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sonraki dönemlerde de Maðrib camilerin-
de yaygýn biçimde uygulanmýþtýr. Muvah-
hidler’in bir eseri olan Tinmel Camii ve Me-
rakeþ Kütübiyye Camii ile Merînîler’den
kalan Tâze (Tâzâ) Camii (1291) bu planýn
görüldüðü yapýlardýr. Osmanlý döneminde
Tunus’ta inþa edilen Hammûde Paþa Ca-
mii de (1655) ayný düzenlemeye sahiptir.
Zeytûne Camii plan þemasý, revaklý avlu
düzenlemesi ve kare gövdeli yüksek mina-
resinin yaný sýra mermer sütunlarýn üze-
rindeki at nalý kemerleri, iki renkli taþ kom-
pozisyonlarý ve alçý süslemeleriyle Tunus’-
ta daha sonraki dönemlerde yapýlan ca-
mileri etkilemiþtir.
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ÿKadir Pektaþ

Ýlim ve Kültür Tarihindeki Yeri. Adýný in-
þa edildiði yerde bulunan zeytin aðacýn-
dan aldýðý rivayet edilir. Ayrýca bu ismin,
zeytinyaðýnýn ýþýk yaymasý gibi ilim ýþýkla-
rýný bölgede yaymasý arzusuyla, Nûr sû-
resinin 35. âyetinde Allah’ýn nurunun tem-
sili için verilen örnekte geçen zeytûne keli-
mesinden geldiði de ileri sürülmüþtür (Tâ-
hâ el-Velî, s. 562). Zeytûne Camii 80 (699)
yýlýndan hemen sonra önemli bir ilim mer-
kezi haline gelmiþ, 120 (737) yýlýndan iti-
baren burada seçkin âlimlerin çevresin-
de ilim halkalarý teþekkül etmiþtir. Ebü’l-
Arab’ýn ªabašåt’ýnda dokuzunu tanýttýðý
bu âlimlerin en meþhurlarý Ebû Muham-
med Hâlid b. Ebû Ýmrân et-Tücîbî, Amr
b. Râþid el-Kinânî, Ebû Yezîd Abdülmelik
b. Ebû Kerîme el-Ensârî, Ebû Küreyb Ab-
durrahman el-Meâfirî’dir.

Mâlikî mezhebini bölgede yaymaya baþ-
layan Ýbn Ziyâd el-Absî, Tunus’ta yetiþen
ve derslerini Zeytûne’de veren en önem-

gilerle konturlanan beyaz mermerle kap-
lanmýþtýr. Kapý açýklýðýnýn üzerinde siyah-
beyaz taþlardan oluþan yuvarlak kemerin
çevrelediði sülüs hatlý mermer kitâbe 1212
(1797) tarihini vermektedir. Birbiri içine
açýlan sade kapýlarla girilen bu mekânlar
düz örtülüdür. Harimin avluya açýlan ke-
merlerinin arasý ahþapla kapatýlmýþ, ku-
zeydoðu duvarý daha kýsa tutulan avlu dört
yönden revaklarla kuþatýlmýþ, kompozit
baþlýklarýn ve yüksek impostlarýn bulun-
duðu sütunlara oturan at nalý kemerlerin
taþýdýðý 3,5 m. geniþliðindeki revaklar ze-
mini mermerle döþenmiþ avludan bir seki
ile yükseltilmiþtir. Sade silmelerle çevrele-
nen at nalý kemerlerin üzerinde aralarýnda
renkli taþ süslemelerin bulunduðu silme-
ler bütün avlu cephelerini dolanmaktadýr.

Avlunun batý köþesinde yer alan mina-
re 9 m. geniþliðinde, 44 m. yüksekliðinde
kare bir kule þeklindedir. Minarenin alt bö-
lümü revaklarýn çatý hizasýna kadar düz bir
yüzey halinde yükselmektedir. Alt kýsým-
dan iki kalýn konsolla ayrýlan gövde en alt-
ta beþ sütunçeye baðlanan dilimli kör ke-
merlerle kaplanmýþ, sarý renkli taþlarla
oluþturulan düz bir yüzey üzerinde bulu-
nan bu düzenleme minare gövdesinin dört
cephesinde tekrarlanmýþtýr. Gövdenin üs-
tünde, alternatif dizilen siyah-beyaz taþ-
larla dolgulanan düz bir yüzeyden sonra
her cephede beþer yüksek at nalý kemerle
dýþa açýlan þerefe bulunmaktadýr. Bunun
üzerinde ince uzun dendanlar gelmekte-
dir. Daha kýsa tutulan þerefe bölümü dört
yöne siyah-beyaz taþla örülen at nalý ke-
merlerle açýlmaktadýr. En üstte yeþil renk-
li prizmal külâh ve alem yer almaktadýr.
Camiye XVII. yüzyýlda eklenen, harim ve
avluyu kuzeydoðudan çevreleyen revakla-
ra dýþarýdan on iki basamaklý merdivenle
çýkýlmaktadýr. Revaklar, kýbleye dik uzanan
at nalý kemerlerle birbirine baðlanan ve
biri caminin doðu duvarýna bitiþik üç sýra
halinde dizilen kýrk sekiz sütunla taþýn-
maktadýr. Kare altlýklar üzerindeki mer-
mer sütunlar Hafsî tipi sütun baþlýklarýna
sahiptir. 54 × 6,5 m. boyutlarýndaki dik-
dörtgen planlý bu bölümün üstü düz çatý
ile örtülmüþtür.

Tunus’ta inþa edilen ilk yapýlardan olan
Zeytûne Camii’nde bu bölgedeki diðer ca-
milerde olduðu gibi çok destekli plan þe-
masý uygulanmýþtýr. Ortadaki daha geniþ,
kýbleye dik uzanan neflerin mihrap önün-
de enine bir nefle kesilmesinden meyda-
na gelen plan, ilk inþa tarihi 670 yýlýna ka-
dar inen ve sonraki dönemlerde yapýlan
onarýmlarla günümüze gelen Kayrevan’-
daki Sîdî Ukbe Camii’nde görülmektedir;
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du. Sultan Ebû Fâris Abdülazîz, el-Maksû-
retü’l-Azîziyye adý verilen kütüphanesine
30.000 ciltten fazla eser vakfetti, daha
sonra vakfedilenlerle birlikte kitaplarýn sa-
yýsý 200.000’e ulaþtý. Sultan Ebû Amr Os-
man, 854’te (1450) sarayýndaki kütüpha-
neleri Zeytûne Camii’nde yapýlan yeni bir
kütüphaneye baðýþladý. Saraydaki nâdir
yazma eserler de oraya nakledildi. V. Mu-
hammed el-Mütevekkil’in burada kurdu-
ðu Abdaliyye Kütüphanesi için yazma eser
satýn almak üzere Ýspanya’nýn Þâtýbe þeh-
rine gönderdiði âlimler 3000 eserle geri
döndüler. Ayný dönemde biri cuma ve bay-
ram namazlarýný, diðeri vakit namazlarý-
ný kýldýran iki imamýn görev yaptýðý cami-
de her gün Kur’ân-ý Kerîm ve hadis oku-
nuyordu. Ebû Fâris Abdülazîz, Zeytûne
Camii’nde ikindiden önce Øa¼î¼-i-BuÅâ-
rî, ikindiden sonra eþ-Þifâß ve et-Ter³¢b
ve’t-terhîb okutulmasýný emretmiþti. Ebû
Amr Osman, 866 (1462) yýlýnda Endülüs’-
ten hediye olarak gönderilen kýymetli bir
mushaftan her gün sabah, öðle ve ikin-
di namazlarýndan önce Kur’an okumala-
rý için güzel sesli dört hâfýz görevlendir-
miþti.

Zeytûne Camii, Hafsîler’in çöküþ dönem-
lerinde ilmî canlýlýðýný kaybetmeye baþla-
dý. Ýspanyollar’ýn Tunus’u iþgal etmesi ilmî
faaliyetleri durma noktasýna getirdi. Ýspan-
yollar, 1535 ve 1573’te Tunus’a girdiklerin-
de Zeytûne kütüphanelerindeki kitaplarýn
çoðunu yaktýlar, sokaklara dökerek atlara
çiðnettiler, bir kýsmýný da papalýðýn kütüp-
hanesine götürdüler. Bu durum Ýspanyol-
lar’ýn 1574’te Tunus’tan çýkarýlmasýna ka-
dar devam etti. Ýspanya’nýn Tunus’u iþga-
li sebebiyle ülkedeki âlimlerin önemli bir
kýsmý baþka bölgelere gitmiþti. Bölgenin
kesin biçimde Osmanlý hâkimiyetine gir-
mesinin ardýndan âlimlerin çoðu geri dö-
nünce ilmî hayat tekrar canlandý. Osman-
lý egemenliði sýrasýnda askerlerin yaný sý-
ra ülkenin çeþitli bölgelerinden þehre göç
edenlerle birlikte þehirdeki Hanefîler’in sa-
yýsý büyük oranda arttý. Bu arada Tunus’a
gelen pek çok Hanefî fakihi cami ve med-
reselerde Hanefî fýkhýný öðretiyordu. “Da-
yýlar” devrinde özellikle XVII. yüzyýlýn baþ-
larýnda Endülüs’teki müslümanlarýn Ýspan-
ya tarafýndan toptan sürgün edilmesi üze-
rine yoðunluk kazanan göç esnasýnda Tu-
nus’a gelen Endülüslü âlimler Zeytûne’-
nin ilmî faaliyetlerine katký saðladý. Bu dö-
nemde Zeytûne’de ders veren müderrisler
arasýnda Âþûr el-Kosantînî, Muhammed
Hammûde, Fetâte, Muhammed el-Gumâ-
rî, Ebû Abdullah Muhammed Zeytûne ve
Þeyh Muhammed Seâde sayýlabilir.

1705-1735 ve 1756-1957 yýllarý arasýn-
da hüküm süren Hüseynîler devrinde as-
kerî ve iktisadî alanlarda ýslahat yapan I.
Ahmed (Paþa), 1842’de Zeytûne Camii’n-
de geleneksel biçimde yürütülmekte olan
öðretimi yeniden düzenledi. 1 Kasým 1842
tarihinde eðitim ve öðretimi yürütmek
üzere iki Hanefî ve iki Mâlikî fakihinden
meydana gelen nezâretü’l-ilmiyye heyeti
oluþturuldu. Camide ders vermek için on
beþ Mâlikî ve on beþ Hanefî fakihi görev-
lendirildi. Müderrislerin tatil günleri dýþýn-
da her gün istedikleri iki ilim dalýndan iki
ders okutmalarý kararlaþtýrýldý (müderris-
lerin listesi için bk. M. Azîz b. Âþûr, s. 90-
92). Bu düzenleme Zeytûne’yi daha canlý
hale getirdi. Tunus’un diðer þehirlerinden
ve komþu ülkelerden gelen talebelerin sa-
yýsý hýzla arttý. I. Ahmed Bey, Ýspanyol iþ-
gali sýrasýnda tahrip edilen kütüphaneler-
den birini yeniletti ve buraya el-Mektebe-
tü’l-Ahmediyye adýný verdi. Mehmed Sâ-
dýk Paþa 1875’te Abdaliyye Kütüphanesi’-
nin olduðu yere el-Mektebetü’s-Sâdýkýy-
ye’yi yaptýrdý.

Mehmed Sâdýk Paþa zamanýnda, Vezir
Tunuslu Hayreddin Paþa’nýn Zeytûne Ca-
mii âlimlerinden ve devlet adamlarýndan
teþkil ettiði bir heyetin hazýrladýðý ferman-
la Zeytûne Medresesi’nde ýslahat yapýldý
(Ocak 1876). Altmýþ yedi maddelik men-
þurda Zeytûne Camii’nde okutulacak ders-
ler ve bunlarýn üç merhalesi, müderris ve
öðrencilerin durumu, eðitim ve öðretimin
düzenlenmesi için kurulan nezâret heye-
tinin görevleri ve öðretim yýlýnýn sonunda
yapýlacak imtihanlarla ilgili kurallar belir-
lendi. Üç kademeli eðitimin birinci, ikinci
ve üçüncü kademelerinde okutulacak ki-
taplar tesbit edildi. Hayreddin Paþa’nýn
bu ýslahatýn yürütülmesiyle ilgili bir müs-
teþar ve camide ona yardým edecek iki gö-
revliyi tayin etmesiyle devlet camideki öð-
retimi doðrudan kontrol altýna almýþ oldu.
Bununla birlikte Hayreddin Paþa’nýn prog-
rama dahil etmek istediði modern bilim-
lerin okutulmasý teþebbüsü bazý muha-
fazakâr âlimlerin karþý çýkmasý yüzünden
uygulanma imkâný bulamadý. Ancak ya-
pýlan ýslahat, Zeytûne Medresesi’nin ge-
liþmesini ve dönemin en önemli ilim ku-
rumlarý arasýna girmesini saðladý. Bu dö-
nemde ders okutan hocalarýn baþýnda
Ömer b. Þeyh, Sâlim Bû Hâcib, Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Osman es-Senûsî,
Muhammed en-Neccâr, Muhammed en-
Nahlî ve Mahmûd b. Hoca geliyordu.

Fransýz himayesi döneminde (1881-
1956) Zeytûne’de yeni düzenlemeler ya-
pýldý. 1898’de Zeytûne âlimleri ve sömür-

li âlimlerden biridir. Aðlebîler döneminde
Ebû Ýbrâhim Ahmed b. Muhammed ve
kardeþi II. Ziyâdetullah tarafýndan yeniden
yaptýrýlan Zeytûne Camii, Tunus’u baþþe-
hir edinen Horasânîler devrinde de bölge-
nin önemli bir ilim merkeziydi. Burada ye-
tiþen çok sayýda fakih bölgedeki þehirler-
de kadýlýk görevini üstleniyordu (Bekrî, II,
697-699). Tunus þehri Hafsîler döneminin
baþlarýnda (1228 civarý) ilmî faaliyetler açý-
sýndan Kayrevan’ý gölgede býrakacak du-
ruma geldi. Cuma ve bayram namazla-
rýnýn kýlýndýðý Zeytûne Camii, el-Câmiu’l-
A‘zam diye adlandýrýlýrdý. Sultanlar ve dev-
let adamlarý Tunus’ta baþka cami ve med-
reseler inþa ettirmiþ, bunun yanýnda Zey-
tûne Camii’ne ayrý bir itina göstermiþler-
dir. Bu sayede ilmî faaliyetler hýzla geliþ-
miþ, bölgenin diðer þehirlerinden ve En-
dülüs’ten gelen pek çok âlim Tunus’a yer-
leþerek bu faaliyetlere katkýda bulunmuþ-
tur. Bu süreçte medreselerle camilerde
yapýlan dersler arasýnda bir fark bulunmu-
yor, buralarda Mâlikî fýkhýyla birlikte diðer
dinî ilimler de okutuluyordu.

Zeytûne Camii’nde eðitim ve öðretim
VII. (XIII.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren bü-
yük canlýlýk kazandý ve caminin þöhreti böl-
gede yayýldý. Tunus’un yaný sýra Fas, Ceza-
yir ve Sudan’dan öðrenciler gelmeye baþ-
ladý ve cami Kuzey Afrika’nýn en önemli
ilim merkezlerinden biri oldu. Ayný yüz-
yýlýn sonlarýnda Zeytûne Camii etrafýnda
önemli geliþme gösteren ilmî hareket Mâ-
likî mezhebinin bölgede yeniden güçlen-
mesini saðladý. Bu dönemde Zeytûne Ca-
mii’nde yetiþip orada müderrislik yapan
âlimlerin en meþhurlarý Ebü’l-Kasým b. Ebû
Bekr Ýbn Zeytûn, Ýbn Arafe, Ebû Mehdî
Îsâ el-Gabrînî, Ebü’l-Kasým el-Burzülî, Ýbn
Bezîze, Muhammed b. Hilfe el-Übbî, Ebü’l-
Kasým Ýbn Nâcî, Ebû Hafs Ömer el-Kýlþâ-
nî, Ýbn Haldûn, Muhammed b. Kasým er-
Rassâ‘, Ahmed el-Misrâtî ve Ebü’l-Bere-
kât Ýbn Usfûr’dur.

Daha önceki dönemlerde Zeytûne Ca-
mii’nde bir esas konulmadan talebelerin
istekleri ve hocalarýn tercihine göre ge-
leneksel biçimde yürütülen öðretim VIII.
(XIV.) yüzyýlda belirlenen kurallar, geliþti-
rilen metotlar, verilen icâzetlerle düzenli
bir hale getirildi ve üniversiteye benzer bir
statü kazandý. Bu kurallarý koyan Hafsî
sultanlarý ve devlet adamlarý müderris ve
talebenin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için
vakýflar tahsis ettiler. Burada dinî ilimle-
rin yaný sýra edebî ilimler, týp, astronomi
ve riyâziye baþta olmak üzere felsefî ve
aklî ilimler de okutuluyordu. Hafsî sultan-
larý, Zeytûne Camii’nde kütüphaneler kur-
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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.

ZEYYÂNÎ


