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ZEKÎ MÜBÂREK

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).
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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-
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Mýsýrlý edebiyat eleþtirmeni,
çevirmen, yazar ve fikir adamý.
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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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hezimetten kurtarmak için dinî mirastan
ve Arap kültüründen nasýl faydalanmak
gerektiði sorusu üzerinde de durmakta-
dýr. Açýktýr ki bu hedefe sadece kültür mi-
rasýný “raflarda tutmakla” ulaþýlamaz, bu-
nun için mirasa dinamizm kazandýrmak
gerekir. Kültürün var olmasýnýn anlamý,
onun insanlarý içinde bulunduklarý durum-
dan kurtarýp yeni bir canlýlýk getirecek,
gelecekte onlarý diriltecek bir hayat kay-
naðý teþkil etmesidir (Tecdîdü’l-fikri’l-£Ara-
bî, s. 83-84).

Din. Çocukluðundan itibaren hayatýnýn
sonuna kadar müslüman kalmaktan onur
duyduðunu söyleyen Zekî Necîb sahih akî-
denin baþlýca özelliklerini ve çeþitli konu-
lardaki büyük etkisini þöyle sýralar: Ýslâm
bireyin özgürlüðünü imanýn en baþta ge-
len temeli sayar. Þehâdet cümlesinin ilk
kelimesi bizzat ferdin sorumluluðuna iþa-
ret eder. “Eþhedü”, “ben” anlamýný içe-
ren baþýndaki elif harfinden itibaren dine
inanmanýn her bir bireye kendi vicdanýnýn
verdiði bir karar olduðunu gösterir. Ayný
þekilde dininin diðer vecîbelerinin fert ta-
rafýndan kabulünün temelinde de bu bi-
reyselliði ve sorumluluðu içeren “ben”in
kendi kararý vardýr (Rüßyetün Ýslâmiyye,
s. 307). Ýslâm’ýn temel ilkesi olan tevhid,
dinî vicdaný besleyen ve ayný zamanda üm-
metin birliðini kuran bir akîdedir. Ýlâhî zâ-
týn birliði Ýslâm risâletinin birinci temeli-
ni teþkil eder. Müslümanýn iman, düþünce
ve bilinç yönünden Allah’ýn vahdâniyyeti-
ni temsil etme seviyesi onun dindarlýk de-
recesini ortaya koyar. Dindarlýk dille vah-
dâniyyeti ikrar etmekten baþlar, düþün-
ceyle onun derinliðine dalmakla devam
eder. Müminin akîdesi eðitimle vicdana
dönüþerek ona hayatýnýn bütün alanlarýn-
da rehberlik etmelidir. Ýslâm’da tevhid en
derin boyutunda insanýn ahlâkî hayatýyla
bütünleþir; deðerler dünyasýný düzene ko-
yar; özel durumlarda deðerler çatýþtýðýn-
da tercih imkâný verecek þekilde öncelik
sýrasý oluþturur. Necîb Mahmûd’a göre
modern çaðýn sýkýntý ve mutsuzluklarýnýn
temelinde böyle bir tevhid-ahlâk uyuþma-
sýnýn saðlanamamýþ olmasý yatar (Æýye-
mün mine’t-türâ¦, s. 100-103). Batýlýlar’ýn
Ýslâm’ý tanýmamasýnýn onlarý Ýslâm hakkýn-
da kör bir taassuba, Ýslâm etrafýnda þüp-
heler üretmeye götürdüðünü söyleyen Ne-
cîb Mahmûd, Batýlýlar’ýn Ýslâm ve müslü-
manlar hakkýndaki bilgisizliðini gösteren
ve Ýslâm’ýn putperestlik dini olduðu saç-
malýðýna kadar varan birçok iddia ile kar-
þýlaþmanýn derin üzüntüsünü yaþadýðýný
belirtir (Eyyâm fî Emrîkâ, s. 53-54). Ýslâm
aþýrýlýðý ve terörü reddeder. Bir kimsenin

doðruyu kendi seçtiði mezhepte görme-
sinde sakýnca bulunmamakla birlikte baþ-
kalarýna kendi görüþünü benimsetmek için
güç kullanmasý aþýrýlýktýr ve Ýslâm bunu
onaylamaz (Rüßyetün Ýslâmiyye, s. 262).
Necîb Mahmûd’un tasavvufla ilgili deðer-
lendirmeleri de önemlidir. Ona göre ta-
savvuf bireyi dünya karþýsýnda vasat bir
noktada tutmayý hedefler; dünya hayatýný
ihmal eden de bütünüyle dünyaya dalan
da gerçek mutasavvýf deðildir. Doðru an-
lamýyla tasavvuf kiþiyi nefsinin efendisi ya-
par; sosyal varlýðýn bireyleri arasýnda kar-
deþlik baðlarý kurar; düþünceyi büyük he-
deflere yoðunlaþtýrabilmek için bedensel
amaçlarý bir yana býrakmaya çaðýrýr. Tasav-
vufun mânasý hak uðruna verilen müca-
deledir. Necîb Mahmûd bu anlamda ken-
disini de bir mutasavvýf kabul eder (Min
Åýzâneti evrâš¢, s. 42-43).

Toplum Eleþtirisi. Bir yazar toplumun
sorunlarýyla ilgilenmelidir. Ýslâm toplum-
larýnýn en önemli sorunlarýndan biri kadýn
ve aileyle ilgilidir. Kadýnýn temel görevi in-
san türünün devamýný saðlamak, erkeðin
görevi de bu hususta kadýný tamamla-
maktýr. Toplumsal hayat bakýmýndan ka-
dýn erkeðe göre kaynaþmaya daha çok
meyilli, yalnýzlýða daha az isteklidir. Ya-
nýnda erkek olmayýnca kendini eksik his-
seder; erkeðe nisbetle duygularýný daha
kolay ve daha çok dýþa vurur. Kadýnýn sos-
yalliðe yatkýn olan karakteri onu gelenek-
çi, deðiþime ve kurulu düzene karþý çýkma-
ya isteksiz, insanlarýn görüþlerini onayla-
maya eðilimli yapar (a.g.e., s. 49-50, 52).
Necîb Mahmûd evlenme konusunda Batý
ile Ýslâm toplumlarýný karþýlaþtýrýrken, “Biz-
deki evlenmelerde sevgi yoktur; kadýn da
erkek de seçme yapmaz; önemli olan ev-
de bir erkekle bir kadýnýn bulunmasýdýr”
der (Eyyâm fî Emrîkâ, s. 221). Ona göre
müslümanlar evlilikte içeriði deðil þekli
önemsemektedir. Bu hususta ailenin var-
lýðýný tehdit eden en ciddi tehlike Ýslâm’ýn
hedeflerinden habersiz olarak uygulanan
boþanma ve çok eþliliktir. Ýslâm toplum-
larýnýn baþka bir sorunu da kültürel geri-
liktir. Bu durum Ýslâm ümmetinin güçsüz
düþmesine ve gerilemesine yol açmýþtýr.
Geçmiþte Ýslâm ümmeti her alanda geliþ-
miþ, güçlü ve onurlu bir dünyaya sahip-
ken hangi sebeple bugünkü duruma düþ-
tüðünü sorgulayan Necîb Mahmûd, müs-
lümanlarýn geçmiþleriyle övünürken bu-
günlerini kurtaracak yenilikler üreteme-
diklerini, hurafelerle kuþatýldýklarýný, “ye-
rinde durma kültürü”yle yetinip “hareket
kültürü”nden uzaklaþtýklarýný belirtir (Fî
Müfterišý’¹-¹uruš, s. 41). Ýslâm toplumla-

yatta geçerli fikirleri tahlilden geçirip dik-
katli bir þekilde anlamlarýný belirlemektir.
Þu halde felsefe bilim adamlarýnýn kullan-
dýðý, halkýn günlük hayatta konuþtuðu kav-
ramlarýn ve hükümlerin bir analizidir; Su-
sanne Langer’in ifadesiyle felsefe anlam-
larýn bilimidir, bir ilim deðil bir yöntemdir
(Mevšýf mine’l-mîtâfîzîšå, s. 18-19). Zekî
Necîb düþünceyle hayatýn problemleri ara-
sýnda kesin bir iliþkinin bulunmasý gerek-
tiðine inanmýþtýr. Ona göre düþünmek bir
fantezi veya oyun deðildir; düþünmek in-
sanlarýn yaþadýðý hayatla, çözmeye uðraþ-
týðý sorunlarla ilgili olduðu ölçüde anlam-
lý ve deðerlidir. Onun önem verdiði ve ha-
yatý boyunca uyguladýðý diðer bir ilke de
ele aldýðý her konuya eleþtirel yaklaþma-
sýdýr. Zekî Necîb Mahmûd, tenkitçi baký-
þý ve analitik yöntemi gerçeðe ulaþmanýn
vazgeçilemez þartý kabul etmiþtir (Irâký,
s. 501, 506-507).

Kültür. Ýngiltere’de doktorasýný hazýrla-
dýðý dönemden itibaren Zekî Necîb uzun
bir süre Arap ve Ýslâm kültürünün modern
uygarlýk karþýsýnda verimsiz kaldýðýný, Ba-
tý kültürünü benimseyip ondan yararlan-
manýn Arap dünyasý için en önemli bir gö-
rev olduðunu savunmuþtur. Ancak son-
ralarý bu konuda yanýldýðýný itiraf etmiþ,
geldiði noktada tek kültür iddiasýnýn bir
tarafý görüp diðer tarafý ihmal eden kýsýr
bir anlayýþ niteliði taþýdýðý kanaatine ulaþ-
týðýný, çünkü toplumun kendi kültürel mi-
rasýný yaþatmaya ihtiyacý bulunduðunu be-
lirtmiþtir (Æý½½atü £ašl, s. 62). Bir kimse-
ye Arap mirasýndan bahsedildiðinde he-
men Câhiz, Ebü’l-Alâ el-Maarrî, Ýbn Sînâ,
Gazzâlî, Hallâc-ý Mansûr, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî gibi isimleri hatýrlar. Arap kültür mi-
rasýnýn çeþitli alanlardaki kaynaklarý ince-
lendiðinde rasyonel düþünce ile sûfî ve þi-
irsel vicdanýn âhenkli bir örgüsü görülür.
Sonuçta araþtýrmacý Arap dilini diðer dil-
lerle karþýlaþtýrdýðýnda bu dilin bir yandan
büyük ölçüde mantýkî, diðer yandan ayný
þekilde vicdanî unsurlarla yüklü olduðu ka-
naatine varýr. Zamanla Arap dilindeki bu
akýl-vicdan bütünleþmesinin zihninde da-
ha çok netleþtiðini farkeden Necîb Mah-
mûd, bu bütünleþmenin yeni bir Arap kül-
türü kurmaya imkan verecek eþsiz bir te-
mel oluþturduðunu görür. Ona göre bu ye-
ni kültür hem kendi asaletini koruyacak
hem de yaþadýðý çaðla uyumlu geliþecek-
tir (a.g.e., s. 177). Necîb Mahmûd özellik-
le 1970’li yýllardan itibaren kendisini Arap
düþüncesini yenileme, Arap kültür mira-
sýyla Batý’nýn geliþtirdiði çaðdaþ uygarlýðý
baðdaþtýrma davasýna adamýþtýr (¥a½â-
dü’s-sinîn, s. 18). Ayrýca toplumu çöküþ ve
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yemün mine’t-türâ¦ (Kahire-Beyrut 1984);
Rüßyetün Ýslâmiyye (Beyrut-Kahire 1987);
Fî Ta¼dîsi’¦-¦ešåfeti’l-£Arabiyye (Beyrut
1987); £Arabiyyûn beyne’¦-¦ešåfeteyn
(Kahire 1990); ¥a½âdü’s-sinîn (Kahire-
Beyrut 1991, 1992); Fî Müfterišý’¹-¹uruš
(Beyrut-Kahire 1993); Ýslâmiyyât: Fî Mef-
hûmi’l-šýyâde (Beyrut 1993); Min Åýzâne-
ti evrâš¢ (Kahire 1996). Edebiyat: Þeksbîr
(Kahire 1943); Æý½½atü’l-edeb fi’l-£âlem
(Ahmed Emîn ile birlikte; birinci kitap: Fi’l-
Edebi’l-šadîm ve edebi’l-£u½ûri’l-vüs¹â, Ka-
hire 1943; ikinci kitap: Fi’l-Edebi’l-¼adî¦,
Kahire 1945; üçüncü kitap: Fi’l-Edebi’l-³ar-
bî ve’þ-þarš¢ fi’l-šarni’t-tâsi£ £aþer, Kahire
1948); Cennetü’l-£abî¹ (Kahire 1947, 1951,
1982); Ar²ü’l-a¼lâm (müellife Eðitim Ba-
kanlýðý’nýn Edebiyat Baþarý ödülünü ka-
zandýran eserdir; Kahire 1949, 1952); e¦-
¡evre £ale’l-ebvâb (Kahire 1955; ikinci
baskýsý el-Kûmîdiya el-£ar²ýyye baþlýðýný
taþýr; Beyrut-Kahire 1983, 1989); Eyyâm fî
Emrîkâ (Kahire 1955); Æý½â½ât mine’z-
zücâc (Kahire 1947, 1974); Æu½ûr ve lü-
bâb (Kahire 1957); Æý½½atü nefs (Beyrut-
Kahire 1965, 1983); Vichetü na¾ar (Kahi-
re 1967); Ma£a’þ-þu£arâß (Beyrut-Kahire
1976); Æý½½atü £ašl (Beyrut-Kahire 1983);
Büzûr ve cüzûr (Kahire 1990). B) Çevi-
ri: Eflâtun, Apologia, Euthydemos, Kri-
ton ve Phaidon diyaloglarý (Kahire 1936);
H. B. Charlton, Fünûnü’l-edeb (Kahire
1938, 1945); Victor Andreevich Kravchen-
ko, Â¦ertü’l-¼ürriyye (Kahire 1367/1948);
Will Durant, Æý½½atü’l-¼aŠâra (Kahire
1950, 1968); Bertrand Russell, TârîÅu’l-
felsefeti’l-øarbiyye (birinci kitap, Kahi-
re 1954; ikinci kitap, Kahire 1955) ve el-
Felsefe bi-na²ratin £ameliyye (Kahire
1958); John Dewey, el-Man¹ýš: Na¾ariy-
yetü’l-ba¼¦ (Kahire 1959).

Hakkýnda Yazýlanlar. 1. Âtýf Ahmed,
Našdü’l-£ašli’l-va²£î. Necîb Mahmûd’un
düþüncesindeki yöntem sýkýntýsýný incele-
yen bir çalýþmadýr (Beyrut 1980). 2. Necvâ
Hamûde, Teß¦îrü’l-va²£iyye el-man¹ýšýy-
ye £ale’l-fikri’l-£Arabî el-¼adî¦. Sorbon-
ne Üniversitesi’nde hazýrlanmýþ doktora
tezidir (Paris 1989). 3. Abdülbâsýt Seydâ,
el-Va²£iyyetü’l-man¹ýšýyye ve’t-türâ-
¦i’l-£Arabî: Nümûzecü fikri Zekî Necîb
Ma¼mûd el-Felsefiyye (Beyrut 1990). 4.
Necvâ Ömer, el-Cevânibü’l-edebiyye fî
kitâbâti Zekî Necîb Ma¼mûd (yüksek li-
sans tezi, 1991, Ayniþems Üniversitesi Arap
Dili Bölümü). 5. Fevziye Îd Mercî, el-£Ašlü
ve va¾îfetühû fî fikri Zekî Necîb Ma¼-
mûd (yüksek lisans tezi, 1991, Beyrut Sa-
int Joseph Üniversitesi Edebiyat ve Ýnsan
Bilimleri Fakültesi). 6. Abdülkadir Mah-

mûd, Zekî Necîb Ma¼mûd: Feylesû-
fü’l-üdebâß ve edîbü’l-felâsife (Kahire
1993). 7. Ahmed Osman, ªarîšunâ ile’l-
¼ürriyye. Zekî Necîb Mahmûd ile hürri-
yet konusunda yapýlan bir mülâkatý içerir
(Kahire 1994). 8. Nûrân Muhammed Fet-
hî el-Cezîrî, E¦erü’l-itticâhi’t-ta¼lîlî fî fik-
ri Zekî Necîb Ma¼mûd (doktora tezi,
1995, Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi). 9. Margot Schellfold, Authentisch
arabisch und dennoch modern? Zak¢
Nað¢b Mahm†ds kulturtheoretische
(Berlin 1996). 10. Fâtýma Ýsmâil, el-Men-
hecü’l-felsefî £inde Zekî Necîb Ma¼-
mûd (Kahire 1999). 11. Necâh Muhsin, el-
Fikrü’l-šavmi £inde Zekî Necîb Ma¼-
mûd (Kahire 1999). 12. Ýmâm Abdülfet-
tâh Ýmâm, Ri¼le fî fikri Zekî Necîb Ma¼-
mûd (Kahire 2001). Ayrýca çeþitli dergi ve
gazetelerde Necîb Mahmûd’un görüþleriy-
le ilgili çok sayýda yazý yayýmlanmýþtýr.
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Mâlikî fakihi.
˜ ™

Ailesinin kökeni Tücîb adlý Yemenli bir
kabileye dayanýr. Zekkak lakabý bir mes-
lekle ilgili olmayýp bizzat kendisinin belirt-
tiðine göre zengin dedesinin dedesi erkek

rýndaki eðitim durumunu da yöntem, içe-
rik ve fizikî þartlar bakýmýndan eleþtiren
Necîb Mahmûd bu konuda þu teklifleri ge-
tirir: Çaðdaþ yenilikleri içeren okul binala-
rý yapýlmalý, yeni nesiller geçmiþleri hak-
kýnda bilinçlendirilmeli, yüksek öðretime
önem verilmeli, aklý savunan, bilimi ve sa-
natlarý koruyan bir üniversite eðitimi ger-
çekleþtirilmeli, yüksek öðretimin geliþtiril-
mesinde toplumun gönüllü maddî destek
ve katkýsý saðlanmalýdýr.

Siyaset. Öncelikle siyasette halkýn irade-
sine saygý gösterilmelidir. Irk, kültür gibi
herhangi bir konuda ayýrým yapmaksýzýn
insan haklarýna önem verilmesi, insanla-
rýn haklarýna ve hürriyetlerine saygýyý ge-
liþtiren eðitim öðretim programlarýnýn uy-
gulanmasý gerekir (Min Åýzâneti evrâš¢, s.
67-68). Siyasetin bir görevi de bütün in-
sanlýk için belâ olan savaþlarý engellemek-
tir (a.g.e., s. 57). Ayný fikirleri paylaþan çok
sayýda siyasî parti yerine birbirinden fark-
lý, açýk seçik ilkeler ve tezler ortaya koyan
olan partiler kurmak suretiyle insanlarýn
siyasete ilgi göstermesine ve saðlýklý ter-
cihler yapmasýna imkân verilmelidir (a.g.e.,
s. 63).

Eserleri. Zekî Necîb Mahmûd çok sa-
yýda kitap, makale, ansiklopedi maddesi
yazmýþ ve çeviriler yapmýþtýr; bazý eser-
leri þunlardýr: A) Telif. Felsefe ve Mantýk:
Æý½½atü’l-felsefeti’l-Yûnâniyye (Kahire
1935, Ahmed Emîn ile birlikte); Æý½½atü’l-
felsefeti’l-¼adî¦e (Kahire 1936, Ahmed
Emîn ile birlikte); el-Man¹ýšu’l-va²£î (I,
Kahire 1951; II, Kahire 1961); ƒurâfetü’l-
mîtâfîzîšå (Kahire 1953; ikinci baskýsý Mev-
šýf mine’l-mîtâfîzîšå baþlýðýný taþýr, Bey-
rut-Kahire 1983); Na¾ariyyetü’l-ma£rife
(Kahire 1956); ¥ayâtü’l-fikr fi’l-£âlemi’l-
cedîd (Kahire 1956; Beyrut 1982); Na¼-
ve felsefetin £ilmiyye (Kahire 1958); eþ-
Þaršu’l-fennân (Kahire 1960, 1974); Câ-
bir b. ¥ayyân (Kahire 1961); Felsefe ve
fen (Kahire 1963); Tecdîdü’l-fikri’l-£Ara-
bî (Beyrut-Kahire 1980); el-Cebrü’×-×âtî
(müellifin 1947’de Londra Üniversitesi’n-
de hazýrladýðý Self Determination baþlýk-
lý doktora tezinin Arapça çevirisidir; trc.
Ýmâm Abdülfettâh Ýmâm, Kahire 1973);
Nâfi×e £alâ felsefeti’l-£a½r (el-£Arabî der-
gisinde yayýmlanan makalelerinden kitap
haline getirilmiþtir; Kahire 1990). Din, Kül-
tür ve Medeniyet: Þurûš mine’l-³arb
(Beyrut-Kahire 1951, 1983); el-Ma£š†l
ve’l-lâ ma£š†l fî türâ¦inâ el-fikrî (Kahi-
re 1972); The Land and People of Egypt
(Philadelphia 1972); ¡ešåfetünâ fî mü-
vâceheti’l-£a½r (Beyrut-Kahire 1976); Ef-
kâr ve mevâšýf (Kahire-Beyrut 1983); Æý-


