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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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Habîb b. Nikola b. Ýlyâs
ez-Zeyyât ed-Dýmaþk¢

(1871-1954)

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-
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Beyrut 1999). Eserin ilk bölümünde genel
olarak manastýrlar, ikinci bölümde de Þam
ve çevresindeki manastýrlar anlatýlýr. 6. er-
Rûm el-Melkiyyûn fi’l-Ýslâm (Harîsa
1373/1953). Melkâiyye mezhebinin ortaya
çýkýþý ve tarihiyle ilgilidir. 7. el-Varâša ve
½ýnâ£atü’l-kitâbe ve mu£cemü’s-süfün
(haz. Gade Yûsuf Hûrî, Beyrut 1992). Mü-
ellifin yine el-Meþriš dergisinde çýkan, kâ-
ðýt ve kitap üretimiyle istinsahý ve malze-
melerine dair iki makalesiyle gemi isimleri
ve çeþitlerine dair bir makalesinden oluþur.
8. Simâtü Ehli’l-kitâb fi’l-mu½annefâ-
ti’l-£Arabiyye (Beyrut 1992). Ýslâm dün-
yasýnda yaþayan hýristiyan ve yahudilerin
giysileri, takýlarý, resim ve ikonalarý, künye
ve lakaplarý, ibadethaneleri, fýrkalarý ile öde-
dikleri vergilerin ele alýndýðý bu eser de ön-
ce el-Meþriš dergisinde yayýmlanmýþtýr
(XLIII [1949], s. 225-247). 9. el-Merße fi’l-
Câhiliyye (Kahire 1317/1898). 10. el-Ce-
mâl fî Dýmaþš ve þühûdühû £inde’l-øar-
biyyîn (Beyrut 1370/1950).

Zeyyât’ýn el-Meþriš dergisinde tanýtýp
bazý parçalarýný neþrettiði eski metinler
arasýnda Þemseddin Ýbn Tolun’un ™ar-
bü’l-hû¹a £alâ cemî£i’l-ø†ta, Ýzzeddin Ýbn
Þeddâd’ýn ed-Dürrü’l-münteÅab, Ýbnü’l-
Adîm’in Te×kire, Ýbnü’l-Mibred’in Kitâ-
bü’l-¥isbe, Nüzhetü’r-rifâš, Ebû Ali et-
Tenûhî’nin Niþvârü’l-mu¼âŠara, Makrî-
zî’nin el-Mušaffâ adlý eseriyle Muham-
med b. Ýbrâhim el-Cezerî’nin TârîÅu ¼a-
vâdi¦i’z-zamân ve enbâßih ve vefeyâ-
ti’l-ekâbir ve’l-a£yân min ebnâßih adlý
bugüne kýsmen ulaþan eserinin Paris Bib-
liothèque Nationale’deki nüshasý bulun-
maktadýr. Müellif, Saîd b. Býtrîk’in et-Tâ-
rîÅu’l-mecmû£unu L. Þeyho ve B. Carra
de Vaux ile birlikte neþretmiþtir (Eutychii
Patriarchae Alexandrini Annales, I-II, Pa-
ris 1906-1909; Beyrut 1906-1909).
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Kocanýn, karýsýný annesine
veya dinen nikâhý düþmeyecek

yakýnlarýna benzetmesi anlamýnda
fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “sýrt, arka, yüzey” gibi anlam-
larý bulunan zahr kelimesiyle iliþkili olan
zýhâr terimi kocanýn, kendisine haram kýl-
mak maksadýyla karýsýný veya karýsýnýn baþ,
yüz, sýrt gibi bütünü ifade eden bir bölü-
münü evlenmesi dinen yasak olan yakýný
(mahrem) bir kadýna benzetmesi demektir.
Kelime bu anlamda fiil kalýbýyla Kur’an’da
üç yerde (el-Ahzâb 33/4; el-Mücâdile 58/
2-3), hadislerde ise pek çok yerde (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “zhr” md.) geçmektedir.

Câhiliye Araplarý arasýnda bir boþama
þekli olarak bilinen uygulama genelde,
“Sen bana annemin sýrtý (zahrý) gibisin”
cümlesiyle yapýldýðýndan zýhâr adýný almýþ-
týr. Bu benzetmede bakýlmasý haram olan
baþka bölge ve organlarýn deðil de sýrtýn
kullanýlmasýnýn sebebi hakkýnda deðiþik
yorumlar yapýlmýþtýr. Sýrtýn cinsel beraber-
likten istiare olduðu (Ahmed b. Muham-
med el-Feyyûmî, s. 147) ya da geçimsiz ve
itaatsiz olan kadýna kocasýnýn sýrtýný dö-
nerek onu býrakmasý dolayýsýyla bu isimle
anýldýðý söylenmiþtir (Kasým el-Konevî, s.
162). Bir baþka açýklama ise burada yahu-
di geleneðinin etkili olduðu yönündedir.
Buna göre Yahudilik’ten kadýna arkadan
yaklaþma yasaðýný öðrenen Araplar, zahr
kelimesiyle erkeðe en yakýn mahrem olan
anneyi bir araya getirerek vurgulu ve ke-
sin bir ayrýlýk ifadesi geliþtirmiþlerdir (M.
Tâhir Ýbn Âþûr, XXVIII, 11). Ancak Mus‘ab
b. Zübeyr’den evlenme teklifi alan Âiþe
bint Talha’nýn, “Eðer onunla evlenirsem
benim babamýn sýrtý gibidir” dediði dikka-
te alýnýrsa (Dârekutnî, III, 319) kelimenin
seçiminde yahudi geleneðinin etkili oldu-
ðu iddiasý zayýflamaktadýr. Câhiliye toplu-
munda erkekler eþlerine ya da eþlerinin
akrabalarýna kýzdýklarý zaman onlarý ceza-
landýrmak için zýhâr yapar, böylece tekrar
bir araya gelemeyecek þekilde onlardan
ayrýlmýþ olurlardý (Cevâd Ali, V, 550-551).
Fakat sanýldýðýnýn aksine zýhâr çok yaygýn
bir uygulama haline gelmemiþtir. Hatta
bazý müellifler zýhârýn Mekke ve Necid ci-
varlarýnda bilinmediðini söyler (M. Tâhir
Ýbn Âþûr, XXVIII, 11). Her ikisi de Medine-
li olan Evs b. Sâmit ile hanýmý Havle bint
Sa‘lebe arasýnda geçip zýhârla ilgili âyetle-
rin inmesine sebep teþkil eden olayýn Me-
dine döneminin geç yýllarýnda meydana

yatçýlar tarafýndan kaynak olarak kullanýl-
mýþtýr. Makaleleri genelde el-Meþriš der-
gisinde yayýmlanmýþ, bazý makaleleri el-
Meserre (Harîsa) ve el-Kitâb (Kahire) adlý
dergilerde neþredilmiþtir. Bu arada telif
eserlerinin yaný sýra pek çok tahkik yap-
mýþtýr.

Eserleri. 1. ƒazâßinü’l-kütüb fî Dýmaþš
ve Šavâ¼îhâ (I-IV, Kahire 1902; Dýmaþk
1982). Müellif Þam ve çevresindeki Sîdnâ-
yâ, Ma‘lûle ve Yebrûd’daki kütüphaneleri
incelediði bu eserine Zâhiriyye Kütüpha-
nesi’nde mevcut kitaplarýn bir listesini de
eklemiþtir. 2. ƒabâya’z-zevâyâ min tâ-
rîÅi Sîdnâyâ (Harîsa 1351/1932; Trablus
1982). Zeyyât, Vatikan’daki çalýþmalarý es-
nasýnda kaleme aldýðý bu eserinde, Ku-
düs’ü ziyaret eden hýristiyan hacýlarýn
önemli uðrak yerlerinden olan ve kutsal
kabul edilen tarihî kiliselerle manastýrla-
rýn yer aldýðý Þam’ýn kuzeyindeki Sîdnâyâ
þehrinin tarihini incelemiþtir. 3. e½-Øalîb
fi’l-Ýslâm (Harîsa 1357/1938; Cunye 2005).
Hýristiyanlýk’ta haçýn ortaya çýkýþý ve tarihi
üzerine yapýlmýþ önemli bir çalýþmadýr. 4.
el-ƒýzânetü’þ-þaršýyye, eb¼â¦ ve emâ-
lî fî târîÅi’þ-Þarš ve âdâbihî (I-IV, Bey-
rut 1355-1368/1936-1948; Trablus 1999).
Eserde müellifin el-Meþriš dergisinde çý-
kan makaleleri bir araya getirilmiþtir. Bu
makalelerden bazýlarý þunlardýr: “eþ-Say-
râfe fi’l-Ýslâm ve iflâsuhüm min ilhâhi’n-
nâsi fî apzi emvâlihim” (XXXV/4 [1935], s.
491-496); “Fennü’t-tabp ve ýþlâhi’t-ta.âm
fi’l-Ýslâm” (XLI/1 [1947], s. 1-26); “el-Ce-
vâlî ev cizyetü rü,ûsi’n-naþârâ fi’l-Ýslâm”
(XLI/2 [1947], s. 145-156); “Haþâ,iþu Ba.le-
bek kadîmen fi’þ-þýnâ.a ve’z-zirâ.a” (XLI/2
[1947], s. 157-170); “el-Varâka ve’l-varrâ-
kun fi’l-Ýslâm” (XLI/3 [1947], s. 305-350);
“el-Esmâ, ve’l-künâ ve’l-elkabü’n-naþrâ-
niyye fi’l-Ýslâm” (XLII/1 [1948], s. 1-21); “et-
Teþeyyü. li-Mu.âviye fî .ahdi’l-.Abbâsiyyîn”
(XLII/1 [1948], s. 28-38); “Târîpu kudâti’l-
Endelüs li-Ebi’l-Hasan en-Nübâhî neþere-
hû Levi-Provençal” (XLII/3 [1948], s. 461-
474); “Rakþu’l-kudât ve’l-vüzerâ, ve’l-üme-
râ, ve lehvühüm fî mecâlisihim ve palveti-
him” (XLIII/3 [1949], s. 503-511); “Mu.ce-
mü’l-merâkib ve’s-süfün fi’l-Ýslâm” (XLIII/
3 [1949], s. 321-364); “Suhufü’l-kitâbe ve
þýnâ.atü’l-varak fi’l-Ýslâm” (XLVIII/1 [1954],
s. 1-30; XLVIII/3 [1954], s. 458-498; XLVIII/
4 [1954], s. 625-653); “el-Mer,etü’l-gulâmiy-
ye fi’l-Ýslâm” (L/2 [1956], s. 153-192); “el-Li-
hâ fi’l-Ýslâm” (L/6 [1956], s. 722-738; LII/6
[1958], s. 678-695; LIII/4-5 [1959], s. 551-
556); “Lugatü’l-hadâre fi’l-Ýslâm” (LXIII/4-
5 [1969], s. 423-542). 5. ed-Diyârâtü’n-
Na½râniyye fi’l-Ýslâm (Dýmaþk 1357/1938;
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