
vii er". "Bağdat", "Kuzey Afrika ve İspan
ya" başlıkları ile altı bölüm oluşturan kon
feranslarında Arap kültürünün gelişmesi 
ve misyonu üzerinde durur. Birinci bö
lümde genel olarak kültürlerin doğuşu ve 
gelişmesine temas edildikten sonra Arap
lar'ın İslam'dan önceki hayat tarzları. 
kültür, sanat, ticaret ve i nançları hakkın

da bilgi verilmiştir. İkinci bölümde. Hz. 
Peygamber ile birlikte dünyanın önemli 
bir kesiminde meydana gelen değişimin 
dini. siyasi. kültürel yönden değerlendi
rilmesi, üçüncü bölümde hilafet konusu. 
fetih hareketleri ve sonuçları gibi konu
lar ele alınmıştır. Dördüncü bölüm. Hz. 
Osman'dan sonra başlayan hilafet tartış

malarını ve her yönüyle Emevller'i ince
ler. Beşinci bölümde İslamiyet'in yayıl
ması, Abbasller'in İslamiyet' e yaptığı hiz
metler, içteki çekişmeler. mezheplerin 
ortaya çıkışı. dini ve tabii ilimler sahasın
da kaydedilen gelişmeler ele alınır. Son 
bölümde İslamiyet'in Kuzey Afrika ve Av
rupa'ya yayılışı ve müslümanların bu
ralardaki faaliyetleri. geride bıraktıkları 

eserler. yetiştirdikleri alimler ve Avrupa'
nın İslam kültüründen etkilenişi üzerin
de durulur. Bu eser S. Hudabahş tarafın
dan The Arab Civilization adıyla İngi
lizce'ye tercüme edilmiştir (Cambridge 
1925; Kalküta 1926; Lahore 1943). 3. Von 

Muhammed bis Ghazali (]ena 1915, 

ı 923). İslamiyet'in esaslarının teorik ve 
pratik yönden incelendiği eserin giriş bö
lümünde Ortadoğu'da hakim olan dinle
re ve topluluklara kısaca temas edildik
ten sonra Hz. Muhammed'in ortaya çıkı
şı. peygamber olarak ilahi vahyi tebliğ 
edişi. İslamiyet'in yayılması. vahyin özel
liği ve tesiri. Kur'an'ın yazılması ve der
lenmesi, hadisler, mezheplerin oluşması 
ve İslam filozof ve fıkıhçılarıyla başlıca 
eserleri ele alınmış. sonraki bölümlerde 
inanç esasları, ahlak. cihad ve evlilik gibi 
konulara dair bazı ayetlerin tercümeleri
ne yer verilmiştir. Ebu Hanife ve el-F*

hü'l-ekber'le ilgili bölümde Ebu Hanife'
nin İslam akaidinin esasları hakkındaki 
görüşleri, bunu takip eden Ebu Ca'fer 
et-Tahavl'ye dair bölümde Ehl-i sünnet 
ve'l-cemaat'in inanç sistemi, arkasından 
Ebü'I-Hasan el-Eş' ari'nin Kitô.bü '1-Lü

ma' adlı eserinin üçüncü kısmındaki tar
tışma, Ebü'I-Leys es-Semerkandl bölü
münde vahiy meselesi ve Gazzall'ye ayrı
lan son bölümde de onun çeşitli eserlerin
de yer alan ibadet ve ahiakla ilgili görüş
leri incelenmiştir. 

B) Neşirleri. 1. Diwan des Farazdaq, 
2. Hiilfte (M ünehen ı 900). Daha önce R. 
Boucher. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
nüshaya (Ayasofya , nr. 3884) dayanarak 
Ferezdak divanını neşretmeye başlamış 
(Paris 1870-1875). ancakilk3000beyit
ten sonra bu çalışma durmuştu. Hell. 
1898 yılında İstanbul'dan eserin fotoğ
raflarını sağlayarak yazma nüshanın 
kalan kısım l arını yayımladı. Bu arada, 
467 numaralı kasideden itibaren yazma
da eksiklik olduğunun farkına varmış ve 
Boucher'in istinsah ettiği nüsha ile Cam
bridge Kütüphanesi'nde bulunan nüs
hayı karşılaştırıp ortaya çıkardığı altmış 
bir sayfalık kısmı Diwan des Faraz
daq, 2. Hiilfte B adı altında tıpkıbasım 

olarak neşretmiştir (Leipzig 1901). 2. 
Abü Hanifa, al-Fıkh al-akbar (]ena 
I 915, tercümesiyle birlikte). 3. MuJ:ıam
mad b. Sallam al-GumaJ:ıi, Die Klas
sen der Dichter (Leiden 1916). Hell, 
191 O' da Kahire'deki ei-Mektebetü'I-Hi
dlviyye'de üzerinde çalıştığı İbn Sellam 
ei-Cumahl'nin Tabakatü 'ş-şu'arô.' adlı 
eserini altı yıl sonra yayımlamıştır. Da
ha sonra Chester Beatty Kütüphanesi'n
de (Dublin) kitabın bir başka nüshası bu
lunmuş ve Arthur John Arberry tarafın
dan Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies'te (XIII, 1 I 949-

19501. s. 7-22, 602-615) bu nüsha ile 
Hell'in neşri karşılaştırılarak onun bazı 
eksiklik ve okunuş farklılıkları ihtiva et
tiği ortaya konulmuştur. Üç yıl sonra 
eser Mahmud Muhammed Şakir tarafın
dan tekrar yayımianmış (Kah i re 1952). 

Hell'in neşri de 1982'de Beyrut'ta bir ke
re daha basılmıştır. 4. Neue Hudaili 
ten-Diwane (1. Hannover I 926; ll, Leip
zig ı 933). Kahire'de ei-Mektebetü'I-Hi
dlviyye'de çalışırken bulduğu Hüzeyl ka
bilesi şairlerine ait bazı divanların neş
ridir. Eserin ı. cildinde Ebu Züeyb ei
Hüzell'nin. ll. cildinde Saide b. Cüeyye, 
Ebu Hıraş. Mütenahhil ve üsame b. Ha
ris'in divanları ile tercümeleri yer almak
tadır. 

H eli, bunlardan başka çeşitli ilmi dergi 
ve armağan kitaplarında genellikle Arap 
şiiri ve şairleriyle ilgili birçok makale ya
yımlamış. ayrıca bazı araştırmacılara eski 
Arapça metinlerin tercümesi hususunda 
yardımcı olmuştur ( eserlerinin tam liste
si için bk. Bibliographie der Deutschsp' 
rachigen Arabistik und lslamkunde, XIV, 

388-390) . 
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HEMDAN (Beni Hemdan) 
(..:,!~~) 

Yemen'de yaşayan 
Kahtaniler'e mensup 

bir Arap kabilesi. 

Kabileye adını veren Hemdan'ın nese
bi Hemdan (Evsele) b. Malik b. Zeyd b. 
Evsele b. Rebla b. Hıyar b. Malik b. Zeyd 
b. Kehlan b. Sebeb. Yeşcüb b. Ya'rub va
sıtasıyla Kahtan'a ulaşır ( Hemdanl. X, ı-
7) Ancak bu silsile bazı kaynaklarda fark
lı şekillerde gösterilmiştir (Hasan lsa , s. 
21-26). Kabile, Hemdan'ın torunlarından 
Bekll ile Haşid'in çocukları vasıtasıyla çe
şitli koliara ayrılarak varlığını günümüze 
kadar korumuştur (bu iki kabilenin kol
ları ve zamanımızda yaşadıkları yerler 
için bk. iA, V/ 1, s. 348-350). 

İslam'dan önce. San'a'dan Sa'de'ye ve 
Kızıldeniz'den Me'rib'e kadar uzanan ge
niş toprakların doğusunda Beni Bekll, 
batısında Beni Haşid yaşıyordu. Ancak bu 
ayırım kesin değildi; çünkü kabHelerin ba
zı kolları birbirlerine ait bölgelere yerleş
m işi erdi. Beni Bekll'e ait topraklar mey
ve, sebze ve tahıl ürünleri bakımından 
çok verimli olmasının yanında şehirleri, 
kaleleri, hayvancılığa elverişli dağları. ve
rimli ovaları ve özellikle Erhab bölgesin
de yetişen develeriyle meşhurdu . Kabile 
mensupları ziraat ve hayvancılığın yanı 
sıra madencilikle de uğraşıyor, altın ve 
gümüş çıkarıp işliyorlardı. 

Tarihi çok eskilere giden Hemdan ka
bilesi, milattan önce siyasi olarak bağlı 
bulunduğu Sebe Devleti'nin. adına Ye
men'in birçok yerinde mabedler yapılan 
baştanrısı Makka'ya tapıyordu. Siyasi oto
riteyi ele geçirip güçlendiği milattan son
raki bir buçuk asırlık dönemde ise Riam 
(Riyam) adında kendine ait bir tanrısı var
dı. Kabile mensuplarının, savaşlardan 
sonra ve hasat zamanında bu tanrının 
Akva tepesinde bulunan putunu ziyaret 
ettikleri bilinmektedir. Bazı Hemdanlı

lar'ın ise Zunüvas zamanında Yahudiliğe 
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girdikleri, bazılarının da muhtemelen IV. 
yüzyıldan itibaren Bizans kayserlerinin 
bölgeye gönderdikleri misyonerler vasıta
sıyla Hıristiyanlığı kabul ettikleri ileri sü
rülmektedir. Ancak İslamiyet'in ortaya 
çıkışından önce bu kabilenin büyük bir 
çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 
Yeuk, Yegus, Süva', Ved ve Nesr (NGh 711 
23) adlı putlara tapıyor, bu arada hac ve 
umre için Mekke'ye gidip özel bir telbiye 
ile Kabe'yi tavaf ediyordu. Ebrehe Fil Vak
' ası 'nda Kabe'yi yıkmak istediği zaman 
Hemdanlılar da Yemen Emlri Zunefer'in 
öncülüğünde diğer bazı kabilelerle birlik
te Ebrehe'nin üzerine yürümüşlerdi. Kay
naklarda bu kabilenin Cahiliye devrine ait 
birçok savaşına işaret edilmekte ve Be
dir Gazvesi günü, YegOs putunu ele geçir
mek isteyen Beni Murad ile ara larında 

meydana gelen Rezm(Redm) Savaşı'nı ka
zandığı belirtilmektedir. 

Hemdanlılar'ın İslamiyet' i kabul etme
siyle ilgili bazı rivayetler Mekke dönemine 
kadar uzanmaktad ı r. İbn Sa'd'ın Hişam 
b. Muhammed'den naklen verdiği bir ha
bere göre Kays b. Malik ei-Erhabl el-Hem
dan! Hz. Peygamber' e gelir ve müslüman 
olur. Arkasından da yurduna dönerek ka
hilesini müslüman eder ve Mekke'ye tek
rar gelip durumu Resul-i Ekrem'e bildi
rir. Bunun üzerine ResQiullah Kays'ın bu 
gayretini takdirle karşılar ve bir ahidna
me hazırlatarak onu kabilesinin çeşitli 
koliarına emir t?yin eder; ayrıca namaz
larını kılıp zekatlarını verdikleri sürece 
Allah ve Resulü'nün himayesinde olacak
ların ı bildirir ve 300 "farak"lık (V emen'de 
kullanılan bir ölçü) bir tahsisat bağla
tır (et-Taba~at, ı . 340-341 ). Aynı kaynağa 
göre Abdullah b. Kays adlı başka bir Hem
danlı yine Mekke döneminde Hz. Peygam
ber'e gelir ve müslüman olur; ancak ge
ri dönerken yolda Zübeyd kabilesinden 
Zübab adlı bir kişi tarafından öldürülür 
(a.g .e., a.y.). 

İslam'a girmeyi kabul eden Hemdan 
kabilesi, Tebük Seferi dönüşünde (9/630-
31) Hz. Peygamber' e bağlılığını bildir
mek üzere Malik b. Nemat başkanlığın
da bir heyeti Medine'ye gönderdi. Heyet 
mensupları önce Resul-i Ekrem'e hita
ben şiirler söyleyerek kabilelerini övdüler; 
ardından heyet başkanı Malik, "Ey Al-
1ah'ın elçisi! Hemdan'ın en hayırlı kimse
leri süratli develerle İslam'ın ipine bağla
narak sana geldiler, davetine icabet et
tiler; putlarından da ayrıldılar" dedi. Hz. 
Peygamber de, "Hemdan, yardım için 
koştuğu ve sıkıntılara sabrettiği müddet
çe ne güzel kabilediri İslam'ın abdalı da 
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evtadı da onlardandır" dedi (İbn Sa 'd, 1, 
341 ) ; ayrıca namazlarını kıldıkları, zekat
larını verdikleri müddetçe topraklarını 
ve meralarını onlara bıraktığını ve kendi
lerine Allah ve Resulü'nün himayesini ver
diğini yazılı olarak bildirdi (İbn Hişam, ll, 
596-599). Taberi gibi bazı kaynaklarda, 
başarısızlığı sebebiyle Halid b. Velid'in 
yerine 1 O. yılın Ramazanında (Aralık 631) 
Yemen'e Hz. Ali'nin gönderilişine ait riva
yetlerin doğrudan doğruya Hemdan ka
bilesiyle ilgili olmadığı ve bu husustaki 
haberlerin Hz. Ali'yi yüceltmek için uydu
rulduğu ifade edilmektedir (Taberl, I. 
I 73 I -1732; Fayda, s. 1 04-112). Resul-i Ek
rem'in hastalığı üzerine Yemen'de baş 
gösteren irtidad hareketlerine, kabilenin 
ileri gelenlerinden Miş'ar b. Zülmiş'ar'ın 
uzun bir konuşma yapması üzerine (İbn 
Hacer, VI. 298-299) iltifat etmeyen Hem
danlı1ar, Mesruk b. Zülharis'i Medine'ye 
göndererek Hz. Ebu Bekir' e bağlılıklarını 
bildirmişlerdir (a.g.e., VI , 293) . 

Yemen'in diğer iki kabilesiyle (Mezhic. 
Himyer) birlikte İslam ordusunun yedide 
birini oluşturan Hemdanlılar (Taberl, I , 
2495), ilk İslam fetihleri sırasında Irak ve 
Suriye cephelerinde savaşmışlar; Yer
mük, Kadisiye ve Nihavend muharebele
rine. Humus. Lazkiye, Medain, Hemedan 
ve Horasan'ın fetihlerine katılmışlardır. 

Mısır'ın Amr b. As tarafından fethedilme
si sırasında Babilen şehrinin alınmasında 
mancınık kullanan bu kabile mensupları 
Emevller zamanında Endülüs'ün fethine 
gitmiş ve bazıları Gırnata çevresine yer
leşmişlerdir. Kufe'ye yerleşen Hemdanlı
lar Cemel ve Sıffin vak'alarında Hz. Ali'nin 
yanında çarpışmışlardır ; ayrıca reisieri 
Said b. Kays Sıffin'de çok aktif bir rol oy
namıştır. Kendilerini "mızrak ve zırhla
rım" şeklinde nitelendiren Hz. Ali'nin. 
"Cennetin kapısında bekçi olsaydım Hem
danlılar'a selametle giriniz derdim" anla
mında bir beyit söylediği rivayet edilir. 
Suriye'de Dımaşk. Humus ve Lazkiye'ye 
yerleşen Hemdanlılar ise Muaviye'nin ve 
Em evi' idaresinin yanında yer almışlar. çe
şitli idari ve askeri görevler üstlenmişler

dir. Kufe'deyaşayanlar. Hz. Ali'den sonra 
onun çocukları ve Ehl-i beyt mensuplarıy
la birlikte hareket ederek Emevller'e kar
şı başlatılan çeşitli isyanlarda etkili ol
muşlar. mesela Irak Valisi Haccac'a karşı 
başlatılan isyan hareketinin lideri İbnü'I
Eş'as'ın yanında önemli faaliyet göster
mişlerdir. Haccac da İbnü'I-Eş'as'ı fiilen 
ve ayrıca şiirleriyle destekleyen kabilenin 
meşhur şairi A'şa Hemdan'ı öldürtmüş

tür (83/702) . Mısır'da Clze'ye yerleşen 

Hemdanlılar buradaki varlıklarını uzun 
süre devam ettirmişler, ancak tarih içe
risinde zamanla eriyip yok olmuşlardır. 
Anavatanları Yemen'de kalan ve burada 
bir devlet kuran kabile mensupları (bk. 
HEMDANiLER ) bugün hala varlıklarını 
sürdürmektedirler. 

Şiirlerinden zamanımıza bazı örnekler 
ulaşmış Cahiliye devrine mensup Hem
danlı kırk beş kadar şairin Mekke şivesini 
kullanmış olması dikkat çekicidir. Bu şiir
ler Hasan Isa Ebu Yasin tarafından yayım
lanmıştır (Şi'ru Hemdftn, s. 223-316) . 
Hemdan kabilesinin yetiştirdiği en büyük 
alim, el-İklil min al)bari'l-Yemen ve 
ensabi ljimyer adlı eserin müellifi Ha
san b. Ahmed ei-Hemdanl'dir (ö. 344/ 
955 'ten sonra) . Hemdanl eserinin X. cil
dini kabilesine ayırmış ve burada kabile
nin kolları ile yetiştirdiği meşhur şahsi

yetleri anlatmıştır. Hemdanl nisbesiyle 
tanınan muhaddis. fakih ve diğer alim
lerden bazıları şöyle sıralanabilir : Ebü'I
Müverri' Muhadır b. Müverri', Ebu İshak 
Amr b. Abdullah es-Se bii, Ebu Hişam Ab
dullah b. Nümeyr. Ebü'I-Ganaim Muham
med b. Muhammed, Al i b. İbrahim ve 
oğlu Ebü'I-Ekrem Berekat. Ebu Temmam 
İbrahim b. Ahmed, Ebu Zer Ömer b. Zer, 
Mücalid b. Said b. Umeyr (Sem'anl. v. 
648-649) . 
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