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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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hire 1946). Arap edebiyatýna dair dersler
ve konferans metinleriyle bazý makaleleri-
ni kapsar. Eserde, 1932’de Baðdat’ta ver-
diði iki konferanstan binbir gece masal-
larýnýn kaynaklarýnýn analiziyle edebî zev-
kin oluþum faktörlerine dair olaný dikkat
çeker. 4. Va¼yü’r-Risâle (I-IV, Kahire 1940,
1944, 1950, 1952). Zeyyât’ýn er-Risâle der-
gisinde 1933-1952 yýllarý arasýnda yayým-
ladýðý makalelerini içerir. Her cildi 90-100
makaleyi ihtiva eden dört ciltlik bu eseriy-
le 1953’te devlet ödülüne lâyýk görülmüþ-
tür. 5. Fî ™avßi’r-Risâle. Müellifin deðiþik
dergilere yazdýðý makalelerinin bir araya
getirilmesiyle oluþmuþtur (Kahire 1963).
6. Âlâmü Ferter. Alman yazarý John Wol-
faneg’in hikâyesinin Fransýzca’sýndan ter-
cümesidir (Kahire 1919). 7. Mecmû£a mi-
ne’l-šý½a½ ve’l-ša½âßid (baský yeri ve ta-
rihi yok). Guy de Maupassant, Alfons Do-
det, Lamartine, Victor Hugo, Chatobril-
lant gibi Fransýz yazar ve þairlerinin hikâ-
ye ve þiirlerinden çevirileri kapsar.

Ahmed Hasan ez-Zeyyât hakkýnda bir-
çok monografi yazýlmýþtýr: Cemâleddin el-
Âlûsî, Edebü’z-Zeyyât fi’l-£Irâš (Baðdat
1971); Ali M. el-Faký, el-Kâtib A¼med ¥a-
san ez-Zeyyât (Kahire 1972), A¼med ¥a-
san ez-Zeyyât ve Mecelletü’r-Risâle
(Kahire 1981); Ni‘met Rahîm el-Azzâvî,
A¼med ¥asan ez-Zeyyât kâtiben ve
nâšýden (Baðdat 1982), E¦erü’z-Zeyyât
fi’l-yaša¾ati’l-£Arabiyye (baský yeri ve ta-
rihi yok); M. Receb Beyyûmî, A¼med ¥a-
san ez-Zeyyât beyne’l-belâ³a ve’n-naš-
di’l-edebî (Riyad 1405/1985); Þükrî M. Ay-
yâd, A¼med ¥asan ez-Zeyyât (Kahire
1885-1968); M. Nebî Hicâb, ez-Zeyyât ½â-
¼ibü’r-Risâle (Kahire 1988).
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Suriyeli tarihçi ve araþtýrmacý.˜ ™

5 Aralýk 1871’de Þam’da doðdu. Rum
Katolik cemaatine mensup köklü ailesi ki-
lise hizmetinde önemli rol oynamaktaydý.
Öðrenimini Þam’da tamamladý. Tarihe olan
merakýndan dolayý eðitimi esnasýnda Þam
Zâhiriyye Kütüphanesi’ndeki yazmalar üze-
rinde çalýþarak kendini bu alanda geliþtir-
di. Bir müddet Þam’da Osmanlý Bankasý’n-
da çalýþtý. Ardýndan istifa ederek Ýskende-
riye’ye yerleþti ve kardeþiyle birlikte ticare-
te baþladý. I. Dünya Savaþý esnasýnda bir
süre Ýspanya’da yaþadý. Geçimini temin
edecek bir gelire sahip olduktan sonra ti-
careti býrakýp kendini ilmî çalýþmalara ver-
di. Özellikle tarih alanýnda inceleme ve
araþtýrmalar yaptý. Suriye’de Zâhiriyye,
Sîdnâyâ, Ma‘lûle ve Yebrûd ile Avrupa’da
Paris, Londra, Berlin, Viyana, Escurial, Va-
tikan gibi nâdir el yazmalarýnýn bulundu-
ðu kütüphanelerde incelemelerde bulun-
du. Bu sýrada pek çok el yazmasý ve basýlý
kitap toplayarak kendi kütüphanesini oluþ-
turdu. Fransýz bir hanýmla evlenip Nice
þehrine yerleþti ve araþtýrmalarýna bura-
da devam etti. II. Dünya Savaþý’nýn ardýn-
dan malî durumu bozulunca Þam’a dön-
dü. Burada vaktinin büyük kýsmýný Zâ-
hiriyye ve Fransýz Ortadoðu Araþtýrmalarý
Enstitüsü kütüphanelerinde inceleme yap-
makla geçirdi. 14 Ocak 1954 tarihinde Ni-
ce’te öldü.

Çalýþmalarýný daha çok mensup olduðu
Doðu hýristiyanlarýnýn tarihi ve kültürü
üzerine yoðunlaþtýran Zeyyât müslüman
tarihçilerin kaleme aldýðý ilk elden kaynak-
larý kullanmýþ, bu sebeple Doðu hýristiyan-
larýyla ilgili çok önemli eserler ortaya koy-
muþtur. Ýslâm fetihleriyle Memlükler’in yý-
kýlýþýna kadar olan zaman diliminde ve özel-
likle Abbâsîler döneminde Doðu hýristiyan-
larýnýn tarihini incelemiþtir. Araþtýrmala-
rýnda müslüman edip, tarihçi ve þairlerin
hýristiyanlarla ilgili rivayetlerini eserlerin-
de temel kabul etmiþ, Doðu hýristiyanlarý-
nýn tarihi ve kültürüyle alâkalý pek çok ka-
ranlýk noktayý aydýnlatmýþ, eserleri þarki-

385). Onun hem fikrî hem edebî seyri uzun
hayatý boyunca farklý renklerle bezendi.
Emperyalizm karþýtý tutumlardan Arap
milliyetçiliðine, Mýsýrlýlýk düþüncesinden
sosyalist düþüncelere kadar uzanan ve dö-
neminde modern Arap dünyasýnda tartýþý-
lan hemen her konudan etkilendi. Ancak
bu farklý ve yer yer çeliþkili tutumlar karþý-
sýnda bir kültür olarak Ýslâm’ý, Arap milli-
yetçiliðini ve “yaþayan geçmiþ” kavramýna
dahil bütün deðerleri savundu. Batýlý de-
ðerleri de bu ilkeler çerçevesinde dikkate
aldý. Ancak I. Dünya Savaþý’ndan sonra Ba-
týlý devletlerin Arap coðrafyasýndaki tutum-
larý yüzünden anti-emperyalist söylemle-
re yakýnlýk duyarak kültürel içeriði Ýslâmî
deðerleri de ihtiva eden bir Arap birliði an-
layýþýna daha yakýn durdu.

Eserleri. Bir makale yazarý olarak öne
çýkan Ahmed Hasan ez-Zeyyât’ýn makale-
lerini bir araya getirdiði kitaplarý yanýnda
telif ve tercüme eserleri de vardýr. 1. Tâ-
rîÅu’l-edebi’l-£Arabî. Zeyyât 1916 yýlýnda
kaleme aldýðý eserinde Arap þiiri ve nes-
rinin Câhiliye, Ýslâm, Emevî ve Abbâsî dö-
nemleri, Türk dönemi ve modern dönem-
deki durumunu inceler. Ders kitabý olarak
hazýrlanan eserde edebî ürünlerin sanat
deðeri üzerinde durulmamýþtýr. Müellif
eserin giriþinde edebiyat tarihinin bir ilim
dalý olarak modern Arap kültüründe yeni
doðduðunu, eserini edebiyata yeni baþla-
yanlar için kaleme aldýðýný, dolayýsýyla ay-
rýntýlara deðil ilkeler ve yöntemle ilgili bil-
giler verdiðini söyler. Bununla birlikte eser
secilerin egemen olduðu edebî bir üslûp-
la yazýlmýþtýr. Ýlk defa 1917’de Kahire’de
yayýmlanmýþ, daha sonra defalarca basýl-
mýþ, 1985’te Beyrut’ta 29. baskýsý gerçek-
leþtirilmiþtir. 2. Difâ£ £ani’l-belâ³a (Ka-
hire 1945). Zeyyât bu eserinde üslûp eleþ-
tirisi yapar ve kusursuz edebî üslûbun
özelliklerini açýklar; bunun için de çift yön-
lü bir metodun izlenmesi gerektiðini dü-
þünür: Öncelikle ilk dönem Arap klasikle-
rinde görülen belâgata geri dönmek, ar-
dýndan modern Arapça ifade gücünü Batý
edebiyatýnýn þaheserleriyle beslemek. Eser-
de belâgatýn yadýrganma sebepleri, doðal-
lýk-yapaylýk, belâgatta kural-zevk iliþkisi,
lafýz-mâna ilgisi, üslûpta dilin doðasý, bazý
Fransýz ediplerinin üslûp hakkýndaki gö-
rüþleri, üslûpta asalet, îcâz, armoni, halk
dili, sembolik dil taraftarlarý ve bunlarýn
eleþtirisi gibi meseleler ele alýnmýþtýr. Bazý
araþtýrmacýlar Zeyyât’ýn bu eserinde kendi
yazýlarýnda izlediði yöntemini tanýttýðýný
ileri sürerler. 3. Fî U½ûli’l-edeb: Mu¼â-
Šarât ve mašålât fi’l-edebi’l-£Arabî (Ka-


