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Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn
b. Mahmûd b. Muhammed
b. Alî b. Fâris ez-Ziriklî ed-Dýmaþk¢
(1893-1976)

˜

el-A£lâm adlý eseriyle tanýnan
Suriyeli þair,
gazeteci ve biyografi âlimi.

™

el-A£lâm’daki otobiyografisine göre 9
Zilhicce 1310 (25 Haziran 1893) tarihinde
Beyrut’ta doðdu. Kürt asýllý bir baba ile
Arap asýllý bir annenin oðlu olup bölgeye
sürülen Hâricîler’in büyük fýrkasý Ezârika
kabilelerinden birine mensuptur. Yine kendi ifadesine göre Ziriklî nisbesinin aslý Ezârika’ya (Zerkýyye ^ Zerkaliyye ^ Zirikliyye) dayanýr, bu sebeple bazý makalelerinde Ezraký nisbesini kullanmýþtýr (Ahmed
el-Alâvine, ƒayruddîn ez-Ziriklî, s. 9-10).
Ancak Zirikliyye’nin Þam’da bir Kürt kabilesi veya ailesinin adý olduðu fikri daha
yaygýndýr (M. Hayr Ramazan Yûsuf, I, 166).
Aslen Suriyeli olan ve ticaret amacýyla Beyrut’ta bulunan ailesiyle birlikte yedi yaþýnda geldiði Þam’da medrese eðitimi aldý.
Edebiyata ilgi duydu ve genç yaþta þiir
yazmaya baþladý. Dýmaþk Osmanlý Medresesi’nin el-Kýsmü’l-ilmî bölümüne girdi.
Cemâleddin el-Kasýmî, Tâhir el-Cezâirî, Abdülkadir Bedrân, Muhammed Kürd Ali ve
Ebü’l-Hayr Muhammed b. Muhammed b.
Hüseyin el-Meydânî gibi hocalardan ders
gördü. Bu okulu dereceyle bitirdi (1912;
Osmanlý Padiþahý Sultan Reþad tuðralý
diplomasýný Dýmaþk Osmanlý Medresesi’nden almasýna raðmen bunu Hâþimiyye
Medresesi þeklinde ifade etmesi [el-A£lâm,
VIII, 267] genç yaþlarýndan itibaren hararetli bir Arap milliyetçisi olarak tanýnan
Ziriklî’nin Osmanlýlar’a bakýþýný göstermektedir). Çýkardýðý haftalýk el-A½ma£î
dergisinde “Arap Abbâsî halifesi” alt yazýsýyla Me’mûn’un temsilî resmini yayýmlamasý yüzünden dergi Osmanlý hükümeti tarafýndan toplatýldý. Beyrut’a giderek
Fransýzlar’ýn kurduðu el-Külliyyetü’l-almâniyye’de (laik eðitim yapýlan fakülte) Fransýzca derslerine devam etti, ardýndan ayný fakültede tarih ve Arap edebiyatý dersleri okuttu. I. Dünya Savaþý’nýn baþlarýnda
Þam’a döndü. 1918’den sonra bir arkadaþýyla birlikte Lisânü’l-£Arab gazetesini çýkardý, ayrýca el-Müfîd gazetesinin yayýmlanmasýna katkýda bulundu. Þiirlerini bir
araya getirdiði £Abe¦ü’þ-þebâb adlý kitabý baský hazýrlýklarý sýrasýnda yandý.

Ziriklî

Fransýzlar’ýn 1920’de Þam’a girdikleri
günün sabahýnda buradan ayrýlarak Filistin ve Mýsýr üzerinden Hicaz’a geçti. Fransýzlar’la alay eden bir þiir yazdýðý için gýyabýnda idam kararý çýkarýldý ve mallarýna el
konuldu. Kendisini Arap ülkelerinin kralý
ilân eden ve I. Dünya Savaþý’nýn sona ermesiyle Ýngiliz destekli bir Arap krallýðý kurma giriþiminde bulunan Mekke Emîri Þerîf Hüseyin’den iyi kabul gördü, 1921’de
krallýðýn vatandaþlýðýna geçti. Emîr tarafýndan oðlu Abdullah’la birlikte Ürdün’e
gönderildi ve Amman’da ilk hükümetin
oluþumuna katkýda bulundu. Fransa’nýn
hakkýndaki idam kararýný kaldýrmasýyla
Þam’daki ailesini Amman’a getirdi. Emîr
Abdullah’ýn siyasetini beðenmediðini ve
onu ilk uyaranýn kendisi olduðunu ifade
eden Ziriklî, Mýsýr’a giderek Kahire’de 1923
yýlýnýn sonlarýnda el-Matbaatü’l-Arabiyye’yi kurdu ve bazý kitaplarýný neþretti. Millî
duygulara hitap eden þiirleri Arap dünyasýnda büyük yanký uyandýrdý ve özellikle
Suriye’de gençlerin sloganý haline geldi.
1925’te Fransýz iþgaline karþý Suriye halkýnýn isyan etmesi sebebiyle Fransýzlar ikinci defa gýyabýnda idam kararý çýkardý. Saðlýk problemleri yüzünden matbaasýný satmak zorunda kaldý (1927) ve çalýþmalarýna üç yýl ara verdi, bu sýrada Suudi ailesinin davetlisi olarak Hicaz’a gitti. 1930’da
Filistin’e geçti ve Kudüs’te iki arkadaþýyla
birlikte el-¥ayât gazetesini çýkardý, ancak
Ýngiltere hükümeti tarafýndan gazetenin
yayýmý durduruldu. Yafa’da Yafa adýnda
bir gazete çýkarmayý denediyse de bundan sadece tek sayý yayýmlanabildi. 1934’te Suudi hükümeti tarafýndan Kahire’ye
elçilik müsteþarý olarak tayin edildi, burada Arap Birliði kuruluþ müzakerelerine katýldý ve 1951’de bu toplantýlarda tam yetkili Suudi temsilcisi oldu. 1946’da Cidde’de Dýþiþleri Bakanlýðý’nda görev aldý. Ardýndan Mýsýr’a gitti ve resmî iþleri yanýnda
el-A£lâm’ýn basýmýyla da ilgilendi. 1957’den itibaren üç yýl Suudi Arabistan’ýn Fas

büyükelçiliðini yaptý. Hastalýðý dolayýsýyla
Riyad’a davet edildiyse de kendisi dinlenme ve tedavi için Beyrut’u tercih etti.
Þam, Kahire ve Baðdat Arap dil akademileri üyesi olan Ziriklî 1946’da Ýngiltere’ye, buradan Fransa’ya ve ertesi yýl Amerika Birleþik Devletleri’ne, 1954’te de Atina’ya gitti. Dönüþünde Ýstanbul, Halep,
Beyrut üzerinden Kahire’ye geldi. Ardýndan Tunus ve Ýtalya’ya geçti. 1960’tan itibaren Beyrut’ta oturmakla birlikte “ikinci
vataným” dediði Suudi Arabistan’dan baþka Suriye, Mýsýr, Türkiye ve Ýtalya’ya, her
yýl tedavi için Ýsviçre’ye seyahat etti. Bu
gezileri sýrasýnda pek çok yazma eser gördü, doküman topladý. 25 Kasým 1976 tarihinde Kahire’de öldü ve burada defnedildi. Gays adýnda bir oðlu ve üç kýzý (Lemîs, Tarîfe, Hayât) vardý. Hoþsohbet, nüktedan, çok zeki, asabî mizaçlý, kin tutmayan müsamahakâr bir kiþiliðe sahipti. Ocak
1977’de Þam’da onu anmak için düzenlenen toplantýda yapýlan konuþmalar Mecelletü’¦-¦ešåfe’nin Þubat 1977 özel sayýsýnda yayýmlanmýþtýr. Büyük bir kýsmýný Riyad
Üniversitesi’ne baðýþladýðý kitaplarýnýn tamamý, ölümünden sonra Riyad’a götürülerek þimdiki Melik Suud Üniversitesi Kütüphanesi’nin özel bölümüne konmuþ,
ardýndan katalogu neþredilmiþtir (1401/
1981).
Ahmed Þevký, Hâfýz Ýbrâhim, Zehâvî,
Ma‘rûf er-Rusâfî ve Ýsmâil Sabri Paþa gibi çaðdaþ Arap þiirinin neoklasik þairleri
arasýnda sayýlan Ziriklî’nin üslûbu akýcý, ifadesi açýk ve tasvirleri parlaktýr. Suriye’de
“þiir ve cihad sancaðýný” elinde taþýyan mücahid bir vatan þairi diye nitelendirilir. Þiirlerinde otantiklik, zevkiselim, lafýz yalýnlýðý ve tatlýlýðý gibi güzelliklerin toplandýðý,
vatan þiirlerinde iþgalcilere karþý büyük bir
isyanla birlikte derin bir vatan sevgisinin
yankýlandýðý görülür. Ziriklî afîf aþkýn öncülerinden Urve b. Hizâm’ýn “Nûniyye”sine taþtîr (Dîvân, s. 42), Ali b. Abdülganî elHusrî’nin “Yâ leyle’þ-þab metâ gadühû”
mýsraý ile baþlayan meþhur “Dâliyye” kasidesine nazîre (muâraza) yazdýðý gibi (a.g.e.,
s. 67-68) kendisinin bazý þiirlerine de Emîr
Âdil Arslan, Muhammed Abdülganî Hasan, Ebû Selmâ Abdülkerîm el-Keremî,
Fuâd Þâkir, Muhammed el-Bezm tarafýndan nazîreler yazýlmýþtýr (a.g.e., s. 369377). Muhammed Ahmed Ahmed Muhammed Ebü’l-Vefâ, Ezher Üniversitesi Arap
Dili Fakültesi’nde Ziriklî’nin hayatýna ve
þiirine dair bir çalýþma yapmýþ (1982), Ahmed el-Alâvine de hakkýnda yazýlan kitap
ve makalelerin bibliyografyasýný hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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Ziriklî’nin 1330 (1912) tarihli medrese diplomasý

Eserleri. 1. Mecdûlîn ve’þ-þâ£ir. 24 Eylül 1920’de yazýlan manzum küçük bir kýssa olup Kahire’de müstakil olarak (1339/
1921) ve Dîvân içinde (s. 359-366) yayýmlanmýþtýr. 2. Mâ raßeytü ve mâ semi£tü.
Þam’dan Filistin, Mýsýr ve Hicaz’a yaptýðý
ilk gezisi hakkýnda bir seyahatnâmedir (Kahire 1342/1923; nþr. Abdürrezzâk Kemâl,
Tâif 1398/1978). 3. £Âmân fî £Ammân. Bu
eserde Amman’da geçirdiði iki yýlýndan
ve buradaki siyasî mücadelelerinden söz
edilir (Kahire 1343/1925). 4. Dîvân. Ulusal
ve sosyal konulardaki þiirleriyle tabiat tasvirlerini içeren ve ilk defa 1343’te (1925)
basýlan eser pek çok ilâveyle yeniden yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1980, 1993). Divanda
1910’lu yýllardan itibaren hayatýnýn son
günlerine kadar yazmýþ olduðu 410 kadar
þiiri yer almaktadýr. Her birinin altýnda yazýldýðý yer ve tarih kaydedilmiþtir. Eserde
özellikle talebelik yýllarýnda kaleme aldýðý
öðrenci, gençlik, asker ve vatan þarkýlarý
önemli yer tutar. Bunlar arasýnda 1911’de Þam’da yazdýðý, “Üsküdar’a gider iken”
makamýnda söylenen “Eyyühe’l-cündî” þarkýsýyla (s. 310) “Neþîdü Hittîn” (s. 50-54)
özellikle belirtilmelidir. Müzikalitesi yüksek olan bu þarkýlarýn çoðu yeni tarz müveþþah kasidelerinden meydana gelir. Divanda vatan sevgisi, vatan müdafaasý, iþgalcilere karþý verilen mücadele ve savaþlarla ilgili þiirler önemli bir hacme sahiptir. Bu baðlamda Fransýz ve Ýngilizler’in iþgallerine karþý mücadelelerde, etkili olan
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kahraman ve þehidlerden söz edilmiþ, onlar için mersiyeler yazýlmýþtýr. Yine Ýngilizler’in Hindistan’ý iþgaline karþý savaþan Hindistan Hilâfet Hareketi öncüleri hakkýnda
mersiyeler, 1973 Arap-Ýsrail savaþýyla ilgili
manzumeler ve iki dünya savaþýyla Balkan
savaþlarýna dair yazýlmýþ þiirler yer alýr.
Muhammed Abdurrahman Ýbrâhim Hudayr Æýrâße fî Dîvâni ƒayriddîn ez-Ziriklî adýyla bir çalýþma yapmýþtýr (Kahire
1414/1993). 5. Þibhü’l-Cezîre fî £ahdi’lMelik £Abdil£azîz. Eserde Suudi Arabistan Krallýðý’nýn kurucusu Abdülazîz’in hayatý ve görüþleriyle müellife olan desteðinden övgüyle söz edilmiþtir (3 ciltte 4 cilt,
Beyrut 1390/1970; 7. bs. 2 ciltte 4 cilt, Beyrut 1997). Kitap hakkýnda Ömer Rýzâ Kehhâle’nin bir tanýtým yazýsý vardýr (MMLADm.,
XLVI/2 [1971], s. 414-415). 6. el-Vecîz fî
sîreti’l-Melik £Abdil£azîz. Bir önceki
eserin özetidir (Beyrut 1971, 1972, 10. bs.
1999). 7. el-A£lâm*. Müellifin en meþhur
çalýþmasýdýr. Kiþi adlarýna göre alfabetik
olarak düzenlenen eserin çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (I-III, Kahire 1345-1347; I-X,
1373-1378; I-XI, Beyrut 1389/1969; nþr. Züheyr Fethullah, I-VIII, 1399/1979, 15. bs.
2002). Eser zamanla geliþerek daha derli
toplu bir tertibe kavuþmuþtur. Doðu ve
Batý ilim dünyasýnda ilgiyle karþýlanan elA£lâm’a Ahmed el-Alâvine (¬eylü’l-A£lâm,
Cidde 1418-1422/1998-2002), Muhammed
Hayr Ramazan Yûsuf (Tetimmetü’l-A£lâm,
I-II, Beyrut 1418/1998) ve Nizâr Abâza
ile Muhammed Riyâd el-Mâlih (Ýtmâmü’lA£lâm, Beyrut 1999) zeyil yazmýþ, Bessâm
Abdülvehhâb el-Câbî eseri kýsaltýp tek ciltte toplamýþ (Mu£cemü’l-A£lâm, Limasol
1987), Züheyr Zâzâ da biyografileri gruplandýrarak ölüm tarihlerine göre sýralamýþtýr (Tertîbü’l-A£lâm £ale’l-a£vâm, I-II,
Beyrut 1990). Düzeltilmesi gereken yerler
hakkýnda M. K. rumuzuyla Muhammed
Kürd Ali (MMÝADm., VII/12 [1927], s. 565566; VIII/7 [1928], s. 441-442; X/1 [1930], s.
62-63), Ýzzeddin et-Tenûhî (a.g.e., XXXVI/
3 [1961], s. 486-490; XXXVI/4, s. 703-704),
Ýsmâil b. Ali el-Ekva‘ (Mecelletü’l-£Arab, VIII/
7-8 [Riyad 1974], s. 562-569), Muhammed
Ahmed Dehmân (MMLADm., LIII/2 [1978],
s. 374-394), Bahâeddin Abdurrahman (£Âlemü’l-kütüb, XXII/1-2 [Riyad 1421/20002001], s. 3-10) ve Fâlih Ziyâb el-Uteybî (Mecelletü’l-£Arab, XXXIX [Riyad 1424/2003],
s. 71-84) makaleler yazmýþ; Abdülazîz erRifâî Fevâtü’l-A£lâm (nþr. Bahâeddin Abdurrahman, Riyad 1420/2000), Muhammed b. Abdullah er-Reþîd el-Ý£lâm bi-ta½¼î¼i Kitâbi’l-A£lâm (Beyrut 1422/2001),
Ahmed el-Alâvine Na¾arât fî Kitâbi’l-

A£lâm (Beyrut 1423/2003, ilâvelerle 1426/
2005) ve Arabî Dâiz el-Firyâtî Ma£a’l-£Allâme ez-Ziriklî fî Kitâbihi’l-A£lâm (Riyad 1429/2008, s. 207-292 arasýnda Ahmed
el-Alâvine’nin Na¾arât’ýnda tesbit ettiði hatalara yer vermiþtir) adýyla eserler kaleme almýþlardýr. 8. el-Ý£lâm bi-men leyse
fi’l-A£lâm. el-A£lâm’ýn dördüncü (1399/
1979) baskýsýndan itibaren esere eklenmiþtir. Hayreddin ez-Ziriklî’nin henüz neþredilmemiþ eserleri de vardýr: Øaf¼a mechûle min târîÅi Sûriyye fi’l-£ahdi’l-Fay½alî, Vefâßü’l-£Arab (ilk defa 1914’te Beyrut’ta olmak üzere birkaç defa sahnelenen
tiyatro eseri), Mecmû£a muÅtâre kebîre fi’l-edeb ve’t-târîÅ. Yayýmlanmýþ makaleleri arasýnda “Nefhatü’r-Reyhâne (elMuhibbî)” (MMLADm., XLII/3 [1967], s. 634638) ve “Ýmâre mechûle el-mekân, ez-zamân, es-sened, el-imâre” (a.g.e., XLIV/1-2
[1969], s. 256-265) anýlabilir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ziriklî, el-A£lâm (nþr. Züheyr Fethullah), Beyrut
1986, VIII, 267-270; a.mlf., Dîvân, Beyrut 1993,
tür.yer.; Brockelmann, GAL Suppl., III, 235-236,
357; Edhem el-Cündî, A£lâmü’l-edeb ve’l-fen, Dýmaþk 1954-58, I, 387-389; II, 143; Selâhaddin elMüneccid, Mu£cemü’l-müßerriÅîne’d-Dýmaþšýyyîn, Beyrut 1398/1978, s. 432; Abdülkadir Ayyâþ, Mu£cemü’l-müßellifîne’s-Sûriyyîn fi’l-šarni’l£iþrîn, Dýmaþk 1405/1985, s. 222-223; M. Mutî‘
el-Hâfýz, Delîlü’l-eb¼â¦i’t-târîÅiyye fi’l-Mecellâti’s-Sûriyye, Dýmaþk 1406/1986, s. 44, 54, 58,
144, 145, 177, 199; M. Abdüllatîf Sâlih el-Ferfûr,
A£lâmü Dýmaþš fi’l-šarni’r-râbi £ £aþer el-hicrî,
Dýmaþk 1408/1987, s. 89-91; M. Hayr Ramazan
Yûsuf, Tetimmetü’l-A£lâm li’z-Ziriklî, Beyrut
1418/1998, I, 166-167; Ahmed el-Alâvine, ƒayruddîn ez-Ziriklî, Dýmaþk 1423/2002; a.mlf.,
“Payruddîn ez-Ziriklî (1310-1396 h.) tevþîku bibliyûcrâfî li-âþârihî ve mâ kütibe .anh”, Mecelletü Mektebeti’l-Melik Fehd el-Va¹aniyye, XII/2,
Riyad 1427/2006-2007, s. 350-360; M. Âkif Aydýn, “Hayr’ud-Dîn Ziriklî”, ÝTED, VII/1-2 (1978),
s. 328-330; Abdullah b. Sa‘d er-Ruveyþid, “Dîvânü’z-Ziriklî”, ed-Dâre, XI/2, Riyad 1406/1985, s.
127-132; “Pizânetü’l-üstâc Payriddîn ez-Ziriklî”,
AÅbârü’t-türâ¦i’l-Ýslâmî, sy. 12, Küveyt 1987, s.
24-26; M. Receb el-Beyyûmî, “ez-Ziriklî”, Mevsû£atü a£lâmi’l-fikri’l-Ýslâmî, Kahire 1425/2004,
s. 407-411; Sa‘d Muhammed el-Hecresî, “ez-Ziriklî, Payruddîn b. Mahmûd”, Mv.AU, XI, 136138.

ÿKasým Kýrbýyýk

–

—
ZÎRÎLER
(   )

˜

Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te
iki devlet kuran Berberî hânedaný.
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Sanhâce’nin en önemli kabilelerinden
olan Zîrîler, Ýfrîkýye ile Maðrib-i Evsat arasýnda yerleþmiþtir. Adýný Zîrî b. Menâd’dan alan Zîrîler’in biri IV. (X.) yüzyýlda Ku-

