
ileri sürülmektedir. A. Bentzen bu kitabı 
"tarihi roman" olarak nitelendirmiştir 
(NDB, s. 243). Ester kitabında adı Ahaş
veroş olarak geçen İran kralının I. Xerxes 
(m ö. 486-465) olduğu kabul edilir. He
rodotos'un verdiği bilgiye göre kraliçenin 
adı da Amestris'tir. Bu krallık dönemine 
ait yıllıklarda Ester kitabında adı geçen 
kraliçe Vaşti ve Ester'den hiç söz edil
mez. Esasen Ester kitabının yahudi kut
sal kitabına alınması da uzun tartışma
lar sonucunda gerçekleşmiştir (l 'Ancien 
Testament, s. 645) . Tarihi gerçekliği tar
tışmalı olan bir bilgiyi esas alıp Kur'an'
daki bilgileri ona göre değerlendirmek 
yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği Ha
man'ın Kitab-ı Mukaddes'te zikredilen 
Harnan'la isim benzerliği dışında bir ala
kası yoktur. 

Kur'an'da adı geçen Harnan'ın kimliği 
ve göreviyle ilgili olarak çeşitli görüşler 
ileri sürülmektedir. Kur'an-ı Kerim, Hz. 
Musa'nın Firavun ve KarGn'ta birlikte Ha
man'a da gönderildiğini ifade ettiğine gö
re Harnan önemli bir şahsiyettir. Diğer 
taraftan Firavun'un ondan bir kule yap
masını istemesi. Harnan'ın Mısır yöneti
minde Firavun'dan sonra gelen ona çok 
yakın bir kişi olduğunu gösterir. Bundan 
hareketle Harnan'ın başvezir olduğu ileri 
sürülmüşse de (iA, V/ 1, s. 178) Kur'an'da 
(Gafir 40/24) onun vezirliğinden söz edil
memektedir. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği 
"firavun" bir şahıs ismi olmayıp kralın ika
metgahının adı ve kralın unvanı olduğu 
gibi (bk. FiRAVUN). "haman"ın da bir şa
hıs ismi olmaktan çok Amon kültü rahip
lerine verilen bir unvan olması muhte
meldir. Amon XI-XII. sütaleler dönemin
de milli ilah. XVIII-XX. sütaleler dönemin
de ise Mısır'ın en önemli ilahı olmuştur. 
Bu ilahın adı Aman. Amen, Amon, Am
man. Amun. Haman, Hammon gibi de
ğişik şekillerde söylenmekte, onu temsil 
ettiği kabul edilen başrahip de tanrının 
müşahhaslaştırılmış şekl i olarak düşü
nüldüğünden aynı adla anılıyordu (Syed, 
Journal of the Research Society, XXVI/ 
3, s. 44) _Amon kültünün iyice yerleşip yay
gınlaştığı dönemlerde Amon rahipleri 
de nüfuzlarını arttırmışlardır. Amon'un 
gücü onu temsil eden başrahibi de güçlü 
kılmaktaydı. Bir kitabede ondan ülkenin 
en önemli mali memuru. hazinedar an
lamında "iki tahıl ambarının gözcüsü" 
olarak bahsedilir. Amon bütün orduların 
kumandanı idi. Maliyenin yanında tann
lara adanan binaların yapımı da onun 
kontrolünde bulunuyordu (l_ Breasted , 
s. 520). lll. Tutmozis, sahip olduğu zen-

ginliklerin büyük bir kısmını Amon ta
pınağına bırakmış, bu sebeple Amon ra
hip leri zenginleşmiş . etkinlikleri daha da 
artmıştır. Din adamları, zenginliklerine 
paralel olarak siyasi görevleri de ellerin
de tutmaya devam etmişlerdir. Amon 
başrahibi Menheperra-Seneb, bütün Mı
sır ilahlarının başrahibi olduğu gibi kra
liyet hazinesinin ve devlete ait her tür
lü inşaat işlerinin de idaresini eline al
mıştır. IV. Tutmozis döneminde Amon 
başrahibi bütün Mısır tanrılarının ruh
ban sınıfları üzerindeki itibarını kaybet
mişse de ll. Ramses devrinde Amon ra
hipleri dini görevlerinin yanında siyasi ve 
içtimal yetkilerle de donatılmıştır. 

Amon'un başrahibinin işlerin yönetici
si, ma bed le ilgili inşaat faaliyetlerinin so
rumlusu olması ile. Firavun'un Harnan'
dan bir kule inşa etmesini istemesi ara
sında bir ilgi bulunmalıdır. Esasen bugün 
Kur'an'daki yazılış şekliyle Harnan ismi
nin Eski Mısır'da bir kişi adının tam bir 
harf çevirisi olduğu anlaşılmıştır ve söz 
konusu adın hiyeroglif imlası bilinmek
tedir. Bu kişinin "taş ocakları işçilerinin 
şefi" olup inşaat işlerinden sorumlu en 
yetkili şahsın bu şekilde adiandınidığı 
tesbit edilmiştir (Bucaille, s. 229-231). 
Şu halde Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ha
man bir şahıs adı veya Amon rahiplerinin 
kullandığı bir unvandır ve inşaat işlerin
den sorumlu en üst düzeydeki yetkiliyi 
ifade eder. Mısır tarihinde de bu görevin 
Amon başrahibine ait olduğu belirtilmek
tedir. 
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L 

Arap edebiyatında 
kahramanlık şiirleri 

ve bu adla düzenlenen 
antoloji türü. 

HAMASE 

_j 

Sözlükte masdar olarak "din konusun
da şiddetli. sert ve yaman olmak" anla
mına gelen hamase (hamas) kelimesi 
"kahramanlık, yiğitlik, cesaret ve atılgan
lık" manasında da kullanılır. Arap edebi
yatında kahramanlık şiirlerine hamase 
yanında "eş-şi'rü'l-hamasl" (poesie heror
que/epique) adı da verilir. Bu tür şiirlerin 
gelişmesi her milletle görüldüğü gibi 
Araplar'da da savaşlara bağlı bir olaydır. 
Hamase şiirlerinde savaş ve intikam duy
gusunu tahrik. mertlik ve yiğitlik gös
terisi, savaş taktikleri. ölü ve yaralıları ile 
savaş meydanları, zafer ve hezimet bü
tün ayrıntılarıyla tasvir edilmiştir. Bu se
beple hamaseler bir tasvir türü olduğu 
kadar şairin kendi duygularını dile getir
mesi bakımından da lirik şiir (eş-şi'rü'l-gı
naf) sayılır. Ayrıca hamase, şairin, kabile
sinin veya savaşçıların yiğitliğiyle övün
mesi bakımından fahr ve medihle, savaş
ta ölenlerin kahramanlık ve faziletlerinin 
dile getirilmesi açısından mersiye ile (ri
sa), düşmanın yerilmesi itibariyle de hi
civle (hica) iç içe olan bir şiir türüdür. Sa
vaşın başlangıcını, seyrini. sebep ve so
nuçlarını kapsayan hamase. sadece sa
vaş alanında geçenleri tasvire hasredilen 
savaş şiirinden (şi'rü'l-harb) ayrılır. Harna
se terimi önceleri destanı da içine alır
ken daha sonra destan anlamında mel
t:ıame (çoğulu melat:ıim) kelimesi kulla
nılmaya başlanmıştır. Diğer milletlerde 
destan veya tiyatro şeklinde ortaya çı

kan bu tür Araplar'da lirik şiir olarak zu
hur etmiştir. 

Cahiliye devri hamasi şiirin altın çağı 
sayılır. Çünkü Arap kabileleri arasında sa
vaş. baskın ve talanlar, komşu ülkelerle 
(İran ve Bizans) çatışmalar hiç eksik ol
mazdı. "Eyyamü'I-Arab" adı verilen bu 
savaşlar kahramanlık. ahde vefa, savaş
ta sebat etme vb. temalar halinde şair
terin _iiirlerine _yansıyarak Arap şiirinde 
hamase. medih ve hica gibi edebi türte
rin doğmasına yol açmış: MeymGn b. Kays 
ei-A'şa, Antere. Amir b. Tufeyl, Hansa ve 
Hassan b. Sabit gibi şairterin yetişmesin
de temel etken olmuştur. Şeybanller'in 

reisi Sistam b. Y..ays. Kinane'nin süvarisi 
Rebla b. Mükeddem, Düreyd b. Sımme, 
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HAMASE 

Cessas b. Mürre, Haşim b. Harmete ve 
diğer bazı kahramanlar bu savaşlarda te
mayüz etmişlerdir. Eyyamü'I-Arab, Arap
lar'ın kahramanlık vasıflarını ortaya koy
ması bakımından diğer milletlerdeki des
tanlara benzer. Savaş ve talantarta ge
çen çöl hayatında en büyük erdem kah
ramanlık o l duğu gibi korkaklık da en 
kötü sıfat sayılmış , bu sebeple şairterin 
şiir ve kasidelerinin çoğunu kendilerinin 
veya kabilelerinin yiğitlikleriyle övündük
leri manzumeler teşkil etmiştir. Bunlar 
genelde kısa parçalar halinde olup uzun 
kaside ve muallaka şeklinde bulunanlar 
da vardır. Cahiliye şairleri arasında Teeb
beta Şerran , Şenfera. Urve b. Verd ve di
ğer yağmacı şairler gibi kendi cengaver
liklerini anlatanların yanında, Amr b. 
Külsilm'un muallakasında olduğu gibi 
kabilesinin kahramanlığını dile getiren
ler de vardı . Besils Savaşı'nda , öldürülen 
kardeşi Küleyb'in intikamının alınması 
için kabilesi Tağlib'i Bekiroğulları'na karşı 
kışkırtan Mühelhil ve kabilesi Beni Amir 
b. Sa'saa ile birlikte Beni Zübyan'a karşı 
yapılan savaşlara katılarak kendi yiğitlik
lerini terennüm eden Amir b. 'fufeyl gibi 
her kabilenin harplere bizzat iştirak eden, 
barış zamanlarında da ata binerek ve 
kılıç kullanarak ve savaş tatimieri yapan 
şairleri bulunuyordu. Antere, kabilesiyle 
girdiği savaşlarda gösterdiği kahraman
lıkları anlatan bu şairterin en meşhurla
rındandır. İmruülkays b. Hucr da şiirlerin
de kendi yiğitliğiyle övünmüş, Züheyr b. 
Ebu Sülma savaşın kötü sonucuna dik
kat çekerek onu insan öğüten değirme
ne, her şeyi kül eden ateşe, parçalayan 
aslana ve cadıya benzetmiştir. Hamasi 
şiirlerinde Evs b. Hacer savaş aletlerini, 
Ebu Düad ei-İyadl, Zeyd ei-Hayl ve Amr 
b. Ma'dlkerib gibi şairler de savaş atları
nı özel lakap ve künyeleriyle tasvir etmiş
lerdir. Kabilesinin yiğitliğiyle övünen Mey
mun b. Kays ei-A'şa'nın şu iki mısraı . es
ki edebiyat eleştirmenleri tarafından en 
güzel kahramanlık beyti ( eşeecu beyt) ka
bul edilmiştir: "Katil er-rukilbe fekulna 
tilke adetüna 1 Ev tenzilune feinna ma'şe

run nüzüla" (Düşman tarafı. atlara binip 
savaşacaksınız dedi; biz de o zaten bizim 
adetirniz dedik. Yahut atlardan inip gö
ğüs göğüse, kılıç kılıca savaşacaksınız de
yince de zaten biz piyade erleriz dedik) . 
Bu tür şiirler içinde düşman kadınlarının 
esir alınması . kendi kadınlarının esir alın
maktan korunması ve bu uğurda göste
rilen fedakarlıkların tasviri de önemli yer 
tutar. 
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Cahiliye devri hamase şiirleri içinde "el
eş'arü'l-munşife" (eş'arü'l-inşilf, el-kaşaidü'l

munşıfat) (Cahiz, IV, 23) adı verilen bir tür 
daha vardır ki şair bunlarda kahramanlı

ğı kutsamasından dolayı düşman tarafın 

kahramantıklarını da tasvir eder. Bu şair
lere " şu<ara'ü'l-inşaf" denir. el-Mufac;J.
c;J.aliyyô.t, el-Aşma'iyyô.t ve Cemhere tü 
eş'ô.ri'l-'Arab gibi eski şiir mecmuala
rında bu tür manzumeler yer alır . Amr 
b. Külsum, Amr b. Ma'dlkerib, Abbas b. 
Mirdas. Antere b. Şeddad, Mufaddal en
Nükrl , Tufeyl ei-Ganevl ve Hidaş b. Zü
heyr et-Amiri şuaraü'l-insat arasında sa
yılır (Yahya ei-CübOr!, s. 306-310). 

Hicretten Hulefil-yi Raşidln devrinin so
nuna kadar (40/661) intikam, kabile asa
biyeti, batıl uğruna yiğitlik vb. Cahiliye 
vasıflarından arınarak Allah yolunda ci
had, İslam kardeşliği ve hak uğruna yi
ğittik erdemleriyle İslami kisveye bürü
nen hamasede iki temayül görülür. Ka'b 
b. Malik, Abdullah b. Revaha ve Hassan 
b. Sabit gibi sahabiler. Hz. Peygamber'in 

· Mekkeli müşriklerle yaptığı savaşlarda 
gösterilen kahramanlıkları dile getirir
ken Ebil Mihcen es-Sekafi, Urve b. Zeyd 
el-H ayi, Bişr b. Rebla ei-Has'aml gibi hem 
şair hem de savaşçı olanlar, Hulefa-yi Ra
şidln devrinde İran ve Bizans'la yapılan 
savaşlara dair kahramanlıkları tasvir et
mişlerdir. 

Em eviler devrinde de hamase şiirlerin
de iki temayül ortaya çıktı. Bunlardan 
biri İslam fetihleriyle ilgili olanlar. diğeri 
de itikadl ve siyasi fırka ihtilaflarının ye
niden alevlendirdiği Cahiliye taassubunu 
körükleyen fahr ve siyasetle karışık dini 
hamasedir. Hariciler'in savaşiarına katı
larak onların yiğitliklerini anlatan şair ve 
liderlerden Katari b. Fücae, Şla'nın Erne
viler'le yaptığı savaşlara iştirak edip hü
zün dolu şiirlerle bu harpleri tasvir eden 
Kümeyt ei-Esedl, İbn Kays er-Rukayyat 
ile bunlara karşı Emevller'in yiğitliklerin i 

öven Ahtaı. Ka'b b. Ma'dan ei-Eşkarl ve 
Miskin ed-Dariml bu tür hamasenin baş
lıca temsilcilerinden dir. 

Abbasller'in ilk zamanlarında itikadl ve 
siyasi hizip çatışmalarının sona ermesi 
ve onların kendi yönetimlerini güçlendir
mekle meşgul olmaları sebebiyle İslam 
fetihlerinin duraklamasına paralel olarak 
hamasi şiirlerde de zayıflama görülür. An
cak Harilnürreşld ve Mu'tasım-Billah dö
nemlerinde özellikle Bizans'la yapılan sa
vaşlar dolayısıyla başta bu iki halife ol
mak üzere Haöı- İlelhak, Mehdi- Billah, 

Me'mun, Muhammed b. Mansilr, Halid 
b. Yezld ei-Katib, Yezld b. Mezyed, Ca'fer 
b. Yahya ei-Bermekl. Fazi b. Yahya ei
Bermekl gibi halife. vezir, vali ve kuman
dantarla askerlerin kahramanlıkları Ebil 
Temmam, Buhtürl ve Mervan b. Ebu 
Hafsa gibi birçok şair tarafından dile ge
tirilmiştir. Bunlar arasında, Abbasller'in 
Ermenistan valisi Ebil Said es-Sağrl'nin 
savaşlarda gösterdiği yiğitlik üzerine ya
zılan hamasi şiirler önemli bir yer tutar. 

Daha sonra Karmatller ve zencilerle ya
pılan savaşların yanında özellikle Bizans'a 
karşı düzenlenen muharebeler devam et
tiği için hamasi şiirler de yoğun şekilde 
sürmüştür. Bu dönemde Hamdanl Hü
kümdarı Seyfüddevle'nin (945-967) hi
mayesinde yetişen iki büyük hamase şa
irinden biri Mütenebbl, diğeri de Ebu Fi
ras ei-Hamdanl'dir. Kendisiyle Arap ha
mase şiirinin zirveye ulaştığı kabul edilen 
Mütenebbl'nin, Hamdanl Hükümdan Sey
füddevle'yi öven ve onun savaşlarda gös
terdiği kahramanlıkları anlatan şiirleri ay
rı bir divan teşkil edecek kadar çoktur. 
"Seyfiyyat" adı verilen bu manzumeler
den on dört kaside ile iki kıta, Seyfüd
devle'nin Bizans'a karşı yaptığı savaşlar
daki kahramantıklarını tasvir etmekte 
olup bunlar arasında özellikle "mlmiyye"
leri birer hamase şaheseridir. Beş kaside 
de onun Arap kabileleriyle olan mücade
lelerde gösterdiği yiğitlikler üzerinedir. 
Seyfüddevle ile onun kumandan ve as
kerlerinin yiğitliklerini. savaş atları ve 
aletlerini tasvir eden bu şiirlerde Müte
nebbl'yi hamase türünün zirvesine ulaş
tıran iki önemli sebepten biri şairin biz
zat savaşlara iştirak etmesi. diğeri de 
Arapçılık taassubudur. Seyfüddevle'nin 
amcaıadesi Ebu Firas ei-Hamdanl de hü
kümdarla katıldığı savaşlarda kendisinin. 
Seyfüddevle'nin ve Hamdanller'in kahra
mantıklarını dile getirmiştir. Onun ha
masi şiirleri arasında , içinde epik unsur
ların da bulunduğu . 225 beyitlik desta
nımsı "raiyye"si çok meşhurdur. 

Yaklaşık 200 yıl süren Haçlı savaşları 
üzerine kaleme alınan şiirlerin hemen 
hepsi hamase türündendir. Bu savaşlar
dan en çok Suriye ve Mısır etkilendiği için 
özellikle bu yörelerden birçok hamase 
şairi yetişmiştir. Muharebeler içinde baş
ta Hittln Savaşı ve Kudüs'ün fethi olmak 
üzere Ruha, Dimyat ve Mansure'de ger
çekleşen savaşlar şiiriere konu olmuştur. 
Bu şiirlerde Selahaddin-i Eyyubl, ei-Meli
kü'I-Kamil, ei-Melikü'I-Eşref, ei-Melikü'I
Adil. Musul Atabegi İmadüddin Zengl ve 



oğlu Nureddin Mahmud Zengl gibi ünlü 
emir ve kumandanların kahramanlıkları 
anlatılmış. cihad çağrılarıyla hamasi his
ler galeyana getirilmiştir. Bilhassa Kudüs 
zaferi üzerine kaleme alınan ve "ei-Ku
düsiyyat" adı verilen hamaseler önemli 
bir yer tutar. Sanat bakımından Müteneb
bl ile Ebu Firas'ın derecesine ulaşama
yan bu şairterin başlıcaları şunlardır : İbn 
Ruzzlk. Sı bt İbnü't-Teavlzl. İbnü'I-Hayyat 
et-Thğlibl, imadüddin ei-İsfahanl, İbnü'n
Neblh. İbnü'I-Kayseranl. İbnü's-Saati, Mu
hammed b. Es'ad ei-Cewanl. Baha Zü
heyr, İbn Uneyn, İbn Matruh, İbn Münlr 
et-Trablusl, Alemüddin eş-Şatanl, İbn 
Kalakis, İbn Senaülmülk. üsame b. Mün
kız. Bunlardan Mısır Fatımi Veziri İbn Ruz
zlk, Emir üsame b. Münkız, İbn Senaül
mülk gibi birçoğu Haçlı savaşiarına biz
zat iştirak ederek hem kendi kahraman
lıklarını hem de halife, vali, kumandan ve 
askerlerin mücadelelerini tasvir ettikleri 
için verdikleri bilgiler tarih bakımından 
da büyük önem taşır. Bu şairler arasında 
İbn Matruh ve İbn Münlr gibi düşmanı 
hicveden hamase şairleri de vardır. 

Haçlı savaşlarının sona ermesiyle du
raklama sürecine giren hamase şiirleri 
Memlükler devrinde de fetret dönemi
ni yaşamıştır. Ancak bu dönemin başın
da Şam hamase şairi Şehabeddin Mah
mud'un Sultan Baybars. Sultan Kalavun 
ve oğlu ei-Melikü'I-Eşref Halil b. Kalavun 
hakkında yazdığı hamasi şiirler kayda de
ğerdir. 

İbnü'I-Mu'tezz'in, Abbasl Halifesi Mu'
tazıd-Billah hakkındaki 418 beyitlik ur
cuzesiyle başlayan , tam didaktik olma
yan epik karakterli uzun urcuzeler. des
tana yakın bir hamase türü olup ispan
ya'da İbn Abdürabbih (Endülüs Emevl 
Halifesi III Abdurrahman hakkındaki 445 
beyitlik urcGzesi). İbn Zeydun, İbn Abdun 
ve Lisanüddin İbnü'I-Hatlb tarafından 
geliştirilmiştir. Aynı şekilde Ebu Ya'küb 
ei-Hureyml. Ebu Temmam, Ebu Firas 
(Hamdanller'e dair 225 beyitlik raiyyesi) 
ve Mütenebbl'nin bazı hamaselerinde de 
destani bir hava hissedilmektedir. Buna 
benzer bir durum Afrika Sevahill edebi
yatında da görülür. Hz. Peygamber ve 
Hz. Ali ile oğlu Hüseyin (İran Şii etkisi). 
Hz. Ebu Bekir'le oğlu Abdurrahman gibi 
İslam büyükleri; Bedir. Uhud. Hendek, 
Tebük, Hayber gazveleri; Hz. Adem. Ey
yub, Musa. Yunus, Yusuf ve diğer pey
gamberler hakkında kaleme alınmış olan 
ve bazıları 4500 kıtayı bulan uzun hama
seler de destani unsurlar taşımaktadır 
(EJ2 Suppl. IFr.l. s. 351-352). 

Antoloji türü olarak hamase Ebu Tem
mam'ın (ö. 231/846) eJ-Ijamdse'siyle baş
lar. el-Mu'alla]fö.t, el-Muiaçlçlaliyyat, 
el-Aşma'iyyat ve Cemheretü eş'ari'l
'Arab gibi eski şiir mecmualarında man
zume ve kasideler bütünüyle seçilip alın
mış olmasına karşılık ilk defa Ebu Tem
mam el-ljamase'sinde kendi edebi zev
kine göre bir bütünün en güzel parçasını 
seçerek ilgili konular altında tasnif et
miş. hatta bazan manzumenin bir tek 
beytiyle yetindiği olmuştur. ismini ilk ba
bından (Babü'l-hamase) alan eser on bö
lümden oluşmaktadır. Gerek içerdiği par
çatarla Arap şiir tarihi kaynaklarından bi
ri olması. gerekse mümtaz bir sanatka
rın zevk süzgecinden geçerek derlenmiş 
bulunması bakımından eser daima öne
mini korumuş. üzerine pek çok şerh ya
zılmıştır (b k. ei-HAMASE) Ebu Temmam 
bu tarzda bir eser daha tertip etmiş ve 
buna el-I:Iamasetü'ş-şugra (el-Va/:ışiy

yat) adını vermiştir. 

Ebu Temmam'ın örnek teşkil eden 
eserlerinden sonra hemen hemen aynı 
adla ve aynı yöntemle birçok şiir mecmu
ası hazırlanmıştır. Türün ikinci büyük 
eseri Buhtürl'nin eJ-Ijamdse'sidir. Hoca
sı Ebu Temmam'ın eserinden etkilene
rek ve ona nazlre olarak derlediği bu mec
muada Buhtürl. daha çok Me'ani'ş-şi'r 
(Divanü 'i-me' ani) adı verilen eserlerde 
görülen bir ölçüyü kullanıp şiirleri ince 
anlam farkiarına göre küçük parçalara 
ayırarak tasnif etmiştir (bk. ei-HAMASE). 

Daha sonra hamase tertip eden müel
lifler ve eserleri kronolojik olarak şöyle sı
ralanabilir: 1. Ebu Dimas (Dümaş) (lll / IX. 
yüzyılın sonu ile IV/X. yüzyılın başları; 

ibnü'n-Nedlm, s. 89). z. Muhammed b. 
Halef İbnü'I-Merzüban ( ö. 309/921; ib
nü 'n-Nedlm, s. 95; Yakut, XIX, 52). 3. 

Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Ali ei-İsfa
hanl ed-Dimertl (İbnü'n-Nedlm, s. 152). 
4. Ebu Ahmed Abdüsselam b. Hüseyin 
el-Basri ei-Kırmlslnl (Abdullah Abdürra
hlm Useylan, s. 50). Eser A'lem eş-Şen
temerl'nin ŞerJ:ıu '1-Ijamdse'sinin kay
naklarındandır. 5. Halidiyyan. Ijamasetü 
(if)tiyaru) şi'ri (eş'an) '1-muJ:ıde§in (İb
nü'n-Nedlm, s. 195). 6. İbn Faris, el-Ija
masetü'l-muJ:ıde§e (a.g .e., s. 88; Ya
kut, IV. 84) Ubeydl'nin el-ljamasetü 's
Sa'diyye'sinin kaynakları arasında yer 
alır. 7. Ebu Hilal el-Askeri, el-I:Iamase
tü '1-'Askeriyye ( Keşfü '?·?unun, I, 693) . 
el- Ijamasetü 's-Sa'diyye 'nin kaynak
larındandır. s. Abdullah b. Muhammed 
ez-Zevzenl, Ijamasetü'?-?Ureta' min 
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eş'ari'l-m uJ:ıde§in ve'l-]fudema' (nşr. 
Muhammed Cebbar ei-Muaybid, Bağ
dad 1973). Nihad M. Çetin tarafından 
üzerinde doçentlik çalışması yapılan eser 
(bk. bibl.) on bab olup yazarın kendi 
zamanına kadar gelen şairlere ait 1 SOO 
parça şiir ihtiva etmektedir. 9. Ebü'I-Fü
tuh Sabit b. Muhammed ei-Cürcanl. el
I:Iamase ii']Jtiyari eş'ari'1- 'Ara b ( ib
nü'I-Hatlb, ı. 455). 10. A'lem eş-Şente
merl, Ebu Temmam'ın el-Ijamase'si
ni ŞerJ:ıu Ijamaseti Ebi Temmam (bk. 
bibl.) adıyla şerhettiği gibi (DİA, ll, 363) 
kendisi de aynı tarzda bir eser (Hamase
tü'l-A'lem eş-Şentemeri) kaleme almış
tır. Kaynakları arasında Sabit ei-Cürcanl 
ve Abdüsselam ei-Kırmlslnl'nin eJ-Ijamd
se'leri de bulunan eser on üç bab olup ilk 
bölümü "Babü'ş-şecaa" adını taşımakta

dır (Abdullah Abdürrahlm U seylan. s. 51 ). 
11. Ebü's-Saadat İbnü'ş-Şecerl, e1-I:Ia
masetü'ş-Şeceriyye (Hamasetü lbni'ş
Şeceri, Kitabü'l-Hamase). İlk neşri Mul]
tdratü şu'ara'i'1-'Arab adıyla yapılmıştır 
(Kahire 1306). Daha sonra Freitz Kren
kow (Haydarabad 1345), Abdülmuln ei
Melluhl ( Dımaşk 1970) ve Esma ei-Hımsl 
(Dımaşk 1970) tarafından yayımlanmış
tır. Bu eseriyle hamase türünü daha da 
geliştirmiş olan İbnü'ş-Şecerl genelde se
leflerine bağlı kalmakta birlikte bab sa
yısını on beşe çıkarmıştır. 12. Ebu Amir 
Muhammed b. Yahya eş-Şatıbl. Kitdbü '1-
I:Iamase (Bağdadl, I, 421). 13. Şümeyme 
ei-Hilll, Kitabü'l-I:Iamase. Ebu Tem
mam'ın eserini Kitabü'1-Lemase ii şer

J:ıi'1-Ijamase adıyla şerhettiği gibi aynı 
eseri taklit ederek kendi şiirlerinden olu
şan on dört bab halinde değişik bir ha
mase ortaya koymuştur (Yaküt, XIII , 53, 
70, 72; ibnü ' l-Kıftl, ll, 244; Keş{ü'?-?Unün, 
I, 692; Abdul lah Abdürrahlm Useylan, s. 
52). 14. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdüsse
lam ei-Cürav'i et-Tadell. e1-Ijamasetü'1-
Magribiyye (Hamasetü'l-Cüravi). Müelli
fin Şaivetü'1-edeb ve (nuf)betü) divani 
(kelamQ'1-'Arab adlı daha geniş bir der
lemesinin muhtasarıdır. Dokuz babdan 
oluşan eserde genellikle eski hamasetere 
bağlı kahnmış olmakla birlikte müstakil 
bir hamase babının yer almaması kita
bın en belirgin özelliğidir. Bu durum. ha
mase kavramının hamasi şiirlerle olan il
gisinden uzaklaşıp antoloji karşılığı olarak 
kullanılır hale geldiğini göstermektedir. 
Eser Muhammed Rıdvan ed-Daye tara
fından iki cilt halinde yayımlanmıştır (Dı
maşk 1411 / 1991 ). 15. BeyyaSı, e1-Ijama
setü '1-Magribiyye ( el-Hamasetü 'i-Bey ya-
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siyye) . 646'da ( 1248) 1\ınus'ta düzenlen
miştir. Ebu Temmam'ın tert ibinde ol
makla birlikte şiir parçalarının yanında 

kısa hikaye ve fabllerin de yer aldığı bu 
hacim li eserin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bir nüshası bulunmaktadır (Fa
tih, nr. 4079). 16. Sadreddin el-Basri, el
ljamasetü'l-Başriyye. Eserde medih 
ve fahr bir babda toplanm ış. ayrıca Zev
zenl'de olduğu gibi "el-Adyaf" müstakil 
bab olarak t ertip edilmiştir. On iki bö
lümden meydana gelen ve 961 şaire ait 
1661 kaside ve kıta ihtiva etmesiyle en 
hacimli hamaseterden olan eserin dik
kate değer yeniliği son bölümünde gö
rülür (Babü'l-inabe ve'z-zühd). Kitap 
Muhtarüddin Ahmed tarafından iki cilt 
halinde neşredilmiştir ( Haydarabad 1383/ 
1963; Beyrut 1403/1983) . 17. Muham
med b. Abdurrahman b. Abdülmec1d ei
Ubeyd1 (ö. 702/1303'ten sonra). el-lja
masetü 's-Sa'di yye (et-Te?kiretü 's-Sa'
diyye). On dört babdan oluşan mecmu
anın belirgin özelliği. ilk babda görüldü
ğü gibi (Babü'I-hamase ve'l-iftihar) eski 
hamiiselerde müstakil olarak geçen bazı 
babların birleştirilmiş olmasıdır. Başta 

Ebu Temmam, Ebu Hilal el-Askeri ve İbn 
Faris'in eserleri olmak üzere birçok ha
mase ve şiir mecmuasından derlenen ki
tap en hacimli hamase olup yaklaşık 1175 
şaire ait 171 O kadar kaside ve şiir par
çasını ihtiva etmektedir. Eserin ı. cildi 
Abdullah ei-Cüburl tarafından et-Te~

kiretü 's-Sa'diyye fi'l-eş'ari'l-'Arabiy
ye adıyla yayımlanmıştır (Bağdat 1391/ 
1972). 
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el-HAMASE 
(~ı....:..Jf) 

Ebu Ternınarn 
(ö. 231/846) 

tarafından derlenen 
eski Arap şiiri antolojisi. 

_j 

Müellifine büyük şöhret kazand ıran 

eser el-ljamasetü'l-kübra ve Dfvanü'l
J;amase adlarıyla da anılır. İlk babı yiğit
lik, kahramanlık (hamase) şiirlerini içeren 
esere bu adın verilmesi, bu duyguların 
Araplar'ın hayatında önemli bir yere sa
hip olmasından kaynaklanmaktadır (Ab
dullah Abdürrahim Useylan, s. 240) . el
ljamase, Arap edebiyatında konularına 
göre düzenlenmiş seçme şiirler ihtiva 
eden eserlerin el-Mu 'alla]fiit, el-Mufaçl
çlaliyyat ve el-Aşma 'iyyat'tan sonra 
dördüncüsüdür. 

E bO Temmam bu eserin i, zzo (835) yılı 
civarında Horasan Valisi Abdullah b. Ta
hir'i ziyaretinden dönüşünde Hemedan'
da yazmıştır. Hemedan'a geldiğinde Ebü'I
Vefa İbn Selerne'nin misafiri olan müel
lif, bu sırada kar yüzünden yollar kapanın
ca kışı orada geçirmek mecburiyetinde 
kalı r. Bu duruma çok sevinen Ebü'l-Vefa 
kendisine izzet ve ikramda bulunarak 
zengin kütüphanesini ona tahsis eder. 
Ebu Ternınarn kütüphaneye kapanarak 
seçme şiirlerden meydana gelen beş ki
tap telif eder. Bunların en meşhuru olan 
el-ljamase, o yı l aşırı derecede yağan 
karın Arap edebiyatma bir hediyesi ola
rak kabul edilmektedir (DİA, X, 241). 

Eserin nüshası bir süre Ebü'I-Vefa'nın 
ailesinde (al-i Seleme) kalmış ve her ne
dense kimseye gösterilmemiştir. Ancak 
aile maddi sıkıntıya düşünce Ebü'l-Avazil 
adında D1neverli bir kişinin el-lfamase'
yi bu aileden alıp İsfahan'a götürdüğü, 
orada bulunan edipterin esere büyük rağ
bet gösterdiği ve aynı tarzda yazılmış di-

. ğer eserlerin ikinci planda kaldığı rivayet 
edilir. 

Ebu Temmam, eski Arap şiirinin en 
önemli kaynaklarından sayılan bu eserin
de şiirleri konularına göre on grup halin
de tasnif etmiş (Çetin, s. 83-84) ve eseri 
on baba ayırmıştır: 1. Hamase (yiğitlik, 
kahramanlık şiirleri). Z. Merasl (mersi
yeler, ağıtlar). 3. Edeb (olgun insan tipi
nin özelliklerini terennüm eden şiirler). 
4. Neslb (sevgilinin hatırasını ve ayrılık 
acısını anlatan şiirler). S. Hica (hicviye
ler). 6. Medlh ve adyaf (övgü ve misafir-


