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ZÜHDÜ PAÞA CAMÝÝ ve MEKTEBÝ

ðu söylenirse de (Ekdal, Bizans Metropo-
lünde Ýlk Türk Köyü Kadýköy, s. 200) bun-
lar aslýnda Ebüzziyâ Mehmed Tevfik Bey’in
hattýdýr (Aksu, s. 60). Yazýlarda Ebüzziyâ
Tevfik’e özgü üslûp özellikleri açýk biçimde
kendini belli eder (DÝA, X, 376-377). Celî
sülüs yazýlarýn ketebesinde ise Hüsâmed-
din adý okunmaktadýr. Kurþun kaplý kub-
benin etek kýsmý üç sýra testere diþiyle
hareketlendirilmiþtir. Tek þerefeli minare-
si kesme taþtan ve bodur bir gövdeye sa-
hiptir; caminin sað köþesinden son cema-
at yerinin duvar kitlesi içinden yükselir.
Þerefe altýnda iki sýra halinde dil yapraðý
ve yumurta frizinden meydana gelen, Ýlk-
çað’ýn antik mimarisine özgü neo-klasik
süslemeler bulunur. Boðumlu taþ külâhý
da klasik örneklerden çok farklý bir biçim-
dedir.

Caminin kuzeybatýsýnda avluya bitiþik
konumdaki sýbyan mektebinin cadde yö-
nüne bakan kitâbesi yapýnýn camiden beþ
yýl sonra inþa edildiðini gösterir. Altý kar-
tuþ halindeki üç satýrlýk kitâbe manzum
olup ta‘lik hattýyla yazýlmýþtýr. Zühdü Pa-
þa’nýn kurduðu vakfa baðlý þekilde bütün
harcamalarý bu vakýf tarafýndan karþýlanan
mektepte 1888-1921 yýllarý arasýnda eði-
tim verilmiþtir. Mektep iki katlý ahþap bir
yapýydý. 1980’li yýllarda restore edilip bu-
günkü halini almýþtýr. Günümüzde Kadýköy
Müftülüðü’ne baðlý Kur’an kursu binasý
olarak kullanýlmaktadýr. Caminin güneyba-
tý duvarýnýn önünde aile fertlerinin gömül-
düðü beþ mezardan ibaret küçük bir ha-
zîre vardýr. Burada Zühdü Paþa, ikinci eþi
Hatice Vâhide Kamer Haným, oðlu Âsým
Bey, kýzý Sulhiye Haným ile vakfýn mütevel-
lisi olan kýzý Ayþe Lutfiye Haným’ýn mezar-
larý bulunmaktadýr. 1980’li yýllarýn sonlarý-
na doðru istimlâk edilerek caminin arsa-
sýna katýlan mihrap önündeki bölümde se-
kiz ince sütuna dayanan, kubbeyle örtü-
lü, mermer hazneli bir þadýrvanla musal-
lâ taþlarý bulunmaktadýr.
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Ebû Sülmâ (Ebû Büceyr) Züheyr
b. Ebî Sülmâ (Rebîa)
b. Riyâh el-Müzenî

(ö. 609 [?])

Muallaka þairi.
˜ ™

Milâttan sonra 520 yýlý civarýnda Necid’-
de Kasîm bölgesinin kuzeybatýsýndaki Hâ-
cir’de Abdullah b. Gatafân kabilesi için-
de doðdu ve burada yaþadý. Züheyr ismi

üslûplarýn etkisiyle þekillenmiþtir. Kadýnlar
mahfili son derece yalýn görünümlüdür.
Merkezî kýsmý harime doðru içbükey pro-
filli olup iki yanýndan madenî konsollar, or-
tadan ise sekizgen gövdeli iki ahþap sü-
tun tarafýndan taþýnýr. Mahfilin ahþap kor-
kuluklarý da ajurludur. Yapý iki kat halin-
deki pencerelerle gün ýþýðý alýr. Bunlardan
üst seviyedekiler üçüz pencereler halinde-
dir ve kemerlerin içinde yer almaktadýr.
Alt seviyedeki dikdörtgen þekilli pencere-
ler ise üsttekilere oranla daha büyük, sivri
kemerleriyle neo-gotik etkisi gösterir. Mih-
rap cephesiyle ön cephede mevcut ikiþer
pencereye karþýlýk diðer iki cephede üçer
pencere vardýr.

Duvarlarda, kubbe içinde, pandantifler-
de ve pencere kenarlarýnda çok renkli ka-
lem iþi süslemeler bulunmaktadýr. Cami-
nin mahfil kýsmý dýþýndaki üç duvarýnda,
pencere katlarý arasýnda sekiz kartuþtan
oluþan yazý kuþaðý ise bir baþka dekoratif
unsur olarak iç süslemeyi tamamlamak-
tadýr. Kur’an’dan çeþitli âyetlerin yer aldýðý
panolardaki yazýlar mavi fon üzerine celî
kûfî hattýyla ve altýn yaldýzla yazýlmýþ, boþ
kýsýmlar harflerin uç kýsýmlarý kývrýk dallar
ve yapraklarla doldurulmak suretiyle be-
zenmiþtir. Pandantiflerde görülen madal-
yonlarda da çiçekli kûfî hattýyla yazýlmýþ
âyetler mevcuttur. Bu yazýlarýn Kirkor Kö-
çeoðlu adýnda Ermeni bir hattata ait oldu-

Zühdü Paþa Mektebi’nin kitâbesi

Zühdü Paþa Camii’nin içinden bir görünüþ
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ni onun þeytanýndan koru!” dediði, bunun
üzerine Züheyr’in ölünceye kadar hiçbir
beyit söylemediði rivayet edilir (Ebü’l-Fe-
rec el-Ýsfahânî, X, 445). Eðer bu rivayet
doðru ise görüþmenin bi‘setten (m.s. 610)
önce gerçekleþmiþ olmasý gerekir. Þairin
631 yýlýnda öldüðünü söyleyenler varsa da
bu doðru olamaz; çünkü oðlu Kâ‘b’ýn bir
þiirinde, “Ben doksan yýl yaþayanýn oðlu-
yum” demesi onun bi‘setten bir yýl önce
doksan yaþlarýnda öldüðünü gösterir. Ni-
tekim yaþlý þairin gördüðü rivayet edilen
rüya da bu tarihe iþaret etmektedir: Zü-
heyr gökten uzatýlan bir ip görür, ona uza-
nýr fakat yetiþemez. Bunun üzerine Kâ‘b
ile Büceyr’i çaðýrýr ve onlara rüyasýný yo-
rumlayarak, “Oðullarým! Âhir zaman pey-
gamberinin gelmesi yakýndýr, ancak ben
yetiþemeyeceðim, siz araþtýrýp ona iman
edin” diye vasiyet eder (Ebû Zeyd el-Ku-
reþî, I, 70). Ölümünün ardýndan kýz karde-
þi Hansâ onun için mersiye yazmýþtýr. Zü-
heyr iyi ahlâk sahibi, aðýr baþlý, sakin, va-
karlý ve iffetli bir þahsiyetti. Daima kendi
kabilesinin ve diðer kabile mensuplarýnýn
iyiliðini istemiþ, çevresine ahlâk ve barýþ
telkin etmiþtir. Hz. Peygamber’in zuhu-
rundan önce hak din ve hak kitap hakkýn-
da þiir yazanlardandý. Hanîf þairler zümre-
sindendir; her þeyi yaratan Allah’a ve öl-
dükten sonra dirilmeye ve hesaba inaný-
yordu.

Mu£allaša þairleri arasýnda seçkin bir
yere sahip olan Züheyr, Ýmruülkays ve Nâ-
biga ez-Zübyânî ile birlikte Ýslâm öncesi
dönemin üç büyük þairinden biri kabul edi-
lir. Züheyr birinci tabaka þairlerinden olup
aile bireyleri arasýnda çok sayýda þair ye-
tiþmiþtir. Babasý Ebû Sülmâ, kýz kardeþ-
leri Sülmâ ile Hansâ, kardeþi Evs, oðulla-
rý Büceyr ile Kâ‘b þairdi. Soyundan gelen
þairlerin en ünlüsü Æa½îdetü’l-Bürde sa-
hibi Kâ‘b’dýr. Onun oðlu Ukbe el-Mudar-
rab, bunun oðlu Avvâm ve Kâ‘b’ýn diðer
bir torunu Amr b. Saîd de þairdi (ÝA, XIII,
640). Dayýsý Beþâme b. Gadîr ile üvey ba-
basý Evs b. Hacer, Züheyr’in iyi bir þair ola-
rak yetiþmesinde önemli rol oynamýþ, ken-
disi de oðlu Kâ‘b ile þair Hutay’e’ye þiir sa-
natýnýn inceliklerini öðretmiþtir. Vezin ve
kafiye aksaklýklarýna rastlanmayan þiirle-
rinde kusursuz ve berrak bir dil kullanmýþ,
veciz ve saðlam bir üslûba sahip olmuþ-
tur. Tavîl, vâfir ve basît bahirlerinde baþ-
ta medih olmak üzere fahr, vasýf (tasvir) ve
hiciv türlerinde þiirler yazmýþtýr. Þiirleri
ciddi, hikmetli ve eðiticidir, bir kýsmý dar-
býmesel haline gelmiþtir. Her þiirini ince

bir eleþtiri süzgecinden geçirerek yazar,
bazan bu bir yýl gibi uzun zaman alýrdý. Bu
tür þiirleri “havliyyâtü / münakkahiyyâtü /
münakkahâtü Züheyr” (Züheyr’in yýllýklarý) di-
ye anýlmýþ ve uzun süre devam eden þey-
ler için darbýmesel gibi kullanýlmýþtýr. Özel-
likle çoðu Herim b. Sinân hakkýnda olan
methiyeleriyle temayüz etmiþtir. Övdüðü
kiþileri abartý ve yalana baþvurmadan ger-
çek sýfatlarýyla över, asýlsýz övgülerden
uzak durur, intihal yapmaktan, garîb ke-
limeler kullanmaktan sakýnýrdý (Ýsfahânî,
X, 444). Bu hususlarda gösterdiði titizlik
sebebiyle Hz. Ömer tarafýndan takdir edil-
miþtir. Ayrýca Hz. Ebû Bekir, Osman ve
Muâviye de kendisini takdir edenlerden-
dir. Hutay’e, Ýbn Ahmer ve Cerîr b. Atýyye
gibi þairler Züheyr’i en büyük Arap þairi
kabul etmiþtir.

Eserleri. 1. Mu£allaša. Divanýnda ve bü-
tün muallaka þerhlerinde yer alan, “mîm”
kafiyeli altmýþ beyit civarýndaki kaside Zü-
heyr’e haklý bir þöhret kazandýrmýþtýr; ka-
side, kardeþ kabileler olan Abs ile Zübyân
arasýnda, Dâhis ve Gabrâ adlý iki atla yapý-
lan yarýþta hile yapýlmasýyla çýkan, kýrk yýl
kadar sürerek çok sayýda insanýn ölümüne
sebep olan ve iki atýn adýyla anýlan sava-
þý, 3000 deve kan bedeli ödemek suretiy-
le barýþla sona erdiren Benî Mürre’nin re-
islerinden Herim b. Sinân ile yeðeni Hâris
b. Avf’ýn methi hakkýndadýr. Doðu’da ve
Batý’da defalarca basýlmýþ, diðer mualla-
kalar içinde veya müstakil olarak birçok
dünya diline (Farsça, Urduca, Türkçe, La-
tince, Fransýzca, Almanca, Ýngilizce, Ýs-
panyolca vb.) tercüme edilmiþtir. Zü-
heyr’in Mu£allaša’sý, T. Nöldeke (Wien
1899-1901), A. Raux (Cezayir 1905) ve O.
Rescher (Paris 1913; MO, VII [1913], s.
137-195) tarafýndan neþredilmiþtir (ayrýca
bk. MUALLAKAT). 2. Dîvân. Eserde yer
alan þiirlerin çoðunu Herim b. Sinân ile
babasý Sinân hakkýnda yazýlan methiyeler
teþkil eder. Kadîm þairlere refakat eden ve
þiir sanatýnda onlarýn çýraðý konumunda
bulunan râviler bunlarýn þiirlerini ezberler
ve gerektiðinde inþad ederlerdi. Züheyr’in
râvileri Þemmâh b. Dýrâr, Hutay’e ve oðlu
Kâ‘b’dý. Diðer taraftan II. (VIII.) yüzyýl bo-
yunca, özellikle Basra ve Kûfe dil mektep-
lerine mensup râviler onun þiirlerinin ri-
vayetiyle meþgul olmuþtur. Bunlarýn ara-
sýnda Basralýlar’dan Ebû Amr b. Alâ, Ebû
Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ ve Asmaî;
Kûfeliler’den Hammâd er-Râviye, Mufad-
dal ed-Dabbî ve Ebû Amr eþ-Þeybânî zik-
redilebilir. Züheyr’in þiirlerini rivayet ede-
rek zamanýmýza intikalini saðlayan Asmaî

“zehr” (çiçek) veya “ezher”in (beyaz, par-
lak) ism-i tasgýridir. Babasý Ebû Sülmâ Re-
bîa tarafýndan Müzeyne kabilesine men-
suptu. Annesi Gatafân’ýn kollarýndan Be-
nî Mürre’dendi. Müzeyne, Benî Mürre ve
Benî Abdullah b. Gatafân Necid’de, Medi-
ne’nin doðusuna düþen Hâcir’de yaþayan
komþu kabilelerdi. Züheyr’in babasý, Benî
Mürre þairlerinden Beþâme b. Gadîr’in kýz
kardeþiyle evlenmiþti ve onlarla birlikte ya-
þýyordu. Ganimet daðýtýmýna itiraz ede-
rek kabilesinden ayrýlan Züheyr þiirlerinin
hiçbirinde Müzeyne’deki ecdadýna atýfta
bulunmaz (Ýbn Kuteybe, I, 137). Babasýnýn
erken yaþta ölmesi üzerine annesi þair Evs
b. Hacer’le evlenince Züheyr ile kardeþleri
Evs, Hansâ ve Sülmâ’yý dayýlarý Beþâme b.
Gadîr himayesine aldý. Züheyr önce Mu£al-
laša’sýnýn nesîb kýsmýnda kendisine hitap
ettiði Ümmü Evfâ ile evlendi, ondan olan
çocuklarý küçük yaþta öldü. Ýkinci evliliði-
ni yaptýðý Benî Sühaym’dan Kebþe bint
Ammâr’dan birer þair olan Kâ‘b ile Büceyr
ve nazar deðmesi yüzünden genç yaþta
attan düþerek ölen Sâlim ile (Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî, X, 460) Vebere adlý bir kýzý ol-
du (Sa‘leb, Þer¼u Þi£ri Züheyr b. Ebî Sül-
mâ, s. 313, 326, 335, 345).

Züheyr, Hâris b. Verka es-Saydâvî, He-
rim b. Sinân ile yeðeni olan sahâbî Hâris
b. Avf gibi önemli kiþiler ve dayýsý Beþâ-
me b. Gadîr, Nâbiga ez-Zübyânî, Zeydül-
hayl ile (Zeydü’l-Hayr) oðlu Kâ‘b b. Züheyr
gibi önemli þairler ve çeþitli kabilelerle mü-
nasebet kurdu; Tufeyl el-Ganevî’nin ve üvey
babasý Evs b. Hacer’in râvisi oldu. Ahlâký
ve barýþ severliðiyle tanýnan Züheyr, Benî
Uleym ve Benî Abdullah’ý hicvetti; Benî Te-
mîm ile Benî Süleym’in, anne tarafýndan
kabilesi Gatafân’a baskýn yapacaklarýný öð-
renince bundan vazgeçmeleri için onlara
ihtar mahiyetinde birer þiir yazdý (a.g.e.,
s. 184 vd., 213 vd.). Züheyr, kardeþ kabi-
leler olan Abs ve Zübyân arasýnda uzun
zamandan beri süregelen Dâhis ve Gabrâ
savaþlarýna son vermek için, ölenlerin di-
yetlerini üstlenen Benî Mürre reislerinden
Herim b. Sinân ile onun amcazadesi Hâris
b. Avf hakkýnda methiyeler kaleme aldý.
Mu£allaša’sýný bu savaþlarýn sonunda ya-
zan Züheyr 47. beytinde o sýrada seksen
yaþýnda olduðunu belirtti, ayrýca burada
Hîre’nin (Lahmîler) hükümdarý Nu‘mân b.
Münzir’in 602 yýlýnda meydana gelen dü-
þüþüne de iþaret etti (EI2 [Ýng.], XI, 557).

Uzun ömürlülerden (muammerûn) sayý-
lan Züheyr’in Hz. Peygamber’le görüþtüðü
ve onun kendisi hakkýnda, “Allahým! Be-
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çekleþtirmiþ; Abdülhamîd Sened el-Cün-
dî, Hannâ Nemir, Alfred Hûrî, Ýhsan en-
Nas, Cemîl Sultân, M. Yûsuf Ferrân, Fet-
hiyye Mahmûd Ferec el-Ukde, Abdülkadir
er-Rabaî, Ali Ýbrâhim Ebû Zeyd gibi mü-
ellifler tarafýndan müstakil eserler kaleme
alýnmýþtýr.
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heyr’in Þiirinde Ahlâkî Deðerler”, Yeni Ümit, sy.
26, Ýzmir 1994, s. 18-23; F. Krenkow, “Zuhair b.
Abý Sulma”, EI, IV, 1236-1237; Lidia Bettini, “Zu-
hayr”, EI 2 (Ýng.), XI, 556-558.
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ZÜHEYR b. HARB

(bk. EBÛ HAYSEME, Züheyr b. Harb).˜ ™

– —
ZÜHEYR b. MUÂVÝYE

( ���	�������� )

Ebû Hayseme Züheyr
b. Muâviye

b. Hudeyc el-Cu‘fî el-Kûfî
(ö. 173/789)

Kûfeli hadis hâfýzý.˜ ™

95 (713-14) yýlýnda doðdu. Ebû Ýshak es-
Sebîî, Humeyd et-Tavîl, Esved b. Kays, Si-
mâk b. Harb, A‘meþ ve Hiþâm b. Urve gi-
bi tâbiîn imamlarýndan hadis rivayet etti.
Kendisinden ayný zamanda hocalarýndan
olan Ýbn Cüreyc ve Ýbn Ýshak ile Zâide b.
Kudâme, Abdullah b. Mübârek ve Ebû Dâ-
vûd et-Tayâlisî gibi muhaddisler rivayette
bulundu. 164 (780-81) yýlýnda Kûfe’den ay-
rýlýp Cezîre’ye yerleþen Züheyr 173’te (789)
felç geçirmiþ ve ayný yýlýn receb ayýnda ve-
fat etmiþtir. Kaynaklarda ölüm tarihi 172,
174 veya 177 (793) olarak da verilmekte-
dir. Züheyr’in Ruhayl ve Hudeyc adýnda iki
kardeþi vardýr.

Züheyr cerh ve ta‘dîl âlimleri tarafýndan
sika olarak nitelendirilmiþ olup Yahyâ b.
Maîn hýfz bakýmýndan onu Ebû Avâne el-
Vâsýtî ile ayný seviyede, Ýsrâil b. Yûnus es-
Sebîî’den ise daha kuvvetli görmüþtür. Þu-
ayb b. Harb de Züheyr’i Þu‘be b. Haccâc’-
dan çok üstün bir hâfýz saymýþsa da bu de-
ðerlendirme biraz mübalaðalý bulunmuþ-
tur (Ýbnü’l-Ýmâd, I, 282). Süfyân b. Uyeyne
talebelerini Züheyr’den ders almaya teþ-
vik etmiþ, Kûfe’de onun gibisinin bulun-
madýðýný söylemiþtir. Ahmed b. Hanbel,
Züheyr’in ilmin kaynaklarýndan olduðunu
belirtmiþ, Ebû Hâtim er-Râzî onu sünne-
te baðlý diye nitelemiþ ve üç kardeþi için-
de en güvenilir muhaddis olarak Züheyr’i
göstermiþtir. Osman b. Saîd ed-Dârimî,
Züheyr gibi muhaddislerin rivayetlerinden
þüphe edilemeyeceðini bildirmiþ, Züheyr’i
hayýrla yâdeden Saîd b. Mansûr onun ha-
dislerinin yazýlmasýný tavsiye etmiþtir. Ehl-i
Irâk da Züheyr’in mensup olduðu nesil için-
de özellikle onun rivayetlerini tercih etmiþ-
tir (Mizzî, IX, 425).

Sika bir muhaddis olarak tanýnmakla
birlikte Züheyr’in bazý râvilerden aldýðý ri-
vayetlerde dikkatli olunmasý istenmiþtir.
Özellikle Ebû Ýshak es-Sebîî’den olan riva-
yetleri Ebû Ýshak’ýn ihtilâta uðramasýndan
(zihnî melekelerinin zayýflamasýndan) son-
raki döneme rastladýðý gerekçesiyle kusur-
lu bulunmuþtur. Züheyr’i sika ve güvenilir
bir hafýz diye tanýmlayan Zehebî ise Ebû
Ýshak es-Sebîî’nin hâfýzasýnýn zayýflamasýna
raðmen onun bu kusurunun hiçbir zaman
rivayet ehliyetini kaldýracak þekilde bir ih-

ayný zamanda divaný toplayan ilk þahsiyet-
tir. Divan ayrýca Ýbnü’s-Sikkît, Ebü’l-Hasan
Ali b. Hasan et-Tûsî, Sükkerî, Saûdâ diye
bilinen Muhammed b. Hübeyre el-Esedî,
Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî ve A‘lem eþ-Þen-
temerî tarafýndan derlenmiþtir. Ýbnü’s-Sik-
kît, Sa‘leb, Saûdâ, Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbâ-
rî, A‘lem eþ-Þentemerî ve Ebû Bekir Âsým
b. Eyyûb el-Batalyevsî gibi âlimler divana
þerh yazmýþ, ancak bunlardan Ýbnü’s-Sik-
kît, Saûdâ ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî’-
nin þerhleri günümüze ulaþmamýþtýr. Zü-
heyr’in þiirlerinin ve divanýnýn bazý önem-
li baskýlarý ve neþirleri þunlardýr: The Di-
wans of the Six Ancient Arabic Poets
(el-£Ýšdü’¦-¦emîn fî devâvîni’þ-þu£arâßi’s-sit-
teti’l-Câhiliyyîn) (nþr. W. Ahlwardt, London
1870, s. 75-102); Yûsuf b. Ebû Saîd el-Bey-
rûtî, el-Me£âni’l-bedî£a fî þi£ri Züheyr b.
Rebî£a (Beyrut, ts. [el-Mektebetü’l-cedî-
de]; el-£Ýšdü’¦-¦emîn fî devâvîni’þ-þu£arâßi’¦-
¦elâ¦eti’l-Câhiliyyîn içinde, Beyrut 1886,
s. 27-62); A‘lem eþ-Þentemerî, Þer¼u Dî-
vâni Züheyr b. Ebî Sülmâ (Primeurs Ara-
bes, II, nþr. C. Landberg, Leyde 1889; Ka-
hire 1323/1905); Sa‘leb, Þer¼u Dîvâni Zü-
heyr b. Ebî Sülmâ (Kahire 1363/1944,
1384/1964; nþr. Hannâ Nasr el-Hýttî, Bey-
rut 1992); Dîvânü Züheyr b. Ebî Sülmâ
(nþr. ve þerh: Kerem el-Bustânî, Beyrut
1953, 1960); A‘lem eþ-Þentemerî, (Þer-
¼u) Eþ£ârü’þ-þu£arâßi’s-sitteti’l-Câhiliy-
yîn (nþr. W. Ahlwardt, el-£Ýšdü’¦-¦emîn için-
de, London 1870, s. 75-102; nþr. K. Dyroff,
Münih 1892; nþr. Mustafa es-Sekka, Kahi-
re 1954; þerh ve ta‘lik: M. Abdülmün‘im el-
Hafâcî, Kahire 1377/1958, I, 278-355); Þer-
¼u Dîvâni Züheyr b. Ebî Sülmâ (nþr. ve
þerh: Ahmed Tal‘at, Beyrut 1968); Þi£rü Zü-
heyr b. Ebî Sülmâ (A‘lem eþ-Þentemerî’-
nin þerhiyle birlikte, nþr. Fahreddin Ka-
bâve, Halep 1390/1970, 1973; Beyrut 1982,
1413/1992); Sa‘leb, Þer¼u þi£ri Züheyr b.
Ebî Sülmâ (nþr. Fahreddin Kabâve, Bey-
rut 1982); Dîvânü Züheyr b. Ebî Sülmâ
(þerh ve takdim: Ali Hasan Fâûr, Beyrut
1988). Mustafa es-Sekka MuÅtârü’þ-þi£-
ri’l-Câhilî (Kahire 1348/1929, I, 150-215)
ve Fuâd Efrâm el-Bustânî, Züheyr b. Ebî
Sülmâ-MünteÅabât þi£riyye (Beyrut
1929, 1963) adýyla Züheyr divanýndan seç-
meler yapmýþtýr. O. Rescher, C. Landberg
neþrinden Züheyr’in divanýný Almanca’ya
tercüme etmiþtir (Beiträge zur arabischen
Poesie, IV/2, Ýstanbul 1952, s. 1-46). Zü-
heyr’e dair ilk araþtýrmalardan birini K.
Dyroff yapmýþ (bk. bibl.), Türkiye’de Sü-
leyman Tülücü ve Arap ülkelerinde bir-
çok kiþi eser üzerine tez çalýþmalarý ger-


