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Bir önennede 
konunun yüklemdeki 
hükme dahil edilmesi, 

konuyu yüklemin 
özelliğiyle niteleme anlamında 
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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. 

_j 

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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