). 4. el-AÅlâš £in-
de’l-øazzâlî. Bu ilk doktora çalýþmasýn-
da Zekî Mübârek, Gazzâlî’nin ahlâk anlayý-
þý ve felsefesini eleþtirel ama yüzeysel bir
yaklaþýmla ele almýþtýr (Kahire 1923, 1948,
1963, 1971; Beyrut 1408/1988). 5. el-Be-
dâßi£. Müellifin tutukluluðu sýrasýnda el-
Efkâr gazetesinde el-Fete’l-Ezherî (Ezherli
genç) imzasýyla yazdýðý edebî tenkitlerden
meydana gelmektedir (Kahire 1923, 1935).
6. Beyne Âdem ve ¥avvâ. 1942 yýlýndan
itibaren er-Risâle dergisinde hayata, top-
lum ve düþünceye dair kaleme aldýðý ma-
kalelerden oluþan eser oðlu Abdüsselâm
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Kahire 1970).
7. Cinâyetü A¼med Emîn £ale’l-edebi’l-
£Arabî. Ahmed Emîn’in “Cinâyetü’l-ede-
bi’l-Câhilî .ale’l-edebi’l-.Arabî” baþlýðýyla yaz-
dýðý makaleleri eleþtirmek üzere müellifin
er-Risâle dergisinin 12 Haziran – 13 Ey-
lül 1939 tarihleri arasýnda çýkan makale-
lerinden toplanmýþtýr (nþr. Hüseyin Reþîd
Hureys, Beyrut, ts. [el-Mektebetü’l-asriy-
ye]). 8. Dîvân. Ýlk divanýný Kahire’de ya-
yýmlayan Zekî Mübârek (1933), Paris’ten
döndükten sonra bir süre þiir yazmamýþ,
ancak Baðdat’taki misafir öðretim üyeli-
ði sýrasýnda oradaki þairlerle arasýnda çý-
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rý yazdý. Kendi ifadesine göre otuzlu yaþ-
larýnda Mýsýr’ýn önde gelen fikir ve edebi-
yat eserlerinin tamamýna yakýnýný okudu
(Æý½½atü £ašl, s. 16). 1939’da Eðitim Ba-
kanlýðý kendisine edebiyat alanýnda baþa-
rý ödülü verdi. 1944 yýlýnda devlet tarafýn-
dan Ýngiltere’ye gönderildi. Londra Üniver-
sitesi’nde felsefe alanýnda hazýrladýðý Self
Determination baþlýklý doktora tezini
1947’de tamamladý. Bu dönem onun el-
Man¹ýšu’l-va²£î, ƒurâfetü’l-mîtâfîzîšå,
Na¼ve felsefetin £ameliyye, ¥ayâtü’l-
fikr fi’l-£âlemi’l-cedîd gibi eserlerinde or-
taya koyduðu akýlcý ve pozitivist düþünce
eðiliminin oluþmasýnda belirleyici oldu (Irâ-
ký, s. 496). Ayný yýl Mýsýr’a dönerek Kral Fu-
âd (Kahire) Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü’nde öðretim görevine baþ-
ladý; akademik kariyerini bu üniversitede
tamamladý. Bu sýrada kendisi için -hayatý
boyunca peþinden gideceði- iki temel he-
def belirlediðini ifade eder: Bireyi yücel-
ten Avrupa kültürünün ruhunu kendi dün-
yasýna taþýmak ve Arap toplumuna bilim-
sel tecrübenin önemini anlatýp benimset-
mek (a.g.e., s. 57). 1953’te misafir öðre-
tim üyesi olarak Amerika Birleþik Devlet-
leri’ne gitti. Bir dönem Columbia’daki Ku-
zey Carolina Üniversitesi’nde, bir dönem
de Washington’daki Pullman Üniversite-
si’nde ders verdi. 1954-1955 yýllarýnda Mý-
sýr’ýn Washington elçiliðinde kültür müþa-
virliði yaptý. 1956’da Bakanlar Kurulu’na
baðlý Sanat, Edebiyat ve Sosyal Bilimleri
Destekleme Yüksek Kurulu’nun felsefe ve
þiir komisyonu üyeliðine seçildi. Yurt için-
de ve yurt dýþýnda birçok bilimsel toplantý-
ya katýldý, tebliðler sundu. 1964’te Beyrut
Arap Üniversitesi’nde bir dönem ders ver-
dikten sonra ölümüne kadar sürdüreceði
Kahire Üniversitesi’ndeki görevine döndü.
1965’te Kültür Bakanlýðý adýna el-Fikrü’l-
mu£â½ýr adlý bir dergi çýkarmaya baþladý;
üç yýlý aþkýn bir süre derginin yayýn kuru-
lu baþkanlýðýný yürüttü. Küveyt Üniversi-
tesi’nde beþ yýl felsefe derslerini okuttu.

Mýsýr’a döndüðünde el-Ehrâm yazý ailesi-
ne katýlma teklifi aldý ve 1990 yýlýna kadar
bu gazetede makaleler yazdý. 1979’da Eði-
tim Bilim ve Teknoloji Araþtýrmalarý Millî
Komisyonu, ertesi yýl Yüksek Kültür Kuru-
lu üyeliðine seçildi. Felsefe, edebiyat ve sa-
nat alanlarýnda üst düzeyde devlet ödülle-
ri ve niþanlarý aldý. 1984’te kendisine Arap
Birliði’nin “Arap Kültürü ödülü” verildi.
1991’de Birleþik Arap Emirlikleri Devleti’-
nin “Sultân b. Alî el-Uveys Felsefe ödülü”-
ne lâyýk görüldü. Kahire’deki Amerikan Üni-
versitesi’nden fahrî doktor unvaný aldý. 8
Eylül 1993’te Kahire’de vefat etti.

Zekî Necîb Mahmûd’un ilmî ve fikrî haya-
týný altý evreye ayýrmak mümkündür. 1930-
1940 yýllarý arasý felsefe alanýnda çeviriler
yaptýðý dönemdir. 1940-1950 arasýnda ma-
kaleleriyle Arap kültür yapýsýný akýlcý ve iler-
lemeci olmamakla suçlayýp eleþtirmiþ, bun-
dan sonraki on yýlda çoðunlukla akademik
eserler yazmýþtýr. 1960’lý yýllarda Arap top-
lumunun kültürel birikimini daha yakýn-
dan incelemeye çalýþmýþ, 1970’li yýllarda
Arap mirasýnýn kaynaklarýný araþtýrmaya ve
modern dönemle iliþkisini kurmaya yoðun-
laþmýþtýr. Nihayet hayatýnýn son dönemin-
deki eserleri uzun ve yoðun çalýþmalarýn
kendisine kazandýrdýðý zengin birikimin ve
düþünce derinliðinin ürünleri olup bu eser-
ler, onun hem Arap ve Ýslâm kültür mira-
sýný hem de modern Batý kültürünü daha
derinden kavradýðýný ve daha saðlýklý de-
ðerlendirmeler yaptýðýný ortaya koymak-
tadýr.

Fikirleri. Mantýk ve Felsefe. Zekî Necîb
“el-mantýku’l-vaz‘î” (pozitif mantýk) adýný ver-
diði, duyulara ve deneysel verilere daya-
nan yöntemi hararetle savunmuþ, bu açý-
dan Arap dünyasýnýn aklî, içtimaî ve dinî
konulardaki zihniyet yapýsýný, hayat telak-
kisini geniþ ve aðýr bir eleþtiriye tâbi tut-
muþtur. 1951’de ilk cildini yayýmladýðý el-
Man¹ýšu’l-va²£î adlý eserinde pozitif bi-
limlerin verilerine dayalý bu yöntemin dilin
mantýðýný analiz eden, dil ile düþüncenin,
dil ile realitenin baðýný inceleyen, bundan
dolayý da kelimeden deðil cümleden yola
çýkan bir felsefe olduðunu ortaya koymaya
çalýþmýþtýr. Ona göre, Wittgenstein’le bir-
likte günümüzün birçok düþünürünün de
kabul ettiði üzere felsefenin konusu dü-
þüncelere mantýkî açýklýk kazandýrmaktýr.
Bu hususta yapýlmasý gereken ilk iþ, diðer
ilimler gibi felsefenin de kendine özgü bir
konusunun bulunduðu þeklindeki yanlýþ
kanaatten zihinleri arýndýrmaktýr. Aksine
felsefenin özel bir konusu yoktur; onun
görevi kaynaðýna bakmadan sözleri, ibare-
leri tahlil etmek, ilimlerde ve günlük ha-

pozisyon usul ve tekniðine dair olan eser,
III. (IX.) yüzyýlda inþâ ve ekollerine iliþkin
Fransýzca uzun bir mukaddimeyle birlik-
te yayýmlanmýþtýr. Zekî Mübârek hakkýn-
da bazý monografiler de yazýlmýþtýr: Þükrî
Ayyâd, e×-¬ikra’l-mîßeviyye li-mîlâdi’d-
Duktûr Zekî Mübârek (Kahire 1991);
M. Câdelbennâ, el-Me£ârikü’l-edebiyye
beyne Zekî Mübârek ve mu£â½ýrîh (Ri-
yad 1986); Fârûk A. A. Meyhî, Mu£âreke
beyne A¼med Emîn ve Zekî Mübârek
¼avle siyâdeti’l-edebi’l-câhilî £ale’l-ede-
bi’l-£Arabî (Tanta 1991).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Müdebbir, er-Risâletü’l-£a×râß (nþr. Zekî
Mübârek), Kahire 1350/1931, neþredenin giriþi,
s. 4; Zekî Mübârek, Zekî Mübârek ve našdü’þ-
þi £r (nþr. Kerîme Zekî Mübârek), Kahire 1987, s.
20, 37; a.mlf., el-Muvâzene beyne’þ-þu£arâß, Bey-
rut 1993, s. 17, 150; a.mlf., en-Ne¦rü’l-fennî fi’l-
šarni’r-râbi £ el-hicrî, Kahire, ts. (Dârü’l-kütübi’l-
Arabî), I, 5, 33, 51, 52; a.mlf., Cinâyetü A¼med
Emîn £ale’l-edebi’l-£Arabî (nþr. Hüseyin R. Hu-
reys), Beyrut, ts. (el-Mektebetü’l-asriyye), s. 12;
Fâzýl Halef, Zekî Mübârek beyne riyâ²i’l-edeb
ve’l-fen, Kahire 1957, s. 6, 8, 13, 18, 33, 40; En-
ver el-Cündî, Zekî Mübârek: Dirâse ta¼lîliyye li-
¼ayâtihî ve edebih, Kahire 1962, s. 9, 13, 14,
25, 26, 79, 98; Abdürrezzâk el-Hilâlî, Zekî Mübâ-
rek fi’l-£Irâš, Beyrut 1969, s. 19, 20, 22; M. Mah-
mûd Rýdvân, Øafa¼ât mechûle min ¼ayâti Zekî,
Kahire 1974, s. 19, 25, 27, 31, 32, 34; Hasan
Dervîþ, Zekî Mübârek þâ£iren, Kahire 1986, s.
14; Ni‘met Rahîm el-Azzâvî, Zekî Mübârek: Sîre-
tühü’l-edebiyye ve’n-našdiyye, Baðdad 1990,
s. 11, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 34, 52, 82,
84, 94, 141, 147; Mahmûd Rif‘at eþ-Þihâbî, e¾-
æâhiratü’n-našdiyye ledâ Zekî Mübârek, Cidde
1995, s. 15, 16, 26, 360, 361.

ÿFerhat Yýlmaz

– —
ZEKÎ NECÎB MAHMÛD

( �������������� )

(1905-1993)

Mýsýrlý edebiyat eleþtirmeni,
çevirmen, yazar ve fikir adamý.

˜ ™

1905 yýlý Þubat baþýnda Dimyat vilâye-
tinde Zerka’nýn Mît el-Havlî (el-Hûlî) Ab-
dullah köyünde doðdu. Beþ yaþýnda iken
ailesiyle birlikte Kahire’ye, dokuz yaþýnda
iken babasýnýn resmî görevi dolayýsýyla Su-
dan’ýn baþþehri Hartum’a gitti. Daha son-
ra Kahire’ye döndü ve Hartum’da baþla-
dýðý orta öðrenimini tamamladý. 1930’da
Yüksek Öðretmen Okulu Edebiyat Bölü-
mü’nden mezun oldu. 1936 yýlýnda altý ay
Ýngiltere’de kaldý. Bir süre Kahire Koleji’n-
de öðretmenlik yaptý. Bu arada Kahire’de-
ki Telif, Tercüme ve Yayýn Kurulu üyeliðine
getirildi. 1934’te tanýþtýðý Ahmed Emîn ile
beraber felsefe ve edebiyat tarihi kitapla-
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