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nevilerinden meydana gelmektedir. Bun
lardan özellikle Yusuf u Züleyhfı büyük 
üne sahiptir. Ayrıca XV. yüzyılın ilk yarı
sında yaşamış olan ve hayatı hakkında 
bilgi bulunmayan Arif adında bir şairin 
Mürşidü'l-ubbôd (baş tarafı eksik), Nüs
ha-i Alem ve Şerhu'l-Adem, Mevlid, 
Mi'rac, Vetat-ı N ebi adlı beş mesnevisi 
bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp ., İbra
him Efendi, nr. 355). Anadolu sahasında 
yazılan ilk hamselerden biri de Bihiştl Ah
med Sinan Çelebi 'ye (ö. 917/151 1- 12 I?IJ 
aittir. Eserin sonunda yer alan bir beyit
te Bihiştl, kendisinden önce kimsenin 
böyle bir eser ortaya koymadığını ileri 
sürmüştür. Bihiştl'nin Hamse'sinde yer 
aldığı bildirilen Vamık u Azra, Yusuf u 
Züleyha, Hüsn ü Nigar, Süheyl ü Nev
bahar, Leyla vü Mecnun mesnevilerin
den bugün yalnız Leyld vü Mecnun 
mevcuttur (bk. BİHİŞTI AHMED SiNAN 

ÇELEBİ) . 

XVI. yüzyılda Lamii Çelebi (ö. 938/1 532). 
mesnevilerinin sayısı beşten fazla olan 
bir şair olarak dikkat çekrnektedir. Ancak 
bunlardan hangilerinin hamsesine dahil 
olduğu bilinmemektedir. Lamii'nin mev
cut mesnevileri şunlardır: Vamık u Azra, 
Vis ü Ramin, Seidman u Eb sal, Ş em' ü 
Pervane, Guy u Çevgan, Ferhadna
me, Maktel-i Hüseyin, Şehrengiz-i 
Bursa ve Heft Peyker. XVI. yüzyılın di
ğer bir hamse şairi de Hamidizade Cell
ll'dir (ö. 977/1569) Şairin hamsesini oluş
turan Hüsrev ü Şirin, Leyla vü Mec-

/jamse-i Ni?amrden minyatürlü. bir sayfa 
(İstanbul Arkeoloji Ktp., nr . 1497, vr. 19b) 
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nun, Gül-i Sadberg-i bi-Har, Hecrna
me, Mehekname adlı mesneviler, Bib
liotheque Nationale'deki 130 varaklık kül
liyatı içinde yer almaktadır (b k. CELiLi, Ha
midlzade). Taşlıcalı Yahya Bey de (ö 990/ 

1582) çoğu yerli konuları işleyen mesne
vileriyle dikkat çeken bir hamse şairidir. 
Eseri Gencine-i Raz, Usulname, Şah u 
Gedd, Yusuf u Züleyha ve Gülşen-i 
En var adlı mesnevilerden oluşur. Bu yüz
yılda altı mesnevi yazmış olan başka bir 
hamse şairi de Ahmed Rıdvan 'dır. Ah
med Rıdvan'ın mesnevileri İskenderna
me, Leyla vü Mecnun, Hüsrev ü Şirin, 
Rıdvaniyye, Mahzenü'l-esrar ve Heft 
Peyker adlarını taşımaktadır. Kaynaklar
da hamse sahibi olduğu bildirilen Ha
yatl'nin Ahmed Rıdvan'ın mesnevilerini 
kendine mal ettiği anlaşılmıştır (DiA, II, 
123). 

XVII. yüzyılda hamse şairlerinin önde 
gelen ismi Nevizade Ata! (ö. 1045/1635 ) 
Alem-nüma (Sakiname) . Nefhatü'l-ez
har, Sohbetü'l-ebkar, H ett Han, Hil
yetü'l-etkar adlı mesnevilerden oluşan 
ljamse'siyle İran geleneğinden ayrılarak 
tamamen yerli bir eser ortaya koymuş
tur. Şair, mesnevilerinde devrin içtimal 
hayatını çok canlı ve oldukça realist bir 
şekilde tasvir etmiş. tarihi olayları, gün
lük hayatın çeşitli meselelerini aralara 
kısa manzum hikayeler de katarak başa
rılı bir şekilde yansıtmıştır. Aynı yüzyılda 
yaşayan Nergisl'nin (ö. 1045/1635) el
Kavlü'l-müselleme ii gazavati'l-Mes
Ieme, Kanunü'r-Reşad, Meşakku'l-uş

şak, İksir-i Saadet ve Nihalistan adlı 
mensur eserden meydana gelen Ham
se'si farklı nitelikte bir eserdir. Üç baskı
sı yapılan Hamse-i Nergisfnin (Bulak 
1839 lta' lik ve nesi h h urufat ile iki bas
kı!; istanbul 1869) yazma nüshalarının da 
fazla oluşu eserin çok okunduğunu gös
termektedir (iA, IX, 196). 

Türk edebiyatında yazılan son hamse 
Subhlzade Feyzl'ye (ö. 1152/ 1739) aittir. 
Şairin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si 'ndeki (Reva n Köşkü, nr. 80 ı) divanın

da yer alan Heft Seyyare, Mir'at-ı Su
retnüma, Saidname ve Işkname adlı 
mesnevileri divanıyla birlikte bir hamse 
oluşturmaktadır (bk. FEYZi, Subhizade). 

Kaynaklarda Revani Çelebi, Çakerl Si
nan. Muldl (İznikli). FuzQII, Fazll. Halife. 
Cemaleddin Hulvl, Fikri Derviş, Karaman
lı Figanl ve İlyas Çelebi de hamse sahibi 
şairler olarak zikredilmekteyse de ken
dilerine atfedilen mesnevilerin çoğu ele 
geçmemiştir. Hamse sahibi divan şairle
rinin eserleri ve · nüshaları. haklarındaki 

kısa tanıtma ve değerlendirmelerle bir
likte İstanbul Kütüphaneleri Türkçe 
Hamseler Kataloğu'nda verilmiştir (İs
tanbul 1961) . 
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(öp) 

Seyyidüşşüheda Esedullah 
Ebu Umare (Ebu Ya'la) Hamza 

b. Abdilmuttalib b. Haşim 
b. Abdimeniii el-Kureşi el-Haşim! 

(ö. 3/625) 

Hz. Peygamber'in amcası, 

L 
Uhud şehidlerinden. 

_j 

569 veya 570 yılında Mekke'de doğdu. 
Annesi. Hz. Arnine'nin amcasının kızı olan 
Hale bint Vüheyb'dir. Ebu Leheb'in cari
yesi Süveybe'den süt emdikleri için Hz. 
Peygamber ile sütkardeşi. aynı zamanda 



çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve 
dost oldukları bilinen Hamza'nın bi'setin 
2 (612) veya 6. yılında (616) müslüman 
olduğu nakledilmektedir. Rivayete göre, 
Ebu Cehil ve adamlarının Resul-i Ekrem'e 
hakaret ettiklerine şahit olan Abdullah 
b. Cüd'an'ın cariyesi, av dönüşü Kabe'yi 
tavaf etmekte olan Hamza'ya gördükle
rini anlatmış. büyük bir öfkeye kapılan 
Hamza elindeki yay ile Ebu Cehil'i yara
lamış ve. " işte ben de Muhammed'in di
nini benimsiyorum. cesareti olan varsa 
gelsin dövüşelim" diyerek islamiyet'i ka
bul ettiğini ilan etmiştir. Hamza'nın is
lam dinini benimsernesiyle müslüman
ların güçleri artmış. bu da müşriklerin 
müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek 
istedikleri cüretkar teşebbüslerini bir ke
re daha gözden geçirmelerine sebep ol
muştur. Hz. Peygamber, hicretten sonra 
Medine'de ensar ile muhacirler arasında 
kardeşlik bağı (muahat) kurduğu gibi da
ha önce Mekke'de de müslümanları bir
birleriyle kardeş yapmıştı. Nitekim Ham
za müslüman olunca ResGl-i Ekrem onu 
Zeyd b. Harise ile kardeş ilan etmiştir. 
Hz. Hamza gazaya çıktığında neyi varsa 
hepsini Zeyd'e vasiyet ederdi. Hamza Me
dine'ye hicret ettiğinde Kuba'da Külsum 
b. Hidm'in (veya Sa'd b. Heyseme'nin) 
evinde misafir olarak kalmış. Hz. Pey
gamber muahat sırasında onu Külsum 
b. Hidm ile kardeş yapmıştır. 

Hicretten sonra Medine'ye sığınan 
müslümanları tehdit eden Kureyşliler'i 

vazgeçirmek için onları ticaret yollarında 
sıkıştırmak üzere seriyyeler düzenleyen 
ResGl-i Ekrem, bu seriyyelerin ilki oldu
ğu rivayet edilen Sifülbahr seferinde Hz. 
Hamza'yı kumandan tayin etti. Hamza 
1. yılın Ramazanında (Mart 623) otuz ki
şilik bir müfreze ile. aralarında Ebu Ce
hil'in de bulunduğu yaklaşık 300 kişilik 
bir süvari birliğince korunan Kureyş ker
vanını kontrol altında tutmak ve gerek
tiğinde baskın düzenlemek amacıyla se
fere çıktı. Taraflar. Medine'nin batısında 
Kızıldeniz sahillerine yakın bir yerde Cü
heyneliler'in yaşadığı bölgede karşılaş
tılar. Çarpışma Cüheyne kabilesinden 
Mecd b. Amr'ın gayretiyle önlendi. Eb
va ve Zül'uşeyre seferlerine ve Kaynuka' 
Gazvesi'ne de iştirak eden Hz. Hamza bu 
seferlerde ResGl-i Ekrem'in sancağını ta
şımıştır. 

Hz. Hamza Bedir Savaşı'nın (2/624) ön
de gelen kahramanlarındandı. Büyük bir 
cesaretle savaşarak teke tek vuruşmak 
için ortaya çıkanlardan Şeybe b. Rebla'yı 
öldürdü ve Ebu Süfyan b. Harb'in karısı 

Hind'in babası Utbe b. Rebla'nın öldürül
mesine yardımcı oldu. Savaş esnasında 
da Cübeyr b. Mut'im'in amcası Tuayme 
b. Adi'yi ve Kureyş'in bazı ileri gelenlerini 
öldürdü. Bundan dolayı özellikle Hamza'
dan intikam almaya çalışan müşrikler, 
Cübeyr b. Mut'im'in Habeş asıllı kölesi 
Vahşi b. Harb'e Uhud Gazvesi'nde Ham
za'yı öldürdüğü takdirde azat edileceği
ne dair söz verdiler. Hz. Hamza'nın ciğe
rini çiğneyeceğini ve organlarından ya
pacağı gerdanlığı boğazına takarak Mek
ke'ye döneceğini söyleyen Hind ise bütün 
takılarına ilaveten 1 o altın vereceğini va
ad etti. 

Hz. Hamza, Uhud Gazvesi öncesinde 
Medine'de kalınıp savunma yapılması ve
ya şehrin dışında düşmanla savaşılması 
konusu tartışılırken Resul-i Ekrem'e ikin
ci şıkkı tercih ettiğini söyledi. Bu gazve
de de kahramanca savaşan ve otuz bir 
kişiyi öldüren Hamza. Hz. Peygamber'in 
uyarısına rağmen okçuların yerlerini ter
ketmesi yüzünden islam ordusu bozgu
na uğrayınca, "Ben Allah ve Resulü'nün 
aslanıyım. Allahımı Ebu Süfyan ile adam
larının yaptıkları kötülüklerden sana sı

ğınırım. Müslümanların yanlış hareket
lerinden dolayı da senden af dilerim" di
yerek düşmanla çarpışmaya devam etti. 
Bir taşın arkasına gizlenip Siba' b. Abdü
luzza ile vuruşmasını seyreden Vahşi. 

Hz. Hamza'nın Siba'ı öldürdükten sonra 
kendisinin bulunduğu yere yaklaştığını 
görünce mızrağını fırlatarak onu şehid 
etti: daha sonra ciğerini çıkarıp Hind'e 
götürdü. Düşman askerleri, başta Ham
za olmak üzere babası müşrik olan Han
zale b. Ebu Amir dışında bütün şehidle
rin burunlarını, kulaklarını ve diğer organ
larını keserek ipiere dizip savaşa katılan 
kadınların boyunlarına gerdanlık diye tak
tılar ve Mekke'ye o şekilde girmelerini 
sağladılar. 

ResGl-i Ekrem Hz. Hamza'yı bu du
rumda görünce çok üzüldü, ağladı ve 
şöyle dedi: "Hiç kimse senin kadar musi
bete uğramamıştır ve uğramayacaktır. 
Beni bunun kadar öfkelendiren bir şey 
olmamıştır. Ey ResGiullah'ın amcası! Ey 
Allah ve Resulü'nün asianı Hamza! Allah 
sana rahmet etsin. iyi bilirim ki sen hı
sım ve akrabalık haklarını gözetir. daima 
hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak 
gerekseydi sana yas tutardım" . Hz. Pey
gamber daha sonra yetmiş (veya otuz) 
müşriği katiedip aynı şekilde intikam ala
cağına yemin etti. Ancak, "Eğer ceza ve
recekseniz size yapılanın misliyle ceza 
verin. Ama sabrederseniz elbette bu sab-

HAMZA 

redenler için daha hayırlıdır" (en-Nahl 
ı 6/ ı 26) mealindeki ayet n azil olunca bun
dan vazgeçti. ResGl-i Ekrem. Hz. Ham
za'yı görmek isteyen kız kardeşi Safiyye'
ye engel olmaya çalıştıysa da Safiyye kar
deşinin bu musibete Allah yolunda uğra
dığını, Allah yolunda bundan daha bete
rine de razı olacağını ve sevabı O'ndan 
bekleyeceğini söyleyerek ısrar etti: fakat 
Hamza'nın cenazesini görünce göz yaş
larını tutamadı . Hz. Peygamber. Hamza'
nın Allah ve Resulü'nün aslanı. şehidlerin 
efendisi olduğunu söyleyerek halası Sa
fiyye ile kızı Fatıma'yı teskin etti ve şehid
lerin ölmeyip cennette yaşadıklarını be
lirttikten sonra bu esnada nazil olan, "Al
lah yolunda öldürülenleri sakın ölü zan
netmeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın 
kendi lutuf ve kereminden kendilerine 
verdikleriyle sevinçli bir halde rableri ya
nında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Ar
kalarından gelecek ve henüz kendileri
ne katılmamış olan şehid kardeşleri için 
de hiçbir keder ve korkunun bulunmadı
ğı müjdesinin sevincini duymaktadırlar" 

(Al-i im ran 3/ı69- ı 70) mealindeki ayet-i 
kerlmeyi okudu. 

Hz. Hamza'nın cenaze namazını Re
sul-i Ekrem kıldırdı: arkasından da di
ğer şehidlerin namazı kılındı. Şehidler yı

kanmadan kendi elbiseleriyle ikişer üçer 
Uhud'da toprağa verildi. Üzerlerindeki 
kıyafetler göğüs ve baş kısımlarına sarıl
dı, alt kısımları da kokulu otlarla örtül
dü. Hamza'nın kabrini Ebu Bekir, ömer, 
Ali ve Zübeyr kazdılar ve ResGiullah ile 
birlikte defnettiler. Hamza. kız kardeşi
nin oğlu Abdullah b. Cahş ile aynı kabre 
konuldu. Resul-i Ekrem Medine'ye dönün
ce Sa'd b. Muaz, Muaz b. Cebel ve Abdul
lah b. Revaha ile ensara mensup kadın
lar kendisine taziyede bulundular ve göz 
yaşı dökerek üzüntüsünü paylaştılar. En
sarlı kadınların ağlamayı gece yarısına ka
dar sürdürdüklerini haber alan Hz. Pey
gamber onlara teşekkür ve dua ettikten 
sonra evlerine yolladı. Ertesi gün de bu 
şekilde ağlamalarını uygun bulmadığını 
söyledi. 

Akrabalık hukukunu gözeten, mert ve 
titiz bir insan olan Hz. Hamza, Uhud Sa
vaşı'nda dillere destan olacak şekilde bir 
kahramanlık göstermiştir. islamiyet uğ
runa kendi hayatını hiçe sayarken sava
şın bütün tekniklerini kullanmış. o gü
nün gazileri ve daha sonra hak yolunda 
savaşacak bütün gaziler için cesaret ve 
kahramanlık örneği olmuş, gazi ve şe
hidlerin plri sayılmıştır. Bundan dolayı is
lam tarihinde "seyyidüşşüheda" ve "ese-
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dullah" unvaniarı ile anılagelmiştir. Re
sQI-i Ekrem'in çok sevip saydığı , maddi 
ve manevi desteklerine mazhar olduğu 

Hz. Hamza yaşadığı dönemde ilmi ve ida
ri faaliyetlere katılamamış. bu sebeple 
de kaynaklarda hakkında fazla bilgi yer 
almamıştır. Onun mukadderatı, bir ba
kıma Resulullah 'ın anne ve babasının 
mukadderatına benzemiştir. Her ikisi de 
genç yaşta vefat eden ebeveyn-i resQiün 
vazifesi, sanki son peygamberi doğurup 
insanlığa hediye etmekten ibaretti. Ham
za'nın da görevi müslüman varlığı uğrun
da elden geleni yaptıktan sonra aynı yol
da şahadet şerbetini içmek ve tarih bo
yunca gaziterin gönüllerinde yaşamak
tan ibaret olmuştur. 

Vahşi b. Harb Mekke'nin fethinden son
ra Taife kaçıp oraya yerleşti. Taifliler, İ s
lamiyet'i kabul ettiklerini bildirmek üze
re Medine'ye bir heyet gönderdiklerinde 
Vahşi de onlarla birlikte Medine'ye gelip 
Hz. Peygamber'in huzuruna çıktı . Amca
sının şehid edilişini kendisinden dinler
ken büyük bir teessüre kapılan ResQI-i 
Ekrem ona bir daha gözüne görünme
mesini söyledi. ResQiullah 'ın Vahşi'yi ce
zalandırmak şöyle dursun ona kötü bir 
söz bile söylememekle beraber kendisini 
görmeye tahammül edemeyeceğini ifa
de etmesi, Hamza'yı ne kadar çok sevdi
ğini göstermesi bakımından dikkate de
ğer bir olaydır. 

Hamza'nın Havle bint Kays'tan Uma
re, Bintü'I-Mille b. Malik ei-Evsi'den Ya'
la ve Amir adlı üç oğlu ile Selma bint 
Umeys'ten Ümame adlı bir kızı olmuştu . 
ümame'nin teyzesi Esma. Ca'fer b. Ebu 
Talib'in hanımı olduğundan Hz. Peygam
ber onun bakımını Hz. Ca'fer'e tevdi etti. 
Daha sonraki yıllarda Hz. Ali ResQiullah'a 
amcasının güzel kızı ümame ile evlenme
sini teklif etmiş, ancak Hz. Peygamber 
ümame'nin süt kardeşinin kızı olduğunu 
ve Allah ' ın süt kardeş kız ı ile evlenmeyi 
haram kıldığını söylemiştir (İbn Sa'd, lll, 
11-12). ResQI-i Ekrem ümame'yi Mahzu
moğulları'ndan Selerne b. Ebu Selerne 
ile evlendirmiştir. Hz. Hamza ResQiullah'
tan "Şu mealde bir hadis rivayet etmiş

tir : "Allah 'ım! Senden ism-i a'zamın ve 
rızayı ekberin hürmetine istekte bulunu
yorum" şeklindeki duaya devam ediniz" 
(ibnü'I-Esir, ll, 55). 

Hz. Hamza'nın türbesinin Abbas! Hali
f esi Nasır-Lidinillah'ın (1180-1225) an
nesi tarafından yaptınldığı rivayet edilir. 
Türbenin yanına daha sonraki dönemler
de mescid ve kütüphane yapılmış. Os
manlılar zamanında buranın bakırnma 
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itina gösterilmiştir. Bölgenin yönetimi 
Osmanlılar'ın elinden çıktıktan sonra tür
be ve çevresindeki bütün yapılar yıkılmış
tır (DMT, lll, 335-336). 

Müslümanlar arasında kahramanlığın 
sembolü olan Hz. Hamza. Türk falklorun
da güreşçiterin plri sayıldığı gibi menkı
bevi hayatı müslüman milletierin edebi
yatlarında kendi adıyla anılan eseriere 
konu olmuştur (bk. HAMZANAME}. 
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Dürziliğin kurucusu 
(bk. DÜRZILİK). 
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İzmir' in Kemalpaşa ilçesinde 
XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen 

tür be. 
L _j 

Batı Anadolu'da Manisa yöresinin fethi 
ve İslamiaşması ile bağlantılı r ivayetlere 
göre, Horasan'dan gelmiş gazi erenler
den olan Hamza Baba'nın Nif'teki (Ke
malpaşa) kabri üzerine ll. Murad tarafın
dan bir türbe yaptırılıp yakınında bir de 

Bektaş! tekkesi kurulmuştur. Fakat Ömer 
Lütfi Barkan tarafından tesbit edilen ar
şiv belgelerinde burasıyla ilgili en eski ka
yıt ll. Bayezid dönemine aittir. Saruhan 
Evkaf Defteri'ndeki 928 (1521-22) ta
r ihli bu kayıtta, "Nahiye-i Nif'te Gererne 
nam karye kurbünde Kapukaya demekle 
maruf mevzii Hamza Baba nam derviş 
kendi dest-i renciyle açıp ihya edip ve su 
getirip bir zaviye bina ve hasbeten Iiiiah 
bağ dikip ihya etmiş; zikrolan bağın ve 
mevziin öşrünü Sultan Bayezid Han ihsan 
edip ref' buyurup ellerine hükm-i hüma
yun inayet olunmuştur" denilmektedir 
(BA, Tapu Defteri, nr. 398, s. 100). 

Bu kayıt. zaviyenin ll. Bayezid dönemin
de kurulduğunu açıkça belirttiğine göre 
Hamza Baba da aynı yıllarda yaşamış ve 
belki de ölmüş olmalıdır. Hilal Ortaç' ın 

yayımladığı Hamza Baba Tekkesi'nin ta
rihçesiyle ilgili altı belgeden sonuncusu 6 
Teşrlniewel 1308 (18 Ekim 1892) tarihli 
olup Şeyh Halil Efendi'nin ölümü ile zavi
yedarlığın oğlu Derviş Ali Efendi'ye tev
cih edildiğine dairdir. Aradan geçen 1 00 
yıl içinde, bu tarihi eser hakkında bjr araş
tırma hazırlayanların ifadelerine göre tek
ke bütünüyle ortadan kalkmış. yalnız tür
be ayakta kalabilmiştir. 

Bir mezarlığın içinde yer alan Hamza 
Baba Türbesi kesme taştan yapılmış se
kizgen planlı bir yapıdır. Giriş kısmında 
mukarnaslı başlıklı iki sütuna oturan siv
ri kemerli bir sundurma vardır. Türbenin 
sekizgen kitlesi profilli bir silme ile bit
mekte, üstünde yine sekizgen ve aynı bi-

Hamza Baba Türbesi'nin planı 


