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Ebü’l-Hâris Zürrumme Gaylân
b. Ukbe b. Ma‘dî b. Amr
el-Adevî el-Kinânî el-Kahtânî
(ö. 117/735)
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Emevîler devrinde
tabiat tasvirleriyle öne çýkmýþ þair.

™

77 (696) yýlýnda Necid bölgesinin güneyindeki Dehnâ (Rub‘ulhâlî) çölünde doðduðu tahmin edilmektedir. Orta Arabistan’da yaþayan Mudar’a mensup Abdümenât
kabileler grubundan Benî Adî’nin bir kolu
olan Þa‘b b. Milkân’a mensuptur. Annesi
Zubye, Benî Esed kabilesindendir. Þairin
Zürrumme lakabý “çürük ip parçasý taþýyan” anlamýna gelir. Þair küçüklüðünden
beri boynunda bir iple muska taþýdýðý veya sevgilisi Meyye’nin annesiyle beraber
bulunduðu bir ortama omuzunda bir ip
parçasýyla girerek su istediðinde sevgilisinin ona, “Buyur ipli!” (zürrumme) diye hitap
ettiði yahut bir þiirinde tasvir ettiði çadýr
kazýðý üzerinde kalmýþ bir ip parçasýndan
(rumme) söz ettiði için bu lakapla anýlmýþtýr (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, XVIII, 2).
Kendisinin Mes‘ûd, Evfâ (Cirfâs) ve Hiþâm
adýnda üç þair kardeþi vardý. Aralarýnda
þiir söyleþileri olmuþ, Mes‘ûd, Zürrumme
hakkýnda mersiye yazmýþtýr (Ýbn Kuteybe,
s. 441; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, XVIII, 2-6).
Okuma yazmayý gizlice öðrenen þair
gençliðinde Râî en-Nümeyrî’nin (Râilibil)
râvisi oldu. Yemâme Valisi Muhâcir b. Abdullah el-Becelî el-Kilâbî’nin yakýnýnda bulundu, hakkýnda methiyeler kaleme aldý.
Yaklaþýk otuz yaþlarýnda iken çok sayýda
kasideyle övdüðü Basra Valisi Bilâl b. Ebû
Bürde’nin yanýnda kaldý. Baþta Cerîr olmak
üzere diðer þairlerle olan edebiyat ve þiir
atýþmalarýnda (münâkazât) bu valinin himayesini gördü. Basra’da kýraat âlimi Anbese b. Ma‘dân el-Mehrî, Arap dili ve edebiyatý âlimleri Îsâ b. Ömer es-Sekafî ve
Yûnus b. Habîb, kýraat ve edebiyat âlimi
Ebû Amr b. Alâ ile görüþme imkâný buldu
(a.g.e., XVIII, 32). Ünlü recez þairi Rü’be b.
Accâc, bir gün Zürrumme’yi Bilâl b. Ebû
Bürde’nin huzurunda kendi þiirlerini çalmakla itham etmiþti (a.g.e., XVIII, 30, 35).
Cerîr b. Atýyye ile olan kavgalarý, onun
müzmin hasmý Ferezdak tarafýný tutmasýndan ve þiirlerini beðendiðini açýkça söylemesinden kaynaklanmýþtýr. Temîm kabilesine mensup bir recez þairi olan ve Ferezdak’ý tutan Hiþâm el-Mer‘î ile karþýlýklý hicivleri mevcuttur (a.g.e., XVIII, 20-22).
Divanýndan anlaþýldýðýna göre Irak, Basra,

Kûfe, Dýmaþk ve Ýsfahan’ý dolaþtý. Yemâme’de Hicr’de veya Basra yakýnlarýndaki
çölde çiçek hastalýðýna yakalanarak öldü
(a.g.e., XVIII, 45).
Zürrumme’nin divanýndaki þiirler, devrin bedevî þairlerinde çok canlý biçimde yaþayan bir geleneði temsil eden lirik kasideler olup terkedilmiþ konaklama yerlerinin tasviriyle baþlar, sevgiliye dair bazý hâtýralarýn yâdedilmesi, çöl, deve, çöl hayvanlarý tasvirleriyle devam eder. Günlerinin çoðunu çöllerde geçirdiðinden þiirlerinde çöl öðelerinin tasviri fazlaca yer alýr.
Hemen hemen bütün tasvir kasidelerinde sevgilisi Meyye’nin (Meyye bint Mukatil el-Minkarî) adý geçer. Meyye’ye dair yaklaþýk elli beþ kaside kaleme almýþtýr. Onlarýn aþký Leylâ ile Mecnûn’un aþký gibi Arap
edebiyatýnda önemli bir yer edinmiþtir.
Þair bazý þiirlerinde Harka adýnda bir sevgilisinden de söz eder. Bu Meyye’den ayrý bir sevgili olabileceði gibi Meyye’ye taktýðý bir lakap da olabilir.
Þiirlerinin çoðu bestelenerek hilâfet saraylarýnda þarký sözü olarak okunmuþtur.
Ýshak el-Mevsýlî’nin besteleyip huzurunda
okuduðu bir þiirinden dolayý Halife Me’mûn
kendisine 100.000 dirhem ödül vermiþtir.
Basra’da iken vâizlerin ve kelâm âlimlerinin meclislerine devam eden þair þiirlerinde sapkýnlýðý yerer, takvâyý över; Kur’an’a
yönelik telmihlere ve dinî ifadelere yer verir. Þiirlerinin büyük bir kýsmýnda çöl ile çölde yaþayan ceylan, yaban eþeði vb. hayvanlarla çöl bitkileri için yaptýðý tasvirlerdeki baþarýsý dil ve edebiyat âlimlerince ittifakla kabul görmüþtür. Bu þiirlerdeki dil
zenginliði kendisine dil âlimleri nezdinde
büyük itibar kazandýrmýþ ve þiirlerinin sözlüklerde örnek (þâhid) olarak zikredilmesine vesile olmuþtur (Furat, s. 147-148).
Zürrumme’nin eski Arap þiirinin ana konularýndan tasvir (vasf), teþbih, gazel (lirik
aþk þiirleri) ve mersiyede gücünü kabul ettirmiþ olmasýna karþýn övgü, yergi ve övünmede ayný baþarýyý gösteremediði belirtilmektedir. Ýbn Sellâm el-Cumahî onu erken dönem Ýslâm þairlerinin ikinci tabakasýnda sayarken Ebû Zeyd el-Kureþî, Cemhere’sinde (II, 941) “Bâ,iyye”sine mülhamât (dokusu saðlam þiirler) kategorisi içinde yer vermiþtir. Ebû Amr b. Alâ, “Þiir, Ýmruülkays ile baþlamýþ ve Zürrumme ile son
bulmuþtur” der. Emevî halifelerinden biri,
çaðdaþý olan Ferezdak ve Cerîr b. Atýyye’ye Zürrumme’nin þiirleri hakkýndaki görüþlerini sormuþ, Ferezdak, “Kendisinden
önce baþkasýnýn söylemediði hoþ ve güzel
þiirler yazmýþtýr” diye cevap verirken Cerîr, “Zürrumme, ‘Bâ’iyye’sini söyledikten

sonra dilsiz olsaydý bile insanlar içinde en
iyi þair sayýlýrdý” demiþtir. Þair Kümeyt elEsedî de güzel þiirler söylediðini ve iyi tasvirler yaptýðýný ifade etmiþtir (Sanevberî,
s. 21-22).
Zürrumme’nin divaný bazý rivayet ve
þerhlerle günümüze kadar gelmiþtir. Îsâ
b. Ömer es-Sekafî, Ebû Amr b. Alâ, Hammâd er-Râviye, Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebû
Abdullah Ýbnü’l-A‘râbî, Ahmed b. Hâtim elBâhilî, Ebü’l-Abbas el-Ahvel, Muhammed
b. Habîb, Sa‘leb, Sükkerî ve Ebü’l-Alâ elMaarrî tarafýndan rivayet edilip derlenmiþ;
Asmaî, Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebü’l-Abbas
el-Ahvel, Muhammed b. Habîb, Ebü’l-Alâ
el-Maarrî ve Hatîb et-Tebrîzî tarafýndan
þerhedilmiþtir. Divanýn ilk neþrini Ýngilizce
tercümesiyle birlikte Carlile Henry Hayes
Macartney gerçekleþtirmiþtir (The Diwan
of Ghailan Ýbn ‘Uqbah knows as Dhu’rRummah, Cambridge 1337/1919). Bu mec-

mua seksen yedi parça þiir içerir. Macartney bunlara 149 müfred beyit eklemiþ,
böylece divanda yer alan toplam beyit sayýsý 3335’e ulaþmýþtýr. Divanýn týpkýbasýmý
da yapýlmýþtýr (Baðdat 1960). Divan ayrýca
Fu¼ûlü’þ-þu£arâß adýyla yayýmlanan (nþr.
Muhammed Cemâl, Beyrut 1352/1933) beþ
divan içinde de (Ferezdak, Nâbiga ez-Zübyânî, Cemîl Büseyne, Zürrumme, Ümeyye
b. Ebü’s-Salt) yer almaktadýr. Daha sonra Beþîr Yemût (Beyrut 1352/1934, 1356/
1937), Mutî‘ Bibîlî (Dýmaþk 1384/1964), Abdülkuddûs Ebû Sâlih (Sa‘leb rivayeti, Ahmed b. Hâtim el-Bâhilî’nin rivayet ettiði
Asmaî þerhiyle birlikte, I-III, Beyrut 1393/
1973, 1402/1982, 1414/1993) ve Mecîd Tarrâd (Hatîb et-Tebrîzî þerhiyle birlikte, Beyrut 1413/1993) tarafýndan da yayýmlanmýþtýr. Mahmûd Ýbrâhim Muhammed Mahmûd Þi£ru ¬irrumme adýyla bir doktora
tezi hazýrlamýþ (1994, Kahire Üniversitesi
Dârülulûm Fakültesi), Ahmed Tayyib Meczûb Þer¼u erba£ý ša½âßid li-¬irrumme’de þairin dört kasidesini þerhetmiþ (Hartum 1958), Keylânî Hasan Sened ¬ürrumme: Þâ£irü’¹-¹abî£a ve’l-¼ub (Kahire
1973), Mustafa A. Sâlim Nešadâtü’l-A½ma£î £alâ ¬irrumme (Mekke 1991) adýyla
birer monografi kaleme almýþtýr. Sanevberî de Zürrumme’nin “Bâ,iyye”sini þerhetmiþtir (bk. bibl.).
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ZWEMER, Samuel Marinus
(1867-1952)

˜

Hollanda asýllý
Amerikalý þarkiyatçý.

™

12 Nisan 1867’de Vriesland’da (Michigan) Hollanda’dan Amerika’ya göç eden
bir ailenin on beþ çocuðundan on üçüncüsü olarak doðdu. Babasýnýn papazlýk yaptýðý, Protestanlýðýn bir koluna ait Vriesland
kilisesi, baþta Amerika Birleþik Devletleri
ve Kanada’da olmak üzere misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak için Güney Afrika,
Seylan ve Sri Lanka’da çeþitli þubeler açtý.
Zwemer’in altý kýz kardeþi öðretmen, biri
Arabistan’da misyonerlik yaparken ölen
dört erkek kardeþi de din adamý idi. Zwemer, devlet okulunda ilk ve orta öðrenimini yaptýktan sonra 1887’de Hollanda’da Reformed kilisesine baðlý Hope College’da lisans eðitimini tamamladý ve yine
ayný dinî geleneðe baðlý bir yüksek öðrenim kurumu olan New Jersey Brunswick
Ýlâhiyat Fakültesi’nde (Theological Seminary) din eðitimi aldý. Amerikan misyonerliðinin etkin ve yaygýn hale geldiði bir
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veyt ve Hadramut gibi önemli merkezleri fizikî ve coðrafî bakýmdan tanýttýktan
sonra Ýslâm dininin temel inançlarýný ve
sonunda bölgedeki siyasal geliþmeleri yer
yer sorunlu bir þekilde ele aldý.

Samuel
M. Zwemer

dönemde Hope College’da iken arkadaþlarýyla birlikte, kendilerini dünyanýn uzak
ve güç ulaþýlabilir bölgelerine göndermenin yollarýný aramak üzere bir dernek kurdular. Üniversitede öðrenimine devam
ederken Mýsýr’da misyonerlik yapan Profesör John G. Lansing, James Cantine ve
Philip T. Phelps adlý arkadaþlarýyla beraber müslümanlara yönelik bir misyonerlik faaliyeti planladý. Ardýndan bu planýn
Arabistan üzerinde uygulanmasýna karar
verildi. Ancak müslüman bir ülkede misyonerlik yapmanýn yol açacaðý güçlüklerden
dolayý kendilerine ev sahipliði yapmasý için
1888 yýlýnda kilise bünyesinde bir Arabistan misyonerliði komitesi oluþturarak
onun görevlendirmesiyle faaliyete baþladýlar. 1890’da Zwemer, Ýlâhiyat Fakültesi’ndeki öðrenimini tamamladýktan sonra Arapça öðrenmek amacýyla arkadaþý
James Cantine’nin yanýna Beyrut’a gitti.
Philip T. Phelps, Amerika’da kalýp misyonerlik için malî yardým toplama kampanyasýný yürüttü. Zwemer ve Cantine, hocalarý Lansing’in bulunduðu Kahire’ye giderek misyonerlik faaliyetlerini yürütme imkânlarýný araþtýrmaya baþladýlar. Uzun bir
araþtýrma döneminin ardýndan en uygun
yerin Basra olacaðýna karar verip buraya
yerleþtiler. Zwemer, altý yýl geçirdikleri Basra’da Avustralya’dan misyonerlik yapmak
üzere gönderilen Amy Wilkes adlý bir hemþire ile 1896 yýlýnda evlendi. Karýsýyla birlikte Bahreyn’e geçti, burada saðlýk hizmeti
veren yeni bir misyonerlik teþkilâtý kurdu
ve faaliyetlerini sokaklarda yürüttü. Bahreyn’de iken kaleme aldýðý Arabia: The
Cradle of Islam adlý eseri 1900-1912 yýllarý arasýnda dört defa basýldý. Bu kitabý,
Arabistan’da -kendi ifadesiyle- “ihmal edilmiþ yarýmada”da ve Bahreyn’de Araplar
için misyonerlik faaliyetine çok ihtiyaç bulunduðunu göstermek amacýyla yazdý. Zwemer bu eserinde, öncelikle Dicle ve Fýrat’ýn
güneyini kapsayacak biçimde Mekke ve
Medine’den baþlayýp Aden, Yemen, Maskat, Bahreyn, Katar, Mezopotamya, Kü-

Zwemer 1905 yýlýnda Amerika’ya döndü, zamanýný konferans ve ders vermek,
misyonerlere yol gösterecek kitaplar kaleme almak ve en önemlisi misyoner yetiþtirmekle geçirdi. 1912’de Kahire’ye çaðrýlan Zwemer, Ezher Üniversitesi’nde öðrencilere misyonerlik broþürleri daðýttýðý
gerekçesiyle sýnýr dýþý edildiyse de Kýbrýs’a
geçip iki hafta kaldýktan sonra ayný gemiyle Kahire’ye döndü. 1922 yýlýnýn Mayýs
ve Haziran aylarýnda Kuzey Afrika’da Cezayir, Tunus ve Sûs’ta, Maðrib ve Kazablanka’da konferanslar verdi. Artýk “Ýslâm
üzerine yetkin bir hýristiyan bilim adamý
olarak” müslüman dünyasýnýn hemen her
yerini (Endonezya, Kudüs, Baðdat, Tahran, Bombay, Çin) ziyaret etti ve oralardaki misyonerlere destek saðladý. Bu gezilerin ardýndan 1929’da Across the World
of Islam adlý kitabý basýldý. Yetmiþ bir yaþýnda karýsýný kaybetti. Ardýndan “aktif göreve baþlamak için” Princeton Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nden emekli oldu ve
iki yýl sonra 1939’da New York’a yerleþti.
1949’da uzun bir yolculuðun arkasýndan
ulaþtýðý Küveyt’ten Amerika’ya döndü ve
ertesi yýl ikinci eþi de öldü; kendisi de birkaç ay sonra 2 Nisan 1952’de öldü.
Yale Üniversitesi’nde misyonerlik ve Doðu tarihi dersleri veren Kenneth Scott ve
Latourette Samuel, Zwemer’i “apostle to
Islam” (Ýslâm’a gönderilen elçi) diye nitelendirmiþ ve bu kuþak sayesinde bütün dünyanýn Ýncil ile tanýþtýðýný söylemiþtir (Wilson, Apostle to Islam, s. 5). Flemenkçe, Ýngilizce, Almanca ve Arapça bilen Zwemer,
yoðun misyonerlik faaliyetlerinden sonra Princeton Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde misyonerlik dersleri vermiþ, elliden
fazla kitap yazmýþ, The Moslem World
adlý derginin kuruculuðunu ve editörlüðünü üstlenmiþtir. Kitaplarýnýn çoðu Arapça, Çince, Felemenkçe, Almanca, Fransýzca, Danca, Farsça, Ýspanyolca, Ýsveççe ve
Urduca’ya tercüme edilmiþtir. Zwemer’in
misyonunu devam ettirmek ve çalýþtýðý konulardaki araþtýrmalarý desteklemek amacýyla 1979’da U. S. Center for World Mission (Pasadena / California) bünyesinde
Zwemer Enstitüsü kurulmuþ, bu enstitü
daha sonra Concordia Theological Seminary’de (Ft. Nayue / Indiana) ve nihayet
2003’ten itibaren Columbia International
University’de Zwemer Center for Muslim
Studies adýyla faaliyetini sürdürmüþtür.

