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ZEKÎ NECÎB MAHMÛD

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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hire 1998, s. 493-520; Ahmed el-Alâvine, ¬eylü’l-
A£lâm, Cidde 1418/1998, s. 88; Nizâr Abâza – M.
Riyâz el-Mâlih, Ýtmâmü’l-A£lâm, Beyrut 1999, s.
102; Þeltâð Abûd, “Zekî Necîb Mahmûd-Edîben”,
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ye, Dýmaþk 2007, XVIII, 110-112.
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Ebü’l-Hasen Alî b. Kåsým b. Muhammed
ez-Zekkåk et-Tücîbî el-Fâsî

(ö. 912/1507)

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-
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lüne dair manzum bir eser olup Faslýlar’ýn
ameline iliþkin önemli bilgiler içermesi ba-
kýmýndan dikkat çekmektedir. Özellikle dö-
nemin kadýlarýnýn baþvuru kaynaklar ara-
sýnda yer almýþtýr. Eser baþta müellifin oð-
lu Ahmed ve Meyyâre olmak üzere birçok
âlim tarafýndan þerhedilmiþtir (þerh ve
hâþiyeleri için bk. Abdülazîz Binabdullah,
s. 143, 148-149; Abdullah Muhammed el-
Habeþî, III, 1501-1504). Bunlardan Ýbn Sû-
de’nin Tu¼fetü’l-¼u××âš fî þer¼i Lâmiy-
yeti’z-Zeššåš adlý þerhi meþhurdur. Bu
þerh üzerine Ali b. Abdüsselâm et-Tüsûlî,
Mehdî el-Vezzânî ve Sanhâcî gibi âlimler
çok sayýda hâþiye yazmýþtýr (Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, III, 1503-1504). Lâ-
miyyetü’z-Zeššåš Fransýzca’ya tercüme
edilmiþtir (trc. Ould Abdelqader – Merad
ben Ali, Casablanca 1927). 2. el-Menhe-
cü’l-münteÅab ilâ šavâ£idi’l-u½ûli’l-
me×heb. Müellifin, fýkýh kaidelerini özlü
biçimde nazma çevirmek amacýyla ve te-
mel fýkýh kaynaklarýndan hareketle kaleme
aldýðýný ifade ettiði eser (Mencûr, Þer¼u’l-
Menhec, I, 100; II, 269) on dokuzu mukad-
dime, 415’i bunlar üzerine tahrîc edilen
kavâid ve mesâil, dokuzu da hâtime ol-
mak üzere toplam 443 beyitten meyda-
na gelmektedir. Eserde muhtelif usul ve
fürû kaideleri, Mâlikî ulemâsýnýn mezhep
içi ihtilâflarý dikkate alýnarak on sekiz fa-
sýlda sýralanmaktadýr. Zekkak, el-Men-
hecü’l-münteÅab’a bir þerh yazmak is-
tediðini eserdeki bir beyitte söylemekte-
dir; ancak bu þerhi tamamlayamadan ve-
fat etmiþtir (a.g.e., I, 102). Zekkak’ýn oð-
lu Ahmed’in de el-Menhec’i þerhetmeye
baþladýðý, yaklaþýk yarýsýna kadar geldiðin-
de onun da vefatýndan dolayý þerhini ta-
mamlayamadýðý, Zekkak’ýn torunu Abdül-
vehhâb’ýn da bu eserin bazý beyitlerini þer-
hettiði nakledilir (Ahmed Bâbâ et-Tinbük-
tî, s. 139, 277). Eser üzerine baþka þerh-
ler de yazýlmýþtýr. Bunlardan, özellikle Mey-
yâre’nin Tekmilü’l-Menhec adýyla meþ-
hur olan Büstânü fikeri’l-mübhec fî tek-
mili’l-Menhec isimli þerhi üzerine de ça-
lýþmalar yapýlmýþtýr (þerh, hâþiye ve ihti-
sar çalýþmalarý için bk. Abdullah Muham-
med el-Habeþî, III, 1947-1949). Eserin ta-
mamýný Mâlikî fakihi Mencûr mezhebin
temel metinlerinden faydalanarak þerhet-
miþtir. Þârih, sadece ana metindeki beyit
ve kaideleri izah etmekle yetinmeyip bun-
larý fýkhî meselelere de uygulamýþtýr. Men-
cûr bu eserini el-MuÅta½arü’l-mü×heb
min Þer¼i’l-Menheci’l-münteÅab adýy-
la ihtisar etmiþtir. 3. Mesâßil fi’d-dîn. Kla-
sik kaynaklarda adý geçmeyen bu esere
ait çeþitli yazma nüshalarda eser 4 ile 30

varak arasýnda deðiþmektedir (el-Fihrisü’þ-
Þâmil, IX, 544). Zekkak’ýn Halîl’in el-MuÅ-
ta½ar’ýný þerhetmeye baþladýðý, fakat ha-
yýz yahut evkat bahsine geldiðinde vefat
ettiði nakledilir (Mencûr, Fihrisü A¼med
el-Mencûr, s. 57).
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Ebü’s-Seb‘ Zekvân b. Abdikays
b. Halede el-Ensârî

(ö. 3/625)

Sahâbî.
˜ ™

Medine’de doðdu. Hazrec kabilesinin
Âmir b. Züreykoðullarý kolundan olup Ýs-
lâm’a ilk giren Medineliler’dendir. Akabe
biatlarýndan önce, Medine’nin ileri gelen-
lerinden olan ve tevhid inancýyla bilinen
Es‘ad b. Zürâre ile bir konuda ihtilâfa düþ-
müþler, bu ihtilâfý halletmek için Mekke’-
ye giderek müþriklerden Utbe b. Rebîa’-

çocuklarý yaþamadýðý için yeni doðan er-
kek çocuðunun üzerine bir tulum (zakk)
zeytinyaðý dökmüþ, sonra da yaðý tasad-
duk etmiþtir. Bunun üzerine çocuk “zü’z-
zak” diye meþhur olmuþ, torunlarý da böy-
le anýlagelmiþtir (Ýbnü’l-Kadî, Ce×vetü’l-
Ýktibâs, II, 476; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî,
s. 343). Fas’ta Endülüs Camii hatibi olarak
görev yaptý. Dönemin meþhur fakihlerin-
den Ahmed b. Yahyâ el-Venþerîsî’nin ya-
kýn dostu idi. Ayrýca onun oðlu Abdülvâ-
hid b. Ahmed el-Venþerîsî’nin sadece ule-
mânýn önde gelenlerinin katýlabildiði özel
meclislerinde bulundu (Venþerîsî, s. 156;
Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, II, 163).
Kaynaklar Zekkak’ýn devrin önde gelen
âlimlerinden sayýldýðý; fýkýh usulü, hadis,
tefsir, sarf ve nahvin yanýnda birçok ilim-
de söz sahibi olduðu noktasýnda mütte-
fiktir. Bazý eserlerini manzum olarak ka-
leme almasýndan edebiyatla da ilgilendi-
ði anlaþýlmaktadýr. Mâlikî fýkhýnýn temel
metinlerinden olan Halîl b. Ýshak’ýn el-
MuÅta½ar’ýný elinden düþürmediði nakle-
dilir (Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 343).
Zekkak’ýn öðrencilik yýllarýna dair bilgiler
son derece sýnýrlýdýr. Fas’ta, bir süre de
Endülüs’te ve özellikle Gýrnata’da birçok
âlimden ders aldýðý tahmin edilmekle bir-
likte kaynaklarda sadece iki hocasýnýn is-
mi zikredilmektedir: Fas’ta Allâme Ebû Ab-
dullah el-Kavrî ve Endülüs’te mutasavvýf
fakih Ebû Abdullah el-Mevvâk. Belli baþlý
öðrencileri arasýnda devrin fakih ve müf-
tüsü olarak anýlan oðlu Ahmed ile önemli
dil bilginlerinden Ebû Abdullah Muham-
med b. Ahmed el-Yüseytinî sayýlmakta-
dýr (Mencûr, Fihrisü A¼med el-Mencûr, s.
29-30, 57). Ebü’l-Hasan ez-Zekkak 6 Þev-
val 912 (19 Þubat 1507) tarihinde Fas’ta
vefat etti. Hemen bütün kaynaklarda ve-
fat ettiðinde yaþýnýn hayli ilerlemiþ oldu-
ðu kaydedilir. Hayýr sever, faziletli, sâlih-
leri ziyaret eden, boþ söz ve davranýþlar-
dan uzak duran, vaktini ilimle geçiren bir
âlim diye tanýtýlýr. Torunu Abdülvehhâb b.
Muhammed, hocasý Abdülvâhid b. Ahmed
el-Venþerîsî’nin vefatýnýn ardýndan Fas þeh-
rinin kadýsý ve müftüsü olmuþtur. Onun da
dedesi gibi Halîl’in el-MuÅta½ar’ýný ezbere
bildiði ve eserin bütün meselelerine bü-
yük vukufu bulunduðu nakledilir (Ýbn As-
ker el-Maðribî, s. 55-56; Mencûr, Fihrisü
A¼med el-Mencûr, s. 57).

Eserleri. 1. Tu¼fetü’l-¼ükkâm bi-me-
sâßili’t-tedâ£î ve’l-a¼kâm (Lâmiyyetü’z-
Zeššåš / Lâmiyyetü’l-a¼kâm, çeþitli ko-
nulardaki diðer bazý eserlerle birlikte Fas
1310, 1317, 1319). Ýslâm muhakeme usu-
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