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16 Şubat 190B'de Batı Sumatra'daki 
Minangkabau şehrinin Sungai Batang 
köyünde doğdu; Hacı Resul adıyla tanı
nan meşhur alim Hacı Abdülkerim'in oğ
ludur. Asıl adı Hacı Abdülmelik Kerim 
Emrullah olup HAMKA bu kelimelerin 
(Hacı Abdül-Malik Karim Amrullah) baş 
harflerinden meydana getirilen bir ru
muzdur. İlk tahsilini üç yıllık bir köy oku
lunda yaptı ve daha yüksek resmi bir oku
la gitmedi; sadece bir süre Minangkabau'
daki Surau Jembatan Besi adlı gelenek
sel bir özel dini eğitim kurumuna devam 
etti. Dini ilimler sahasındaki bilgisini ve uz
mantığını daha çok kendi gayretiyle kazan
mıştır. 1924'te Cava'ya geçerek Sarekat 
Islam liderlerinden H. O. S. Cokroamino
to ve diğer Cavalı müslüman liderlerle ta
nıştı ve onlardan bir öğrenci gibi fayda
landı; bu arada Muhammediyye Cemaa
ti'nde de aktif görev aldı. 1927'de hacca 
gitti; dönüşünde Doğu Sumatra'nın Me
dan şehrinde çeşitli dini ve eğitici faali
yetlerde bulundu. Pedoman Masjara
kat ve Pandji Islam adlı İslami dergiler
de redaktör olarak çalıştı; ayrıca Pern
bela Islam (Bandung) ve Hikmah (Jakar
ta) gibi dergilere de makaleler gönderdi. 
Medan'da kaldığı süre zarfında dini mo
tifleri işleyen romanlar da yazmaya baş
ladı; ancak eserleri o dönemde bu türe 
karşı olan bazı muhafazakar alimterin 
tenkidine uğradı. Yazdığı romanların baş
lıcaları Di Bawah Lindungan Kabah 
(1938), Tenggelamnya Kapal van der 
Wijck (ı 939). Merantau Ke Deli (ı 940) 
ve Di Dalarn Lambah Kehidupan'dır 
(1940) . 

Medan'dan sonra bir süre Batı Sumat
ra'nın Bukittinggi şehrinde kalan Ham-
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ka. daha sonra başşehir Cakarta'ya yer
leşti. Burada babasının hayat hikayesini 
ve Batı Sumatra'daki modernist alimte
rin mücadelesini konu edinen Ayahku 
(la karta ı 950) adlı biyografık eserini ka
leme aldı. Kitaplarında siyasi şuurlanma 
ile dini reform hareketleri arasında yakın 
münasebet kuran yazar. Revolusi Aga
ma (la karta ı 946) adlı çalışmasında mo
dernist dini akımların ortaya çıkışını "dini 
devrim" olarak nitelemiş ve bu devrimin 
Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi
ne önemli katkılar sağladığını. dini şuur
lanmanın milli şuurlanmayı da berabe
rinde getirdiğini vurgulamıştır. Muham
med Abduh, Reşid Rıza ve Mustafa Lutfı 
el-Menfelüti gibi Mısırlı modernist alim 
ve edipterin tesiri altında kalan Hamka, 
onları taklit etmeye ve İslami prensipleri 
Endonezya'nın şartlarına uygun biçimde 
yorumlamaya çalışmıştır. Edebi eserle
rinde bilhassa edip ve şair Menfelüti'nin 
tesiri görülür. 1960'ta, Tenggelamnya 
Kapal van der Wijck adlı romanının, 
aslında Menfelüti'nin Arapça'ya çevire
rek uyarladığı Fransız yazarı Alphonse 
Karr'ın bir romanından intihal olduğu id
dia edildi. Ancak çeşitli polemiklere yol 
açan bu iddianın aynı zamanda bir siya
setçi olan Harnka'yı küçük düşürmek için 
bazı muhaliflerince ortaya atıldığı belir
tilmektedir. Bununla ilgili tartışmalar 
daha sonra Emir Hamza tarafından der
lenerek Tenggelamnya Ka pal van der 
Wijck Dal am PoJemik (la karta ı 964) 
adıyla yayımlanmıştır. Yunus Enis Ham
za da Harnka'nın romanları ve yazartığı 
hakkında bir değerlendirme yapmıştır 
(bk. bibL). Hamka, Cakarta'nın Kebayo
ran Baru semtinde kendi gayretleri ve 
öncülüğüyle yaptırdığı Ezher Camii'nin 
başimamlığını ve 1959'dan itibaren Ca
karta'da yayın hayatına giren modernist 
eğilimli Pedoman Masjarakat adlı İsla
mi derginin editörlüğünü yürüttü; ayrı
ca Gema Islam (Jakarta) başta olmak 
üzere çeşitli İslami dergilere makaleler 
yazdı. 

Hamka, özellikle 19SO'li yıllarda üyesi 
olduğu İslamcı Masjumi Partisi vasıtasıy
la siyasette de aktif rol aldı. Devlet Baş
kanı Sukarno'nun 1959 yılında, ülkenin 
önemli meselelerinin çözümünde karşı
lıklı iş birliği ilkesine ve gelenekiere daya
nan "güdümlü demokrasi" fikrini uygu
lamaya koymasına şiddetle karşı çıktı ve 
bunun bir totaliter rejimin kurulmasına 
yol açacağını savundu. Çok partili ve İs
lam'a dayalı bir demokrasi anlayışını be
nimseyen Hamka, Sukarno'ya muhalefe-

tinden ve rejimi ağır şekilde tenkit et
mesinden dolayı diğer birçok müslüman 
aydın gibi birkaç yıl (ı 962- ı 965) hapiste 
kaldı. Bu yıllarda, en son eseri olan ve 
daha çok ahlaki ve sosyal değerlere ağır
lık veren Tatsir al-Azhar (Jakarta ı 967-
1976) adlı otuz ciltlik Endonezyaca Kur
'an tefsirinin önemli bir bölümünü kale
me aldı. 30 Eylül 196S'teki başarısız ko
münist darbesinden sonra General Su
harto yönetiminde Orde Baru (yeni dü
zen) idaresinin kurulmasına destek veren 
Hamka, Panji Masyarakat adlı dergiye 
yazdığı makalelerinde de modernleşme
nin Batılılaşma olmadığını. ülkenin kal
kınması için gerekli görülen bir yenileş
me hareketi. yani bir sömürgeden halkı 
tam özgür bağımsız bir ülkeye, feoda
lizmden demokrasiye, tarım toplumun
dan sanayi toplumuna geçiş olduğunu 
vurgulamıştır. Okuyucularını laikliğe ve 
materyalizme dayanan Batılılaşma'ya kar
şı uyaran ve bağımsız. tenkitçi bir İslami 
görüşü temsil eden Hamka, 21 Mayıs 
197S'te Majlis Ulama lndonesia'nın baş
kanlığına tayin edilmesinden sonra ge
nellikle "sultanü'l-ulema" sıfatıyla anılma
ya başlandı. U lemanın ülke kalkınmasına 
aktif olarak katılmasını savunan Harnka 
bu görevini, hükümetle yılbaşı kutlama
ları hakkında görüş ayrılığına düştüğü 

1981 yılı başlarına kadar sürdürdü; istifa 
ettikten birkaç ay sonra da 24 Temmuz 
1981'de Cakarta'da öldü. 

Milletlerarası İslam camiası tarafından 
iyi tanınan Harnka'ya 19SS'te Kahire Ez
her Üniversitesi, 1976'da Universiti Ke
bangsaan Malaysia tarafından fahri dok
torluk unvanı verilmiştir. Ezher Üniversi
tesi'nde bu vesileyle yaptığı Muhammed 
Abduh'un Endonezya'daki tesiriyle ilgili 
konuşma, daha sonra Pengaruh Mu
hammad Abduh di Indonesia (Jakarta 
ı 96 ı ) adıyla yayımlanmıştır. Modernist 
ve popüler bir yazar olan Harnka çok sa
yıda makale ve kitap yazmış. özellikle baş
lıcalarını Tasaut Modern (Jakarta ı 939). 
1001 Soal Hidup (Jakarta 1940), Falsa
tah Hidup (Jakarta ı 940). Perkemban
gan Tasaut Dari Abad Keabad ()akar
ta 1952). Sedjarah Islam di Sumatera 
(Meda n ı 950). Sedjarah Ummat Islam 
(1-IV, Bukittinggi 1958). Pergantar Us
hul Fiqh (Jakarta ı 96 ı). Tasaut Perkem
bangan dan Pemurniannya (lakarta 
ı 976) ve Berkıshah Tentang Rasul dan 
Nabi'nin (Jakarta 1978) oluşturduğu İs
lam'la ilgili eserleri birçok defa basılmış
tır. 
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Bir önennede 
konunun yüklemdeki 
hükme dahil edilmesi, 

konuyu yüklemin 
özelliğiyle niteleme anlamında 

mantık terimi 
{bk. MAHMÜL). 
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Ebü Amr (Ebü Yahya) Hammad 
b. Ömer (Yahya) b. Yünus el-Küfi 

(ö. 161/778 [?]) 

Ağır hicivleri 
ve müstehcen şiirleriyle tanınan 

L 
Arap şairi. 
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ll. (VIII.) yüzyılın başlarında Küfe'de 
doğdu ve orada yetişti; daha sonra Va
sıt'a gitti. Amir b. Sa'saa kabilesinin kol
larından Beni Süvae'nin (Beni Seratveya 
Beni Ukayl) mevlası idi. Acred (çıplak) 
lakabını. çok soğuk bir günde onu çıplak 
halde çocuklarla aynarken gören bir be
dev!nin kendisine. "Evlat, sen çıplaksın" 
demesinden. yahut Arnr b. Si ndi tarafın
dan çıplaklığı sebebiyle hicvedilmesinden 
dolayı aldığı rivayet edilir (Ebü'l-Ferec el
isfahani, XIV, 322-323). Ok ustası olan 
babası onun erken yaşlarda iyi bir eğitim 
görmesini sağladı. Hammad, Arap dilinin 
inceliklerini öğrenerek muallim ve mü
eddipler sırasına girmeyi başardı. Asıl 

şöhretini ise Abbasller zamanında kazan
dı. Emevl Halifesi ll. Velid döneminde 
( 7 4 3-7 44) bazı şairlerle birlikte halifenin 
sarayına gitti ve içki meclislerine katıldı. 
Halifenin ölümü üzerine memleketine 
döndü. Bundan sonra ömrünü. Abbasl
ler'in idaresi altında halifeterin ve devlet 
adamlarının maiyetinde ve hizmetinde 
geçirdi. Sadece Cehşiyarl onun Dlvanü'r
resail katiplerinden olduğunu ve Yahya 
b. Muhammed b. Sül'ün maiyetinde Mu
sul' da, Ukbe b. Selm b. Kuteybe'nin ya
nında Bahreyn'de görev yaptığını kayde
der. Bu işin 140 (758) yılından önce ger
çekleşmesi mümkündür. İlk Abbas! hali
fesi Ebü'l-Abbas es-Seffah devrinde (750-

754) Küfe Valisi Muhammed b. Halid'in 
dostluğunu kazandığı ve halifenin oğlu 
Muhammed' e mürebbilikyaptığı anlaşıl
maktadır. Halife Mansür zamanında ( 754-

775) onun veziri Rebr b. Yünus'la müna
sebeti olduğu gibi bizzat halife hiciv ala
nındaki gücünü takdir etmiştir. Bir riva
yete göre Halife Mansür, yeğeni Muham
med b. Ebü'l-Abbas es-Seffah'ın itibarını 
sarsıp halifelik hususundaki ehliyetsizli
ğini göstermek ve oğlu Mehdi'nin itibar 
kazanmasını sağlamak amacıyla Muham
med'in Basra'ya vali olarak tayini sırasın
da ( 147/764) bazı uygunsuz kişilerle bir
likte Hammad'ı da onunla birlikte gitme
ye teşvik etti. Hammad'ın, daha önce ken
disine öğretmenlik yaptığı sırada içki ve 
eğlenceye düşkün hale gelmesine sebep 
olduğu Muhammed b. Ebü'l-Abbas. şai
rin iyi ilişkiler içinde bulunduğu ve hakkın
da methiye yazdığı nadir kişilerden biri
dir. Hatta Muhammed'in isteği üzerine 
ve onun adına Abbas! hanedanına mensup 
Zeyneb bint Süleyman hakkında aşk şiir
leri yazan Hammad, bu yüzden Zeyneb'in 
kardeşi Muhammed b. Süleyman'ın teh
ditlerine maruz kalınca Halife Ebü Ca'fer 
el-Mansür'un himayesine sığınmak üze
re Basra'yı terkederek Bağdat'a gitti. Ba
zı kaynaklar ise Hammad'ın, Mehdi- Bil
lah'ın halifeliği sırasında (775-785) müs
tehcen şiirler yazan Mutr b. İyas ve Yah
ya b. Ziyad gibi şairlerle birlikte Bağdat'a 
geldiğini kaydeder. Hammad'ın ölümüy
le ilgili olarak çeşitli rivayetler vardır. Ba
zı rivayetlere göre Muhammed b. Süley
man, kız kardeşi Zeyneb için yazdığı şiir
lerden veya zındıklığından dolayı onu Ah
vaz' da öldürtmüş. bazılarına göre ise Ah
vaz ve Basra arasında yahut Şiraz'da has
talanarak ölmüştür. Bu olayın tarihi kay
naklara göre farklı ise de (ı 55/772, 161/ 
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778, 167/783, 168/784) muhtemelen 161 
tarihi doğrudur. 

Hammad Acred Arap edebiyatında şöh
ret.kazanmış üç Hammad'dan biridir (di
ğerleri nahivci Hammad b. Zibrikan ve 
şiir ravisi Hammad er-Raviye'dir). Bu üç 
Hammad bir araya gelip şarap içer, müs
tehcen şiirler söylerlerdi. Dine karşı kayıt
sız olduklarından her üçü de zındıklıkla 
itharn edilmiştir. 

Kaynaklarda önemli bir şair olduğu be
lirtilen Hammad başta fahiş ve kaba yer
gi ile müstehcen gazel olmak üzere me
dih, mersiye. tasvir ve hikmet gibi deği
şik konularda şiir yazmıştır. Hammad ol
duğu gibi görünen, riyadan nefret eden, 
insanların kendisine iyi veya kötü davran
masına aldırmayan bir tabiata sahip ol
makla birlikte dili sert ve ağır; alaycı, in
tikamcı ve müstehcenliğe düşkün; vefası 
ve dostluğu çıkarı ölçüsündeydi. Bu yüz
den Yahya b. Ziyad, Mutr b. iyas ve Beş
şar b. Bürd gibi en yakın arkadaşları bile 
onun yergisinden nasiplerini almışlardır 
ve kendisiyle Beşşar b. Bürd arasında ağır 
hicivleşmeler olmuştur. Hammad'ın edep 
dışı hiciv ve müstehcen şiirde Ebü Nü
vas'ı geçtiği kaydedilir. 

Çeşitli eserlerde edebe aykırı şiirler ya
zan (mikin. meccan) bir şair olarak nite
lendirilen Hammad'ın divanı günümüze 
ulaşmamıştır. Şiirlerinden bazı parçalar 
başta el-Eganiolmak üzere çeşitli edebi 
eserlerde yer almaktadır. Subhl Nasır, 
onun şiirlerini Şi'rü lfammad ~cred 
adı altında deriemiş ve tahkik ederekya
yımlamıştır (Basra 1984). 
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