
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. 

_j 

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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mış olup bunların büyük bir kısmı çok az 
şiir yazan, hatta bu eser dışında şiirle
rine pek rastlanmayan kimselere aittir. 
Buhtürl'nin eseri, Emev'iler'in son dönem
leriyle Abbasller'in ilk devirlerinde yaşa
mış olan ve bu sebeple "muhadramü'd
devleteyn" denilen Mutl' b. İyas, Salih b. 
Abdülkuddus, Beşşar b. Bürd gibi muh
des şairlerden yapılan seçmelerle sona er
mektedir. Müellif. başta Ebu Ternınarn 
olmak üzere Abbasi dönemine ait (Ab
bas'iler zamanında yaşamış olan) hiçbir 
şairin şiirine yer vermemiştir (Mustafa 
eş-Şek'a, s. 503-504; İzzet Hasan, s. 92; 
izzeddin İsmail, s. 105-106). Buhtüri, Arap 
kadın şairterin şiirlerini diğer bölümlere 
göre oldukça uzun olan son babda topla
mış ve bunların sadece mersiyelerinden 
seçmeler yapmıştır. 

Ebu Temmam'ın eJ-Jfamdse'sinde ana 
konulara göre yapılmış olan tasnifın ak
sine Buhtüri daha çok "meani'ş-şi'r" adı 
verilen eserlerde görülen, konu ve tema
ların nüanslarına kadar inen ayrıntılı bir 
tasnif yapmış. böylece metinterin büyük 
bir kısmını iki üç, hatta bir beyitlik parça
lar halinde seçerek 1454 parça şiiri 174 
babda toplamıştır. Ancak müellifın bu 
tasnifini üç dört ana bab altında topla
mak mümkündür. Mesela ilk yirmi yedi 
babdaki kahramanlık şiirleri "hamase" 
bölümünde toptanabiteceği gibi diğer 
şiirler de "şebab ve meşib" (gençlik ve 
yaşlılık). "edeb" (iyi tutum ve davranış
lar). "risa fi eş'ari'n-nisa" (kadın şairleri n 
mersiyeleri) adlarıyla bir araya getirilebi
lir. Muhteva bakımından "meani'ş-şi'r" 
türünde bir eser sayılabilecek olan Buh
türi'nin eJ-Ijamdse'sine çok benzeyen, 
derteyeni meçhul bir eser MecmO.'atü'l
me'ani (İstanbul ı 30 ı) adını taşımakta
dır (Çetin, Eski Arap Şiiri, s. 35-36 ). el
Ijamase'de yer alan edep ve ahlaka dair 
şiirlerin yoğunluğu sebebiyle esere Kita
bü 'l-Edeb adı verilmesinin daha uygun 
olacağı da ileri sürülmüştür (Ahmed Ah
med Bedev'i, s. 44) . 

el-lfamase'de yer alan şiirlerin çoğu 
ders verici örnekler ve güzel sözlerden 
(hikemiyat ve emsal) ibret alıp dürüst 
olmayı. düşünmeyi ve dünyaya aldanma
ınayı tavsiye eden ahlaki motifler ihtiva 
etmektedir. Bu sebeple müellif, kendisi 
de büyük bir gazel şairi olduğu halde ese
rine gazel ve şarap şiirleriyle müstehcen 
ve edebe aykırı şiirleri almamıştır. 

Buhtüri'nin eseri Ebu Temmam'ın eJ

Jfamdse'si kadar meşhur olmamıştır. 
Edebi eseriere vukufu ile tanınan Abdül-
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kadir ei-Bağdadl'nin Buhtürl'nin eJ-lfa
mdse'sini duymadığını söylemesi (ljiza
netü'l-edeb, VIII, 500). ayrıca eser üzerin
de şerh, haşiye vb. çalışmaların yapılma
mış olması da bunu göstermektedir. 

L. Varner, XVII. yüzyılın başlarında İs
tanbul'dan bazı yazma eserlerle birlik
te eJ-Ijamdse'nin bir nüshasını da Lei
den'e götürmüş, bu nüsha ilk defa R. Ge
yer ve D. S. Margoliouth tarafından tıp
kıbasım halinde yayımlanmıştır (Leiden 
ı 909) . Ardından eseri Luvis Şeyho neş
retmiş (Beyrut 1910), bu neşir bazı not 
ve indeksler ilavesiyle daha sonra tekrar
lanmıştır (Beyrut ı 967). Eserin bir başka 
neşri de Kemal Mustafa tarafından ger
çekleştirilmiştir (Ka hi re ı 929). 
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L 

HAMD 
(~f) 

Bütün medih türlerini içeren, 
sevgi ve tazimle 

Allah'a yönelen övgü 
ve şükür anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "iyilik, güzellik, üstünlük ve 
erdemiilikle niteleme. övme" manasma 
gelen hamd isim ve masdar olarak kulla
nılır. Dilciler hamd, şükür, medih ve sena 
kelimeleri arasında sıkı bir münasebetin 
bulunduğunu kabul ederler. Bazı alimler 
hamd ile şükür arasında anlam bakımın
dan fark gözetmezken dilcilerin çoğun
luğuna göre şükür. kişinin kendisine ya
pılan bir iyiliği bilip sahibine övgü ile mu
kabelede bulunması ve bunu diğer insan
Iara da duyurmasıdır. Hamd ise söz ko
nusu iyiliğin kendisine yönelik olma şartı 
aranmadan bir kimsenin mutlak mana
da Iutufkarlığının ve iyilik severliğinin di
le getirilmesidir. Buna göre hamd şükür
den daha kapsamlıdır. Hamd ile medih 
arasında anlam yakınlığı bulunmakla bir
likte medih, birinde var olan veya var ol
duğu kabul edilen övgüye layık bir özel
liğin belirtilmesidir. Medhe konu teşkil 
eden özelliğin en üstün derecede olması 
da şart değildir. Ayrıca insanlara yönelik 
medih. övenin gayri samimi olması veya 
yarar sağlamayı amaçlaması, övülenin de 
gurura kapılması endişesiyle menedildi
ği halde (bu konudaki hadisler için bk. 
Wensinck, Mi{tiifJ.U künQzi's-sünne, s. 460) 
hamd emredilmiştir (aş. bk.). Harndi şü
kür statüsü içinde düşünen, yani onun 
manasını yapılan iyiliğe övgü ile mukabe
lede bulunmaya münhasır kılan alimler 
medih kavramının daha kapsamlı oldu
ğunu söylemiştir. Çünkü medih, kişinin 
hem yaratılışında bulunan hem de kendi 
iradesiyle edindiği meziyetleri dile getir
mek anlamına geldiği halde hamd sa
dece irade ile meydana gelen, dolayısıyla 
başkalarına yönelen iyilik ve lututlar ma
nasında kullanılır (Ragıb el-isfahanl, el
Mü{redat, "l:ı.md" md.; Tehanevl, ı. 288). 
Sena kelimesi aslında birini iyi veya kötü 
yönleriyle niteleyip tanıtmak manasma 
geldiği halde bazı alimler onun kapsamı
nı sadece iyi vasıtların aniatılmasına tah
sis etmiştir (Lisanü'l-'Arab, "şny" md.). 
Bu durumda senayı medihle eş anlamlı 
kabul etmek mümkündür. 

Terim olarak bütün medih türlerini 
içerip sevgi ve tazimle Allah'a yönelen öv
gü ve şükrü ifade eden hamdin bu tanı
mında Kuşeyri'nin de kavram içinde mü
talaa ettiği övgü, şükür. rıza. ayrıca sev-


