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Ýbn Ebü’d-Dýyâf, müfessir ve Sünnî ýs-
lahatçý geleneðin baþlýca temsilcisi Mu-
hammed Tâhir Ýbn Âþûr, oðlu Muham-
med Fâzýl Ýbn Âþûr, þair ve edip Mahmûd
Kabâdû, 1906’da Fransýz emperyalizmine
karþý Tûnisü’l-fetât hareketini baþlatan Ali
Bâþ Hanbe, Fransýzlar’a karþý Tunus’un
baðýmsýzlýðý fikrini savunan siyaset ada-
mý Abdülazîz b. Ýbrâhim es-Seâlibî, dev-
let adamý, tarihçi ve þair Ebü’l-Kasým eþ-
Þâbbî, Osmanlý hâkimiyetinin son devrin-
de ve iþgal döneminde Zeytûne’de yetiþen
meþhur âlim, fikir ve siyaset adamlarýnýn
baþýnda gelir. Fransýz sömürgesi idaresi-
ne karþý baþlatýlan millî hareketin liderle-
rinin çoðu bunlarýn arasýndan çýkmýþtýr.
Hüseynîler döneminden itibaren önemli
görevlere getirilen ve devlet iþlerinin yü-
rütülmesinde etkili olan Zeytûne âlimleri
Tunus Devleti’nin kurulmasý sýrasýnda da
önemli katkýlarda bulunmuþlardýr. Ceza-
yir ýslah hareketinin ilk ve en önemli tem-
silcisi Abdülhamîd b. Bâdîs de Zeytûne
Medresesi’nde yetiþmiþtir. Yaklaþýk on üç
asýr boyunca kesintisiz eðitim vermeyi ba-
þaran, XIX. yüzyýlda bir üniversite statü-
sü kazanarak Ýslâm dünyasýnýn en önem-
li öðretim kurumlarý arasýna giren Zeytû-
ne Camii’nde yürütülmekte olan eðitim-
öðretim faaliyeti, 1956’da Tunus’un ba-
ðýmsýzlýðýný kazanmasýnýn ardýndan kuru-
lan Zeytûne Üniversitesi’ne (el-Câmiatü’z-
Zeytûniyye) nakledildi. Ancak 1960’lý yýl-
lardan itibaren devlet tarafýndan Zeytû-
ne mezunlarýna karþý þiddetli bir baský
uygulandý. Memuriyetlerine engeller ko-
nuldu, itibarlarý zedelendi ve büyük sýkýn-
týlarla karþýlaþtýlar. Bunlarýn pek çoðu Do-
ðu ve Batý ülkelerine sýðýnmak zorunda
kaldý.
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Ebü’l-Kåsým (Belkåsým)
b. Ahmed b. Muhammed

b. Alî b. Ýbrâhîm ez-Zeyyânî
(ö. 1249/1833)

Faslý devlet adamý, tarihçi
ve seyyah.˜ ™

1147’de (1734) Fas þehrinde doðdu. Ber-
berî Sanhâce’nin kollarýndan Zeyyân kabi-
lesine mensuptur. Fas þehrinin cami ve
medreselerinde Muhammed b. Hasan el-
Bennânî, Muhammed b. Tayyib el-Kadi-
rî, Ahmed b. Tâhir eþ-Þarký, Muhammed
b. Ýbrâhim ve Ebû Hafs Ömer el-Fâsî gibi
âlimlerden tefsir, hadis, fýkýh, mantýk, na-
hiv ve lugat ilimlerini tahsil etti. Tarih, ne-
seb, coðrafya ve simya alanýna ilgisi, Mev-
lây Ýsmâil’in sarayýnda imamlýk yapmýþ
olan ve bu alanlarda zamanýnýn en meþ-
huru sayýlan dedesi Ali b. Ýbrâhim’den ka-
lan kitaplarla baþladý. Ülkedeki taht kav-
gasý ve karýþýklýklardan uzaklaþmak iste-
yen babasýyla birlikte 1169’da (1756) Me-
dine’ye gitti. Ticaret maksadýyla gittikleri
Mýsýr’da bulunduðu sýrada simya ilmi ve
sihir alanýnda tecrübe ve bilgilerini arttýr-
dý. III. Mevlây Muhammed’in tahta geçti-
ði duyulunca Ýtalya, Fransa ve Portekiz sa-
hillerini takip ederek ailesiyle birlikte ül-
kesine döndü. Zeyyânî, bu yolculukta uð-
radýklarý Marsilya ve Barselona’da Avrupa
þehirlerindeki önemli kalkýnmayý görme
imkâný buldu.

Fas’ta III. Mevlây Muhammed tarafýn-
dan yönetimde (mahzen) kâtip olarak gö-
revlendirilen Zeyyânî, yarým asýrdan fazla
hizmet edeceði Filâlî sarayýndaki bu ilk gö-
revi sýrasýnda bilgisi ve üstün meziyetle-
riyle sultanýn güvenini kazandý. Berberî leh-
çelerine vâkýf olduðundan sultan kendisi-
ni çeþitli bölgelerde isyan eden kabilelerle

ge yönetimi temsilcisinin katýldýðý bir ýs-
lah heyeti teþkil edildi. 1910’da ikinci defa
teþkil edilen ýslah heyetinin kararýyla Kay-
revan, Sûse, Sefâkus, Tûzer ve Kafsa’da
Zeytûne’ye baðlý beþ þube açýldý. 1912’de
yapýlan, medrese sisteminin ele alýndýðý
eðitim þûrasýnda ibtidâiyye, mütevassýta
ve âliye olmak üzere üç kademeden mey-
dana gelen sistem kabul edildi. 1924’te yi-
ne bazý düzenlemeler yapýldý. 1930’da ger-
çekleþtirilen toplantýda baþlarýnda Baþve-
zir Halîl Bû Hâcib ve Þeyhülislâm Ahmed
Bayram’ýn bulunduðu, ülkenin müslüman
ve Arap karakterinin korunmasýný, Zeytû-
ne’de eðitim ve öðretimin eskisi gibi de-
vam etmesini düþünen muhafazakârlarla
Zeytûne’de eðitimin yeniden düzenlenme-
sini isteyen Mâlikî baþmüftüsü Muham-
med Tâhir Ýbn Âþûr’un liderliðindeki ýslah-
çýlar arasýnda þiddetli tartýþmalar yaþan-
dý. 1932’de Ýbn Âþûr’un hükümet adýna
Zeytûne’nin ve baðlý birimlerin idaresiyle
görevlendirilmesi dengeyi ýslahçýlarýn le-
hine çevirdi. Ýbn Âþûr, Eleyse’½-½ub¼u bi-
šarîb adlý eserinde ortaya koyduðu, Zey-
tûne Medresesi’ndeki öðretimin ýslahý pla-
nýný uygulamaya baþladý. Camide eðitim
iþleri için kurulan nezâretü’l-ilmiyyenin ye-
rini meclisü’l-ýslah aldý. Ders okutacak mü-
derrisler üç gruba ayrýldý; birinci grupta
otuz, ikinci grupta on iki, üçüncü grupta
elli müderris görevlendirildi. Bir buçuk
yýl sonra istifa eden baþmüftü Ýbn Âþûr
1945’te tekrar ayný göreve getirilince ida-
rî, ilmî ve pedagojik bakýmdan önemli ye-
nilikler gerçekleþtirildi. Zeytûne’nin þube
sayýsý ikisi Cezayir’de olmak üzere yirmiye
ulaþtý, kýzlar için özel bir medrese açýldý.
Neticede müderrislerin sayýsý arttýðý gibi
talebelerin sayýsý da 3000’den 25.000’e
ulaþtý. 1946’da müfredata riyâzî ve tabiî
ilimler, tarih, coðrafya ve felsefeyle ilgili
dersler konuldu. Öðretimin modernleþ-
tirilmesi yolunda atýlan en önemli adým
Zeytûne’de 1951’de eþ-Þu‘betü’l-asrýyye’-
nin açýlmasý oldu. Bu þubede Arapça’nýn
yanýnda Fransýzca ve Ýngilizce de öðreti-
liyordu. Yeniliklerin ardýndan Zeytûne’de
eðitim ve öðretim geliþti, mezunlar Tu-
nus’un her tarafýna yayýldý. Ülkenin cami-
lerinde görev yapan imam ve hatiplerin
hemen hemen tamamý Zeytûne Medre-
sesi mezunuydu. Fas, Trablus, Cezayir ve
Moritanya’da da faaliyette bulunan gö-
revliler vardý. Zeytûnî nisbesiyle anýlan bu
âlimler Tunus’ta seçkin bir konuma sahip-
ti. Mescid ve camilerde imamlýk, müder-
rislik ve vâizlik yaptýklarý gibi kendisine
alým satým, kira ve nikâh akidlerini yapma
yetkisi de verilmiþti. Bunlarýn arasýndan
büyük edip ve þairler çýkmýþtýr.
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þa‘bezeye meraklý Akkâ Valisi Cezzâr Ah-
med Paþa’nýn bu alanda Suriye’de önemli
geliþmelerin meydana geldiðini söyleme-
si üzerine o tarafa yöneldi. Ardýndan Mý-
sýr’a geçip Süleyman el-Feyyûmî, Abdur-
rahman el-Cebertî ve Ýsmâil el-Abbâsî ile
bir araya geldi. Otuz beþ yýl önce ziyaret
ettiði Kahire onu bu defa daha çok etki-
ledi. Zeyyânî Mýsýr’dan Tunus’a, oradan ka-
ra yoluyla Cezayir’e gitti ve burada yedi
ay kaldý. Niyeti buraya yerleþmekti; fakat
Mevlây Süleyman’ýn daveti üzerine ülke-
sine döndü. Sultan tarafýndan yakýn ilgiy-
le karþýlandý ve “zü’l-vizâreteyn” unvanýy-
la mahzenin baþýna getirildi, hâcib ile ve-
zirin görevlerini birlikte yürütmeye baþla-
dý (1210/1795-96). Bu yýllarda Merakeþ’e
giderek Mevlây Süleyman’ýn vebadan ölen
kardeþlerinin miras meselesini halletti.
Arayiþ, Týtvân ve Tanca gibi liman þehirle-
rinde gümrükleri denetledi. 1218’de (1803)
çýkan isyanlarý önlemek amacýyla ikinci de-
fa Sicilmâse valiliðine getirildi ve beþ yýl
sonra bu görevinden azledildi. Ardýndan
inzivaya çekilen Zeyyânî hayatýný ibade-
te ve telif çalýþmalarýna vakfetti. 4 Receb
1249 (17 Kasým 1833) tarihinde 102 ya-
þýnda Fas þehrinde vefat etti ve Nâsýriyye
Zâviyesi hazîresine defnedildi.

Filâlîler döneminin meþhur devlet adam-
larýndan ve en önemli tarihçilerinden olan
Zeyyânî, bu hânedanýn en meþhur sultan-
larýndan sayýlan birkaç sultanýn hüküm
sürdüðü dönemde yaþayan tek Faslý ta-
rihçidir. Uzun süre yürüttüðü görevler sa-
yesinde devleti, sultanlarý, devlet adam-
larýný, kabile reislerini ve halký çok iyi ta-
nýma fýrsatý bulmuþ, bu bilgilerini eserle-
rine aktarmýþ, Fas’ýn dinî, siyasî, kültürel
ve sosyal durumu hakkýnda önemli bilgi-
ler vermiþtir. Onun eserlerinin özgün ta-
raflarýndan biri de Avrupa ülkeleriyle ger-
çekleþtirilen diplomatik iliþkilerden bah-
setmesi; ayrýca Portekiz, Ýspanya, Fransa
ve Ýngiltere gibi devletler hakkýnda ticarî,
tarihî ve coðrafî bilgiler aktarmasýdýr. Eser-
lerinde baþta Fiþtâlî, Ýbnü’l-Kadî ve Ýfrenî
gibi Maðrib tarihçileri olmak üzere Ýslâm
tarihçileri ve coðrafyacýlarýnýn eserlerin-
den de faydalanmýþtýr. Zeyyânî, aktif si-
yasî hayatýna raðmen çoðu tarih, coðraf-
ya ve seyahatnâme alanlarýnda geride on
beþten fazla eser býrakmýþtýr.

Eserleri. 1. et-Tercemânü’l-mu£rib £an
düveli’I-meþriš ve’l-ma³rib. Yaratýlýþtan
1228 (1813) yýlýna kadar gelen bir umu-
mi tarihtir. Taberî gibi ilk dönem Ýslâm
tarihçilerinin geleneðine baðlý kalan mü-
ellif eserinde “siyâsetü’l-mülûk” konusun-

daki mukaddimeden sonra Hz. Âdem, Nûh
tûfaný, Persler, Himyerîler, Mýsýr firavun-
larý, Ýsrâilliler, Yunanlýlar, Romalýlar, Câhili-
ye Araplarý, Hz. Peygamber, Hulefâ-yi Râ-
þidîn, Emevîler, Ýspanya’nýn fethi, Abbâ-
sîler, Fâtýmîler, Aðlebîler, Eyyûbîler ve Os-
manlýlar’dan bahseder. Maðrib’de hüküm
süren Ýdrîsîler, Murâbýtlar, Muvahhidler,
Merînîler, Vattâsîler, Nasrîler (Benî Ahmer),
Sa‘dîler ve ardýndan Mevlây Süleyman dö-
nemine kadar (1228/1813) uzun süre hiz-
metlerinde bulunduðu Filâlîler tarihini ele
alýr. Fas’ta bulunan þerif sülâleleri, etnik
gruplarý ve bunlarýn yaþadýklarý coðrafî
bölgeler hakkýnda bilgi verir. Zeyyânî, ese-
rinin bu bölümünde Sa‘dî þerifleriyle Os-
manlýlar arasýndaki iliþkilere geniþ yer ayýr-
mýþ, Osmanlýlar’ýn desteðiyle Fas tahtýný el
geçiren Abdülmelik ve Ahmed el-Mansûr
devirlerini, Kasrülkebîr savaþýný ve Sudan
seferini anlatmýþtýr. Ayrýca Sa‘dîler’in yýkýlýþ
döneminde Dilâ ve Tâfilâlet bölgesindeki
zâviyeler hakkýnda bilgi aktarmýþ, bu ko-
nuda Fiþtâlî’nin Menâhilü’½-½afâß fî meßâ-
¦iri mevâlîna’þ-þürefâß adlý kitabýndan
faydalandýðýný belirtmiþtir. O. Houdas, ese-
rin bir bölümünü le Maroc de 1631 à
1812 adýyla Fransýzca’ya çevirmiþtir (Pa-
ris 1886). Sa‘dîler’le ilgili bölümü ise Ro-
ger le Tourneau Histoire de la dynastie
sa£dîde ismiyle ve Fransýzca tercümesiy-
le birlikte neþre hazýrlamýþ, ancak ölümü
üzerine eser L. Mougin ve H. Hamburger
tarafýndan neþredilmiþtir (Revue de l’oc-
cident musulman et de la Méditerranée,
XXIII [Aix-en-Provence 1977], s. 7-109). 2.
el-Bustânü’¾-¾arîf fî devleti evlâdi Mev-
lây £Alî eþ-Þerîf. er-Rav²atü’s-Süley-
mâniyye fî mülûki’d-Devleti’l-£Aleviy-
ye ve’l-Ýsmâ£îliyye adýyla da bilinen eser
Filâlîler hânedanýnýn 1813 yýlýna kadar ge-
len tarihidir ve Ýfrenî’nin Nüzhetü’l-¼â-
dî’sinin devamý gibidir. Giriþ kýsmýnda yu-
karýdaki eserini özetleyen müellif Filâlîler
dönemini bu eserindekinden çok daha ge-
niþ biçimde ele almýþ, özellikle Mevlây Ýs-
mâil, III. Mevlây Muhammed, Mevlây Yezîd
ve Mevlây Süleyman hakkýnda ayrýntýlý bil-
gi vermiþtir. Müellifin burada anlattýklarý-
nýn çoðunu bizzat yaþamýþ olmasý eserin
kýymetini daha da arttýrmaktadýr. Bu ese-
rinde ayrýca edebî kiþiliðini ve geniþ kül-
türünü yansýtan Zeyyânî, tanýttýðý sultan-
larýn ve mahzende görevli devlet adamla-
rýnýn yanlýþ davranýþlarýný eleþtirmekten
çekinmemiþtir. Eseri Reþîd ez-Zâviye neþ-
retmiþtir (Rabat 1992). 3. et-Tercemâ-
netü’l-kübrâ fî aÅbâri’l-ma£mûr ber-
ren ve ba¼ren. Zeyyânî’nin Fas dýþýna yap-
týðý üç seyahat esnasýnda tuttuðu notlar-

görüþmeler yapmak için görevlendirdi ve
uzlaþma haberleriyle geri döndü. Ardýn-
dan Osmanlý elçisi Seyyid Ýsmâil’in Fas zi-
yaretine karþýlýk I. Abdülhamid’e mektup
ve deðerli hediyeler sunmak üzere elçi sý-
fatýyla Ýstanbul’a gönderildi (28 Þevval
1200 / 24 Aðustos 1786). Yolda Tunus’a ve
Ýspanya’nýn Mâleka Limaný’na uðradý. Zey-
yânî, Osmanlý Sarayý’nda büyük ilgiyle kar-
þýlandý. Padiþah ona Rusya’nýn Osmanlý
Devleti’ne savaþ açmasý durumunda Fas
sultanýnýn kendilerine borç para verip ve-
remeyeceðini sorduðunda, “Söz konusu ci-
had olunca Fas sultaný Osmanlýlar’a borç
deðil geri ödenmemek üzere önemli mik-
tarda yardým etmeyi isteyecektir, Osmanlý
Devleti’nden hiçbir þey esirgenmeyecek-
tir” þeklindeki cevabýyla padiþahýn takdi-
rini kazandý. Ýstanbul’da kaldýðý üç ay zar-
fýnda Osmanlý devlet ricaliyle ve âlimlerle
önemli görüþmeler yaptý. Hazîne-i Âmi-
re’yi, darphâneyi, cami, medrese ve kü-
tüphaneleri ziyaret etti; her þeyi büyük bir
dikkatle inceleyip araþtýrdý ve uzun notlar
tuttu. Ayrýca Fas sultanýnýn kütüphanesi
için kitap satýn aldý. Fas’a dönüþünde I.
Abdülhamid’in cevabî mektubunu sultana
arzeden Zeyyânî, Sicilmâse valiliðine geti-
rildi. Burada bulunan Mevlây Süleyman’a
yardýmcý oldu. Sultan III. Mevlây Muham-
med’in 1204 (1790) yýlýndaki ölümüne ka-
dar bu vazifede kaldý. Agadîr’in idaresiyle
görevlendirildiði Mevlây Yezîd döneminde
ülkede istikrarýn bozulmasýndan ve Mera-
keþ bölgesindeki isyanlardan sorumlu tu-
tularak görevinden azledildi; önce Miknâs,
ardýndan Rabat’ta hapsedildi ve mallarýna
el konuldu. Mevlây Yezîd’in ardýndan tahta
çýkan Mevlây Süleyman onu yeniden sa-
rayda görevlendirdi (1206/1792). Daha son-
ra Fas’ýn en stratejik þehirlerinden olan,
Cezayir Türkleri’nin almak istediði Vücde
valiliðine tayin edildi. Ancak oraya gider-
ken bedevîlerin saldýrýsýna uðradý, arkadaþ-
larýnýn çoðu öldürüldü ve eþyalarý gasbe-
dildi.

Zeyyânî’nin baþýna gelen bu olay onun
kamu görevinden nefret etmesine yol aç-
tý. Ülkesinden ayrýlmak niyetiyle önce Veh-
rân’a (Oran) gitti, oradan Tilimsân’a ge-
çip Ubbâd köyünde bir buçuk yýl tedrîs ve
telifle meþgul oldu. Daha sonra yeniden
seyahate çýktý. Vehrân, Cezayir ve Kosantî-
ne’yi dolaþtý, ardýndan çok iyi aðýrlandýðý
Tunus þehrine geçti. 1 Cemâziyelevvel 1208
(5 Aralýk 1793) tarihinde sýkýntýlý bir gemi
yolculuðu sonunda Ýstanbul’a ulaþtý ve bu-
rada da büyük ilgiyle karþýlandý. Ýstanbul’-
dan surre alayýna katýlarak Hicaz’a gitti.
Hicaz’da görüþtüðü, kendisi gibi sihir ve



385

Åî ve’l-co³râfî li’l-³arbi’l-Ýslâmî, Beyrut 1999, s.
476-486; a.mlf., “ez-Zeyyânî, Ebü’l-Kasým b.
Ahmed b. .Ömer”, Mv.AU, XI, 405-407; Muham-
med el-Fâsî, “el-Kâtibü’l-vezîr Muhammed b.
.Oþmân el-Miknâsî”, Mecelletü Tý¹vân, sy. 5, Ra-
bat 1960, s. 16-24.

ÿÝsmail Ceran

– —
ZEYYÂNÎLER

(bk. ABDÜLVÂDÎLER).
˜ ™

– —
ZEYYÂT, Ahmed Hasan

( ��� 
	א�����	��� )

(1885-1968)
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2 Nisan 1885’te Dekahliye kazasýna bað-
lý Talhâ’nýn merkezi Demîre köyünde doð-
du. Tarýmla uðraþan bir ailenin çocuðudur.
Babasý Mýsýrlý bir aileden, annesi de aslen
Medine’den Talhâ’ya göç etmiþ bir aileden
gelir. Ýlk eðitiminden sonra Kur’ân-ý Kerîm’i
ezberledi. Gözleri zayýf olan hocasý onu dinî
kasideleri okumakla görevlendirince çeþit-
li toplumlarda þiir okumaya baþladý. Bu-
nun üzerine babasý oðlu için Mütenebbî
divanýný temin ettiði gibi onu halk hikâye-
leri okumaya teþvik etti. 1898’de Ezher’e
girdi. Burada kaldýðý on yýl içerisinde iki ar-
kadaþý Tâhâ Hüseyin ve Mahmud Zenâtî ile
birlikte klasik Arap edebiyatýna yöneldi.
Bu üç arkadaþ, Ezher’deki edebiyat ders-
lerini takip ettiði gibi Mýsýr (Kahire) Üniver-
sitesi’ndeki edebiyat derslerine ve Kahire’-
deki edebiyat meclislerine de katýldý. Ýlgi-
lendikleri alanlar ve Ezher’in gelenekçi ya-
pýsýna karþý çýkan mizaçlarý yüzünden Ez-
her’den uzaklaþtýrýlma noktasýna geldiler.
Buradaki son yýllarýnda Seyyid b. Ali el-
Mersafî’nin Arap edebiyatý dersleri sýra-
sýnda, insanlarýn Hz. Muhammed’in kabri-
ni tavaf etmesini “çürümüþ kemikler et-
rafýnda dönmek” diye niteleyen Haccâc b.
Yûsuf’u diðer öðrenciler küfürle suçlarken
Zeyyât ile iki arkadaþý suçlamaya katýl-
madý. Bu durum Ezher’de hem öðrencile-
rin hem de hocalarýn onlara karþý tavýr al-
malarýna, hatta onlarý küfürle suçlamala-
rýna yol açtý. Ancak Kahire Mecmau’l-lu-
gati’l-Arabiyye baþkaný Ahmed Lutfî es-
Seyyid’in araya girmesiyle Ezher’den atýl-
maktan kurtuldular.

Ahmed ez-Zeyyât ve iki arkadaþý Ezher’i
bitirdikten sonra Mýsýr Üniversitesi’ne gir-
diler; burada ünlü þarkiyatçýlara talebelik
ettiler. Böylece klasik Arap edebiyatý ile
modern Batý edebiyatý onlarýn beslendiði

iki kaynak oldu. Zeyyât, Ezher’deki son yý-
lýndan baþlayarak 1914’e kadar Kahire’de
Fransýz okullarýnda Arap dili öðretmenliði
yaptý. Bu arada kendisi de Fransýzca öð-
rendi ve Fransýz edebiyatýna hayran kaldý.
Alman þairi Goethe’nin Die Leiden des
jungen Werthers adlý eserini, ardýndan
Lamartine’in Raphaël’ini ve diðer Fransýz
yazarlarýndan bazý hikâye ve þiirleri Arap-
ça’ya tercüme etti. Daha sonra Ýbrâhim
Abdülkadir el-Mâzinî, Abbas Mahmûd el-
Akkad, Ebû Þâdî gibi dönemin önemli si-
malarýyla tanýþtý ve panislamist Abdülaziz
Çâvîþ’in kurduðu lisede Arapça dersleri
vermeye baþladý; 1919 Mýsýr millî hareke-
tini destekleyen broþürler hazýrlayýp ya-
yýmladý. 1922’de Amerikan Üniversitesi’-
ne Arap Dili Bölümü baþkaný olarak tayin
edildi. Bu dönemde Kahire’deki Fransýz
Hukuk Mektebi’ne kaydoldu ve son yýlýný
Paris’te okudu. 1929-1933 yýllarýnda Bað-
dat’ta Yüksek Öðretmen Okulu’nda ders-
lere girdi. Baðdat’taki bu tecrübeleri onu
olgunlaþtýrdýðý gibi Mýsýr kamuoyunu Arap
milliyetçiliði yönünde bilinçlendirmeye sev-
ketti. Kahire’ye döndükten sonra haftalýk
edebiyat dergisi er-Risâle’yi çýkarmaya
baþladý (1933-1953). Dergi bu yýllardaki kül-
türel hayatýn önemli bir figürü durumuna
geldi. Ardýndan er-Rivâye dergisini yayým-
ladý. 1954 yýlýndan vefatýna kadar Mecel-
letü’l-Ezher’in editörlüðünü yaptý. 1946’-
da Kahire Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye
üye tayin edildi. Lecnetü teysîri’l-kitâbe,
Lecnetü Mu‘cemi elfâzi’l-Kur’ân, Lecnetü’l-
lehecât, Lecnetü’l-Mu‘cemi’l-vasît gibi bi-
limsel komisyonlarda görev yaptý. 1962’-
de Mýsýr’da edebiyat dalýnda devlet tak-
dir ödülü kazandý. 1963’te Sanat ve Ede-
biyat Yüksek Þûrasý üyeliðine seçildi. 12
Haziran 1968 tarihinde Kahire’de öldü.

Özellikle Fransýz edebiyatýndan derinden
etkilenmesine raðmen Zeyyât hiçbir za-
man Mýsýr’daki yenilikçi edebiyatçýlar ara-
sýnda sayýlmadý. Hatta yenilikçi edebiyata
karþý uyarýcý bir konum sergilediði de söy-
lenebilir. Ýfade tarzý daha çok “makame”
üslûbuna yakýn edebî / sanatlý nesirdir.
Kendisi aceleyle hazýrlanmýþ basit eser-
leri þiddetle eleþtirmiþtir. 1942’de “Difâ‘
ani’l-belâga” adýyla bir dizi makale yayým-
ladý ve burada klasik belâgatýn özellikleriy-
le edebî deðerlerini inceledi. Selâme Mû-
sâ bu incelemelere el-Belâ³atü’l-£a½riy-
ye ve’l-lu³atü’l-£Arabiyye adlý eseriyle
(Kahire 1945) karþýlýk verdi. Zeyyât eski-
yeni tartýþmalarýnda eski edebiyatýn sa-
vunuculuðunu yaparken milliyetçi-kavmî
edebiyatýn karþýsýnda durdu (Brugman, s.

dan faydalanýp yazdýðý ve çeþitli konularý
ele aldýðý seyahatnâmesidir. Zeyyânî en
hacimli eseri olan seyahatnâmesini haya-
týnýn son yýllarýnda yazmaya baþlamýþ ve
seksen altý yaþýnda iken tamamlamýþtýr
(1233/1818). Eser müellifin kendi biyog-
rafisiyle ailesine ayýrdýðý ve seferlerinden
bahsettiði bölüm; siyer-i nebî, Endülüs ta-
rihi, Bilâdüþþam, Ýstanbul’un fethi, Osman-
lý Devleti ve Kuzey Afrika tarihine tahsis
ettiði bölüm; seyahat ettiði þehirler (Ýstan-
bul, Vehrân, Tunus, Dýmaþk, Kahire, Kudüs, Me-
dine, Mekke), bu þehirlerdeki tarihî eser-
ler, þehirlerin coðrafî durumu vb. konu-
larda bilgi verdiði bölüm olmak üzere üç
kýsma ayrýlabilir. Daha çok gözlemlerine
dayanan son bölümde Ayyâþî, Yûsî, Hâlid
b. Îsâ el-Belevî, Ýbn Nübâte el-Mýsrî’nin
seyahatnâmelerinden ve çeþitli tarih ki-
taplarýndan da yararlanmýþtýr. Bu bakým-
dan eser müellifin gezdiði Ýslâm dünya-
sý ve özellikle Maðrib için en önemli seya-
hatnâmelerden sayýlýr. Ayrýca Filâlîler tari-
hi ve Fas-Osmanlý iliþkileri hakkýnda önem-
li bir kaynaktýr. Eser Abdülkerîm el-Fîlâlî
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Rabat 1967,
1991). 4. Tu¼fetü’l-hâdi’l-mu¹rib fî ref£i
nesebi þürefâßi’l-Ma³rib. Fas þeriflerinin
soy kütüðüne dair olan eseri Reþîd ez-Zâ-
viye neþretmiþtir (Rabat 1429/2008). 5. et-
Tâc ve’l-iklîl fî me£â¦iri sul¹âni’l-celîl
Süleymân b. Mu¼ammed b. £Abdillâh
b. Ýsmâ£îl (Rabat Kraliyet Sarayý Ktp., nr.
616; Rabat Umumi Ktp., nr. K 241). 6. El-
fiyetü’s-sülûk fî vefeyâti’l-mülûk (Ra-
bat Umumi Ktp., nr. K 224). 7. Tekmîlü’t-
tercemân fî Åilâfeti Mevlây £Abdirra¼-
mân (Rabat Kraliyet Sarayý Ktp., nr. 2751).
8. Cevheretü’t-tîcân ve fehresetü’l-yâ-
š†t ve’l-lüßlüßi ve’l-mercân fî ×ikri’l-mü-
lûki’l-£Aleviyyîn ve eþyâÅi Mevlây Sü-
leymân (Rabat Umumi Ktp., nr. K 112).
Zeyyânî’nin kaynaklarda daha baþka eser-
leri de zikredilir.
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