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ni şan lar ve ödül ler al mış tır: Su ri ye hü küme ti ta ra fın dan Üs tün Hiz met ve Mümtaz Sı nıf ma dal ya la rı, Lüb nan hü kü me ti ta ra fın dan Maa rif ma dal ya sı, First Class, Visâmü’lar di’lva tanî ve Com man de ur Class ni şan la rı. Bun la rın ya nın da 23 Nisan 1999’da elMu naz za ma tü’lAra biy ye li’tter bi ye ve’sse kå fe ve’lulûm ve elLecne tü’lva ta niy ye elLübnâniy ye li’tter bi ye ve’lilm ve’sse kå fe ta ra fın dan Arap Kültür ödü lü ne lâyık gö rül müş tür. Zü reyš hak kın da çok sa yı da ça lış ma ya pıl mış (bk. 
bibl.),DirâsâtFilis¹îniyye:Mecmû£atü
eb¼â¦ vuŠi£at tekrîmen li’d-duktûr
Æons¹an¹inZüreyš=StudiaPalaestina
StudiesinHonourofConstantineK.
Zurayk (ed. Hi şâm Neşşâbe, Bey rut 
1988) ve ArabCivilization:Challenges
andResponses:StudiesinHonorof
ConstantineK.Zurayk(ed. Ge or ge N. 
Ati yeh – Ib ra him M. Owe iss, New York 
1988) baş lık lı ar ma ğan ki tap lar ha zır lanmış tır.Ge rek dün ya ge rek se Or ta do ğu coğraf ya sın da çok önem li olay la rın mey da na gel di ği bir dö nem de ya şa yan Kos tan tin Zü reyš bir ida re ci, bir bi lim ve ak si yon ada mı dır. Aka de mik ve idarî ça lış ma la rını sür dü rür ken Arap coğ raf ya sı nın için de bu lun du ğu kö tü şart la rın se bep le ri ni irde le ye rek çö züm yol la rı ara mış tır. Arap mil li yet çi li ği nin ön de ge len bir kaç teo risye nin den bi ri ka bul edi lir. Bey rut Ame rikan Üni ver si te si’nde gö rev yap tı ğı sı ra da ta le be ler ara sın da mil li yet çi ve öz gür lükçü ha re ket le rin yay gın laş ma sı için ça ba har ca mış, ço ğun lu ğu hı ris ti yan olan bu genç le rin mil li yet çi bir şu ur ka zan ma ları na bü yük kat kı da bu lun muş tur. Ön ce Su ri ye’nin Fran sız iş ga lin den kur ta rıl ma sı ve da ha son ra Fi lis tin’in hür ri ye ti ne kavuş ma sı nı sağ la mak ama cıy la pek çok der nek le iş bir li ği yap mış, ku ru luş la rın da ve fa ali yet le rin de önem li rol ler üst len miştir. 1930’lu yıl lar da Bey rut Üni ver si te si ta le be le ri ara sın da kül tü rel fa ali yet ler ger çek leş tir mek üze re oluş tu ru lan, kendi si nin de yö ne ti min de yer al dı ğı Cem‘iyye tü ur ve ti’lvüskå bunlar dan bi ri dir. 
1939’da ka le me al dı ğı el-Va£yü’l-šavmî, Arap mil li yet çi le ri nin baş ucu ki ta bı ha li ne gel miş tir.Kos tan tin Zü reyš, din le ri ve mez hep le ri dik ka te al ma dan bü tün Arap lar’ın Arap di li ne, kül tü rü ne da ya lı bir li ği için ça lış mıştır. Do la yı sıy la onun Arap mil li yet çi li ği nin se kü ler bir çiz gi de de vam et me sin de et kisi çok bü yük tür. Dü şün ce le ri ni Arap bir li ği ve mil li yet çi li ği, me de ni yet, iler le me, akıl

gi bi fark lı şe kil ler de ya zı lır. Ba ba sı Kay ser da ha ön ce Ko lom bi ya’ya göç et miş, ora da bir sü re otur duk tan son ra Su ri ye’ye döne rek ev len miş tir. Kos tan tin (Kus tantin) Zü reyš ilk ve or ta öğ re ni mi ni Şam’daki Rum Or to doks Ki li se si’nin okul la rın da gördü. 1923’te Bey rut Ame ri kan Üni versite si Geo met ri ve Ma te ma tik Bö lü mü’ne kay dol duy sa da ar dın dan ta rih bö lü mü ne geç ti ve bu ra dan 1928’de me zun ol du. Chi ca go Üni ver si te si’nde yük sek li san sı nı ta mam la dı ve Prin ce ton Üni ver si te si’nde ha zır la dı ğı “Mis ka wa ihi’s Et hics and Gree k Tho ught” baş lık lı te ziy le fel se fe dok to ru un va nı nı al dı. Da ha son ra Bey rut’a döndü ve Ame ri kan Üni ver si te si’nin öğ re tim kad ro su na gir di (1942). Su ri ye’nin bağımsız lı ğı nı ka zan ma sı üze ri ne ye ni açı lan Was hing ton Bü yü kel çi li ği’nde gö rev yap tı 
(1945-1947). Ay nı dö nem de ye ni ku rul muş olan Bir leş miş Mil let ler’de Su ri ye’yi tem sil et ti. Ar dın dan Bey rut’a dön dü. 19471949 ara sın da Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si’nde ta rih pro fe sö rü ola rak ça lış tı ve rek tör yardım cı lı ğı na ge ti ril di. Da ha son ra Şam’daki Su ri ye Üni ver si te si’nin ilk rek tör lü ğü ne ta yin edil di (1949-1952). Ar dın dan yi ne Bey rut’a dön dü ve Ame ri kan Üni ver si tesi’nde ön ce rek tör yar dım cı sı (1952-1954), da ha son ra rek tör ol du (1954-1957). Rektör lü ğün ar dın dan idarî bir gö rev al madı ve üni ver si te de ders ver me ye de vam et  
ti (1958-1977). 1963’te Fi lis tin Araş tır mala rı Ens ti tü sü’nün (Mü es se se tü’d-dirâ-
sâti’l-Fi listîniy ye / Ins ti tut for Pa les ti ne 
Stu di es) ku ru lu şun da yer al dı ve 1984’e ka dar bu ku ru mun mü dür lü ğü nü yaptı. 1965’te Co lom bia Üni ver si te si’nde, 
1977’de Ge or ge town ve Utah üni ver si te lerin de mi sa fir öğ re tim üye si ola rak bu lundu. 12 Ağus tos 2000’de Bey rut’ta öl dü.Zü reyš ulu sal ve ulus lar ara sı pek çok ku ru luş ta et kin rol oy na mış tır. Bun lar ara sın da Mec mau’llu ga ti’lAra biy ye biDı maşk ve elMec mau’lİl miy yü’lIrâk¢ üyelikle ri, The Ame ri can His to ri cal Association onur üye li ği, UNES CO İc ra Ku ru lu ve UNES CO hi ma ye sin de ki The Internationa l Com mis si on for a Sci en ti fic and Cul tu ral His tory of Man kind üye lik le ri, Internationa lAs so ci ati on of Uni ver si ti es üye li ği ve başkan lı ğı, Fri ends of the Bo ok in Le ba non baş kan lı ğı ve Ka tar Üni ver si te si Mü te velli He ye ti üye li ği sa yı la bi lir. 1956’da Beyrut Ame ri kan Üni ver si te si ta ra fın dan “seç kin ta rih pro fe sö rü” un va nı na lâyık gö rül müş, 1967’de Mic hi gan Üni ver si tesi ken di si ne fahrî dok tor un va nı ver miş, ay rı ca pek çok dev let ve ku rum dan çe şit li 
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miyyeKatalogu,İstanbul1321,IV,88-96;F. Chalan don,JeanIIComnène(1118-1143)etManuel
IComnène(1143-1180),Paris1912,II,493-495,
497-498,507;Ha lil Ed hem [El dem],Kayseriye
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Tıp Fa kül te si’nde okur ken Zü reyš’in se miner le ri ni ta kip ede rek on dan bü yük öl çü de et ki len miş tir.
Eser le ri. Te lif. 1. el-Va£yü’l-šavmî: 

Na ¾a rât fi’l-¼ayâti’l-šav miy ye el-müte-
fetti¼afi’ş-şarši’l-£Arabî(Bey rut 1939). Zü reyš’in Arap mil li yet çi li ği kavramı çevresin de or tak bir şu ur oluş tu rul ma sı te zi ni iş le di ği, çe şit li yer ler de ya yım lan mış maka le le ri ni içe ren ese ri dir. Raîf Hûrî bu na 
Me£â li mü’l-Va£yi’l-šavmî  adıy la bir reddi ye yaz mış tır. 2.Ma£ne’n-nekbe(Bey

rut 1948). 1948’de Arap lar’ın ya hu di ler kar şı sın da ye nil me si nin he men ar dın dan ya zı lan, ye nil gi nin se bep ve so nuç la rı nın, bu na ge ti ri len çö züm tek lif le ri nin in ce lendi ği eser R. Bayly Win der ta ra fın dan The 
Mea ning of the Di sas ter adıy la İn gi lizce’ye ter cü me edil miş (Bei rut 1956) ve diğer ba zı kim se le rin ko nuy la il gi li ya zı la rı nı da ih ti va eden bir ki tap için de ya yım lanmış tır (Nek be 1948: Esbâbühâ ve sü bü lü 

ilâ cihâ, Bey rut 2009). 3. Ey yü ³ad: Di râ-
sâtli-ba£²ibevâ£i¦inehŠatine’l-mer-
cüv ve (Bey rut 1957). Mü el li fin Arap top lumu nun ge le ce ği nin na sıl şe kil len di ril me si ge rek ti ği ni ele al dı ğı çe şit li ma ka le le rinden oluş mak ta dır. 4. Na¼nü ve’t-târîÅ: 
Me¹âlibvetesâßülâtfî½ınâ£ati’t-taßrîÅ
ve½un£i’t-târîÅ(Bey rut 1959, 6. bs. 1985). 
5.Hâ×e’l-£a½rü’l-mütefeccir:Na¾arâtfî
vâšı£inâvevâšı£i’l-insâniyye(Bey rut 

1963). Bu eser de ya za rın ma ka le le rin den mey da na gel mek te dir. 6. Fî Ma£ra ke ti’l-
¼aŠâre:Dirâsefîmâhiyyeti’l-¼aŠâre
vea¼vâlihâvefi’l-vâšı£i’l-¼aŠârî(Bey

rut 1964, 4. bs. 1981). Zü reyš, me de ni yet kav ra mı ve me de ni yet te ori le ri üze rin de dur du ğu ese ri nin bu ko nu da ya zıl mış Arap ça ilk eser ler den ol du ğu nu be lir tir. 
7.Ma£ne’n-nekbemüceddeden(Bey rut 

1967). 8.MorethanConquerors(Bei rut 

1968). Zü reyš’in 19531966 yıl la rı ara sın da Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si’nde yap tı ğı ko nuş ma la rı içe rir. 9. Na¼nü ve’l-müs-
tašbel(Bey rut 1977, 1980). 10. Ten sions 
in Is la mic ci vi li za ti on (Was hing ton 1978, 

Cen ter for Con tem po rary Arab Studi es, 

Ge or getown Uni ver sity). 11.Me¹âlibü’l-
müstašbeli’l-£Arabîhümûmvetesâßü-
lât (Bey rut 1983). Mü el li fin Arap lar’ın çeşit li so run la rı ve ge le cek le riy le il gi li ma kale le rin den oluş mak ta dır. 12.Me’l-£Amel:
¥adî¦ile’l-ecyâli’l-£Arabiyyeti’¹-¹âli£a
(Bey rut 1998). 13.el-A£mâlü’l-fikriyye
el-£âmmeli’d-duktûrÆus¹ân¹înZüreyš
(Bey rut 1994). Zü reyš’in yu ka rı da zik redi len eser le ri nin dört cilt ha lin de top lu ba sı mı dır.

cı lık, dev rim, uya nış ve dü zen gi bi kav ramlar et ra fın da şe kil len dir miş, or yan ta liz min Do ğu ve özel ola rak Arap top lum la rı için geliş tir di ği, Arap top lumu nun ken di si ni ge ri bı ra kan he ye can lı, ha yal ci, mi to lo jik ve şi irsel bir ya pı ya sa hip ol du ğu söy le mi ni iç selleş tir miş tir. Zü reyš ana me se le si ni, Arap top lu mu nu için de bu lun du ğu du rum dan hız la çı ka rıp modern dün ya da gü cü nü ve say gın lı ğı nı temin ede cek bir in kılâbı gerçek leş tir mek, onu ak tif, ger çek çi, akıl cı ve ilmî bir ya pı ya ka vuş tur mak şek lin de be lirler. Zü reyš’in me de ni yet hak kın da yaz dı ğı pek çok ya zı da iler le me, mo dern leş me ve Ba tı lı laş ma kav ram la rı nı he men he men eş an lam lı ola rak kul lan dı ğı gö rü lür.Arap lar’ın 1948 ve 1967’de İs ra il kar şısın da ağır bir ye nil gi ye uğ ra ma sı Zü reyš’in dü şün ce si nin ge liş me sey ri ni be lir le yen ana et ken ler den bi ri si ol muş tur. 1948’deki ye nil gi için “bü yük felâket” (nek be) ta biri ni kul la nan ilk ya zar lar dan olan Zü reyš, her iki ye nil gi den son ra te lif et ti ği eser lerde bu ye nil gi le rin se bep le ri ni gös ter me ye ça lış mış, ar dın dan si yo nizm ile mü ca de le yi ve Fi lis tin me se le si ni ha ya tı nın mer ke zi ne al mış tır. İlk ese rin de, Fi lis tin top rak la rında as kerî ye nil gi son ra sın da si yo nist bir dev le tin ku rul ma sı nın bir felâket, da ha kö tü sü nün ise top lu mun mânevî de ğer lerin de ya şa na cak çö küş ol du ğu nu be lir tir. O gü ne ka dar Arap lar’ın kül tü rel ve mede nî yük se li şi ni ön pla na çı kar mış, da ha son ra da si yo niz me kar şı çok da ha iyi teşkilâtlan ma la rı ge rek ti ği üze rin de dur muştur. Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü li der le rin den Corc Ha beş, Bey rut Ame ri kan Üni ver si te si 

Kostantin Züreyš

Çeviri,TahkikveNeşir. 1.Ümerâßü
øas sân min âli Cef ne, The odor Nöl de-
ke ve hi ye risâlâtüh (Bey rut 1933, 2009; 

Lon don 2009, Ben delî Cevzî ile bir lik te). The odor Nöl de ke’in Die Ghas sa nisc hen 
FürstenausdemHauseGafna’s ad lı ese ri nin (Ber lin 1887) Arap ça’ya ter cüme si dir. 2. İsmâil Çöl Bey, el-Yezîdiy ye 
šadîmenve¼adî¦en(Bey rut 1934). 3. 
Pro vi si onal Rea dings in the Me di eval 
His tory of the Ne ar East (ed. K. Zu rayk, 

Bey rut 1934). Or ta do ğu ta ri hi hak kın da bir ders ki ta bı dır. 4.TârîÅuİbni’l-Furât
el-¥a ne fî (TârîÅu’d-dü vel ve’l-mülûk). Nâ sı rüd din İb nü’lFurât’ın TârîÅ’inin Viya na’ da mev cut nüs ha sı nın VII. cil diy le (h. 

672682, Bey rutKa hi re 1942) IX. cil di nin bi rin ci kıs mı nı (h. 789792, Bey rut 1936) biz zat ya yım la yan Zü reyš, VI II. cil diy le 
(h. 683696) IX. cil din ikin ci kıs mı nı (h. 

793799) Neclâ İz zed din ile bir lik te neşret miş tir (Bey rut 1938, 1939). 5. Pro vi-
si onal Rea dings in the His tory of the 
ArabsandTheirCulture(Bey rut 1940). Mü el li fin Esed Rüs tem’le (Asad Rus tum) bir lik te edi tör lü ğü nü yap tı ğı eser Arap tari hiy le il gi li bir ders ki ta bı dır. 6.TârîÅu’l-
£ilm. Zü reyš’in, Mu ham med Kâmil Hü seyin, Mu ham med Mus ta fa Ziyâde, İbrâhim Bey yû mî Medkûr ve di ğer le riy le bir lik te yap tı ğı Ge or ge A. L. Sar ton’un AHistory
of Sci en ce ad lı ese ri nin Arap ça çe vi ri sinin edis yo nu dur (IVI, Ka hi re 19571972). 
7.Teh×îbü’l-aÅlâšveta¹hîrü’l-a£râš
(Kitâbü’¹-ªahâre ve ¹ahâre tü’n-nefs, Bey

rut 1966). İbn Mis ke veyh’in ahlâka da ir ese ri nin ilk tah kik li neş ri ni ya pan Zü reyš ese ri The Re fi ne ment of Cha rac ter adıy la İn gi liz ce’ye de çe vir miş tir (Bey rut 

1968).Zü reyš’in ba zı ma ka le le ri şun lar dır: “The Es sen ce of Arab Ci vi li za ti on” (MEJ, 

III/2 [1949], s. 125139); “The Na ti onal and In ter na ti onal Re la ti ons of the Arab States” (ed. T. Cuy ler Yo ung, Ne ar Eas tern 

Cul tu re and So ci ety, Prin ce ton 1951, s. 

205224); “Na¼ve ¼u lûl £ame liy ye li’tte ³allüb £ale’laša bât fî se bî li’lva¼de ti’l£Arabiy ye” (Æa Šâ yâ £Ara biy ye, VII/7 [Tem muz 

1980], s. 516); “ArabAme ri can Relations : Dan gers and Op por tu ni ti es” (Arab Studie s 

Qu ar terly, II/2 [Spring 1980], s. 113126); “enNeh cü’l£a½rî: Mu¼ te vâ ve hü viy yâ tüh, icâbiyâtüh ve sel biy yâ tüh” (el-Müstaš be-

lü’l-£Arabî, VII/69 [Ka sım 1984], s. 106-121) 
(eser leri için ay rı ca bk. Di râ sât Fi li½tîniy ye, 

s. xiiixx).
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