
HAMASE 

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-



perverlik şiirleri). 7. Sıfat (tasvirler). 8. 
Siyer ve nüas (hayatı ve yaşlılık döne
mini konu alan şii rler). 9. Mülah (hoş ve 
latif sözler, latifeler). 10. Mezemmetü'n
nisa (kadınların yerilmesiyle ilgili ş iir

ler). 

el-ljamase, Cahiliye döneminden Ab
basiler devrine kadar çoğu 640, 650 yıl
larından önce yaşamış 465 şaire ait 900'e 
yakın şiir ihtiva etmektedir (a.g.e., s. 33) 

Bunların ekserisi kıtalar ve uzun sayıl
mayan kasideler şeklinde olup recezlere 
az yer verilmiştir. Bazan uzun bir şiirin 
çeşitli parçaları ifade ettikleri fikirlere gö
re ayrı ayrı bablara konulmuştur. Eserde 
yeni (muhdes) şairlere az yer verilmiş. ta
nınmayan şairlerden de bazı parçalar alın
mıştır. Şiirler genel olarak. "Filan şair 
şöyle dedi" tarzında şairlerin adıyla veri
lir. Bazan da. "Bir başkası şöyle dedi"; 
"Filan kabileden biri şöyle söyledi"; "Fa
lan kabileden bir kadın şöyle dedi"; "Bir 
Arap şöyle söyledi" şeklinde kaydedilir. 
Bu durum. Ebu Temmam'ın şiir seçimin
de şairin kimliğinden ziyade şiirdeki mü
kemmelliğe önem verdiğini göstermek
tedir. Bu sebeple müellifın bazan sadece 
güzel bir beyitle yetindiği de görülür. 

el-ljamase, gerek Arap şiir tarihinin 
en önemli kaynaklarından biri olması. ge
rekse mümtaz bir sanatkarın zevk süz
gecinden geçerek derlenmesi itibariyle 
açtığı çığırın ilk mükemmel örneği kabul 
edilmiştir. Kendisinden sonra Buhtüri. Ab
dullah b. Muhammed ez-Zevzeni, A'Iem 
eş-Şentemeri, İbnü'ş-Şeceri, Şümeym ei
Hilli, Ebü'I-Haccac ei-Beyyasi ve Sadred
din el-Basri gibi müellifler tarafından ay
nı adla eserler yazılmış, ancak hiçbiri onun 
kadar meşhur olamamıştır. el-ljamase 
neredeyse yazarının şaii'liğini de ikinci 
planda bırakmıştır. Nitekim Hatib et
Tebrizi, Ebu Temmam'ın şiir seçimindeki 
başarısının şairliğinden daha üstün oldu
ğunu söylemiş. onun bu görüşü şiir mü
nekkitleri tarafından da benimsenmiştir. 
Ebu Ali ei-Merzuki ise Ebu Temmam'ın 
el-ljamase'ye aldığı şiirlerde kendi ede
bi zevkine ve şairlik kudretine göre bazı 
kelime değişiklikleri yaptığını söylemiş, 

çağdaş münekkitlerden Nasırüddin ei
Esed de eserin eski şiirin otantik kaynak
ları arasında sayılamayacağını iddia et
miştir (Abdullah Abdürrahlm Useylan, 
s. 41-42). 

Eliiye yakın alim el-ljamase üzerinde 
çalışmış. otuzdan fazla müellifın yazdığı 
şerhlerden bir kısmı lugat ve gramer me
selelerini incelerken, yirmi bir (Keşfü'?-

?Unun, I, 691-692) veya otuz dört (Am ili, 
IV, 510-512) şerh de ahbar ve meani 
özellikleri üzerinde durmuştur (Hüseyin 
M. Nakşe, s. 229). Ancak bunların çoğu 
günümüze ulaşmamıştır. Brockelmann 
çeşitli kütüphanelerde bulunan on üç şer
hin yazma nüshalarını verir ( GAL [Ar. i, I, 
78-79). el-ljamase'nin en meşhur şerh

leri Ebu Bekir es-Suli (ö. 335/946), Ebu 
Ca'fer en-Nehhas, Ebü'I-Hasan Ali b. Ha
ris ei-Biyari, Amidi, İbn Cinni, Ebu Hilal 
el-Askeri, Muhammed b. Adem el-Here
vi, Ebu Ali ei-Merzuki, Ebü'I-Aia ei-Maar
ri, İbn Side, A'lem eş-Şentemeri, Hatib 
et-Tebrizi, Şümeym ei-Hilli ve Ebü'I-Be
ka ei-Ukberi'nin (ö. 616/1219) yazdıkla

rı şerhlerdir (Abdullah Abdürrahlm Usey
lan , s. 55-238) . 

el-ljamase ilk olarak G. Wilhelm Frey
tag tarafından Hatib et-Tebrizi şerhiyle 
birlikte yayımianmış (Bonn 1828), eser 
daha sonra da birçok defa basılmış (Kal
küta 1856; Bulak 1286, 1290, 1296; Kahi
re 1322, 1331, 1335; Leknev 1293; Bom
bay 1299; nşr. A. Krymski, Moskova 1912; 

istanbul 1914), M. Abdülmün'im ei-Ha
faci (HI, Kahire 1955), Abdülmün'im Ah
med Salih (Bağdad 1980) ve Abdullah Ab
dürrahim Useylan (Riyad 1401/1981) ta
rafından tenkitli neşirleri yapılmıştır. 

Bağdat Büveyhi katibi Ebu Sa'd Ali b. 
Muhammed en-Neyremani(ö 414/1023) 
tarafından Büveyhi Hükümdan Baha
üddevle için el-Menşılrü'l-Baha'i adıy
la nesre çevrilen el-ljamase Latince (tre. 
G. W. Freytag, 1-11, Bonn 1847-1851) ve 
Almanca (tre. F. Rückert, HI, Stuttgart 
1846) gibi bazı Batı dillerine tercüme 
edilmiş. Melikşah döneminde Muzaffer 
b. Ahmed ei-İsfahani eseri beyit beyit 
taklit ederek bir divan ortaya koymuştur. 
Ebu Temmam'ın aynı tarzda el-ljama
setü'ş-şugra (el-Vaf:tşiyyat) adlı bir eseri 
daha vardır (DİA, X, 242) 

Abdullah Abdürrahim Useylan ile Hü
seyin Muhammed Nakşeljamasetü Ebi 
Temmam ve şüru.Quha adlı birer kitap 
yazmış (bk. bibL), günümüze kadar ge
len ve gelmeyen şerhler hakkında bilgi 
vermişlerdir. Bu konuda yapılmış müsta
kil çalışmalar arasında Ali Necdi Nasıf 'ın 

Dirase ii ljamaseti Ebi Temmam adlı 
eseriyle (Kahire 1955) Osman Ali Cum'a 
tarafından yapılmış Ni?-fimü 'I-cümle ii 
ştri'l-.Qamase min ljamaseti Ebi Tem
mam adlı bir yüksek lisans çalışması 
bulunmaktadır (Külliyyetü'l-lugati'l-Ara
biyye, Camiatü ümmi'l-kura, Mekke 1406/ 

1986). 
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Iii HüSEYiN ELMALI 

Buhtüri 
(ö . 284/897) 

tarafından derlenen 
eski Arap şiiri antolojisi. 
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Buhtüri, yirmi yaşında iken gittiği Bağ
dat'ta tanışıp dostluk kurduğu Abbasi 
devlet adamı ve şair Feth b. Hakan'a ( ö. 
247/861) takdim ettiği, hacası Ebu Tem
mam'ın eJ-Jjamase'sinden sonra türü
nün ikinci örneği olan bu eserini hocasm
dan etkilenerek ve ona nazire olmak üze
re yazmıştır. Eserin ravisi Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed de bu hususa işa
ret eder (el-/famase, s. 436) Kitabında 

Ebu Temmam'ın el-ljamase'sinde oldu
ğu gibi "hamase" başlığını taşıyan bir 
bölüm bulunmamasına rağmen Buhtü
ri'nin eserine bu adı vermesinin sebebi 
hocasını örnek almış olmasıdır. Ancak 
böyle bir bab bulunmasa da ilkyirmi yedi 
babda genellikle hamasi şiiriere yer veril
miştir. el-ljamase'de çoğu Cahili, mu
hadram ve İslami olmak üzere 600 civa
rında şairin şiirlerinden seçmeler yapıt-
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