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Hemdani ve eserleri hakkında bilgi veren 
bir mukaddimesiyle birlikte basılmıştır 
( Beyrut 1394/ 197 4; Ri ya d 1 394/ 197 4, 
1 397 / 1977) 3. Kitdbü '1-Cevhereteyni'l
'ati}fateyni'l-mi'i'i'ateyn mine'ş-şafrii' 

ve'l-beyzi'i' (e?-?eheb ve 'l-fiçiçia). Altın 
ve gümüş hakkında olup bu alanda yazıl
mış tek eserdir. Hemdanl bu kitabında, 
"iki eski maden" dediği altın ve gümüşün 
ocaktan çıkarılmasından işlenmesine . de
ğişik eşya yapımından para basımına ve 
bunların ayar ve kalitelerine varıncaya ka
dar yaşadığı dönemdeki maden yatakla
rı ve madencilikle ilgili çeşitli konularda 
bilgi vermektedir. 898 (1492-93) tarihli 
bir nüshası İsveç'te Uppsala Kütüphane
si'nde. bir yazması da Kahire Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye'de (nr. 907) bulunan kitap, 
Christopher Toll tarafından Almanca'ya 
çevrilerek tıpkıbasımıyla birlikte neşre
dilmiş (Uppsala 1968). eseri daha sonra 
Muhammed eş-Şuaybi de yayımiarnıştır 
(San 'a ı 982) . 4. ed-Di'imiga. Kümeyt ei
Esedi'nin Adnaniler'i ve Haşimiler' i öven. 
Kahtaniler'i yeren el-Hi'işimiyyat adlı ka
sideleri içindeki "ei-J5aşidetü'n-nüniyye"

sine cevap olarak yazdığı 602 beyitten 
oluşan kasidedir. Hemdani bu kasidesin
de Kahtaniler'i över, sonra da Maad ve 
Farslar'dan bahseder. Onun 200 yıllık Ad
nani- Kahtani mücadelesinde asabiyet 
gayretiyle Kah taniler'in safında yer alma
sı muhalifleri tarafından , Adnaniler'in 
Beni Haşim koluna mensup Hz. Peygam
ber'e ve Ehl-i beyt'e karşı olduğu ve on
lara hakaret ettiği şeklinde değerlendiri
lip suçlanmasına yol açmıştır. el-İklil'in 
Berlin'de bulunan nüshasının sonunda 
günümüze ulaşan kaside (Ef2 1Fr.J. lll, 
ı 27), hapse atılmasından az önce bizzat 
Hemdani tarafından şerhedilm iştir. Bazı 
kaynaklarda yanlışlıkla oğlu Muhammed' e 
nisbet edilen bu şerhin San'a'da İmam 
Yahya Kütüphanesi'nde 623 (1226) ta
rihli bir nüshası bulunmakta, ancak kasi
denin el-İklil'in Berlin nüshasındakine 
nisbetle sonunda yirmi altı beytin eksik 
olduğu görülmektedir ( Şıfatü Cezfreti '1-
'Arab; Hamed el-Casir'in mukaddimesi , 
s. 27-28) . Nahivci İbn Haleveyh (ö. 370/ 
980) bu kasideyle birlikte Hemdani'nin 
diğer şiirlerini bir divanda toplamış . bun
ların şerhini ve i 'rabını yapmıştır. ed-Di'i
miga, Muhammed b. Ali ei-Ekva' el-Hi
vali tarafından tahkik edilerek Kitdbü 
Kaşideti'd-di'imiga adıyla yayımlanmış

tır (Kah i re 1 978) . S. Seri'i'irü'l-J:ıikme. 
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Kaynaklardan edinilen bilgilere göre ast
ronomi, astroloji ve felsefe konularını 
içermektedir. Yunanlı bilginler tarafın
dan da kaynak olarak kullanılan eserin 
yalnızca astronomi ve astrolojiyle ilgili 
olan onuncu makalesi bugüne ulaşabil
miştir (el-Makaletü 'l-'aşire min Sera'iri'l
l).ikme, Dımaşk 1979). 6 . el-Kuvi'i ti't-tıb. 
Eser kaynaklarda zikredilirse de hakkın

da bilgi verilmez. Hemdani'yi bu kitabın
dan dolayı Mu'cemü 'l-etıbbi'i' adlı ese
rine alan Ahmed lsa da klasik kaynaklar
dan iktibas ederek onun kısaca hayatını 
anlatmış ve eserlerinin bir listesini ver
miştir. 7. el-Ya'sub. Avcılık, helal ve ha
ram olan av, bu konudaki hadisler, şiir ve 
terminoloji yönünden konuyu inceleyen 
bu kitap da günümüze ulaşmamıştır. ed
Di'imiga'nın şerhinde Hemdani'nin Me
fi'i}Jirü '1-Yemen adlı bir başka ensab ça
lışmasından söz edilirse de bunun el-İk
lil'in bir bölümü mü, yoksa müstakil bir 

· eser mi olduğu bilinmemektedir ( Şıfatü 
Cezfreti 'l-'Arab, Hamed el-Casir'in mu
kaddimesi, s. 28) . 

Yaküt ei-Hamevl. Mu'cemü'l-üdeba' 
adlı eserinde Hemdani'ye edip ve şairler 
arasında yer vermiştir (VII, 230) . İbnü ' I
Kıfti ve Süyüti ise onu dilciler arasında 
zikrederler. Bunun sebebi. kendi kaside
si ed-Di'imiga'yı şerhetmesinin dışında 
müstakil bir nahiv kitabı yazmamasına 
rağmen el-İklil ve Şıfatü Cezireti'l
~rab gibi eserlerine serpiştirdiği dille il
gili bilgilerdir. Bu eserlerinde Arap yarı
madasında yaşayan kabHelerin dilleri hak
kında geniş açıklamalar yapmakta ve bu
gün Arapça sözlüklerde bulunmayan ke
limeler kullanmaktadır. Hemdani'nin el
İklil'de Himyeri kitabeleri hakkında bil
gi vermesi ve özellikle "müsned" denilen 
harflerle yazılmış bir kaside üzerinde 
durması, Himyeri dili ve yazısı hakkında 
bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Ha
med ei-Casir. Hemdani'nin eserlerinin dil 
yönünden incelenmesinin Arap sözlükçü
lüğüne büyük katkıda bulunacağını söy
ler (Şıfatü Cezfreti 'l-'Arab, mukaddime, 
s. 20) . 

Hemdani'nin kaynaklarda el-Mesi'ilik 

ve'l-memi'ilik, el-İbl, Esmi'i'ü'ş-şühur 
ve'l-eyyi'im, et-Tali' ve'l-mati'iriJ:ı, el
lfarş ve'l-J:ıile, el-lfayevi'in, ez-Zic, es
Siyer ve'l-a}Jbi'ir gibi eserlerinin de ad
ları geçmektedir (Hemdanl'ye nisbet edi
len diğer eserler için bk. Mahmud İbra 

him es-Sugayrl, lll, s. ı 77) . 
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Iii NASUHİ ÜNAL KARAASLAN 

HEMDANlLER 
(ı:,ı_,.;;f~f) 

San'a ve Sa'de civarında hüküm süren 
bir Arap Minedam 

L 
(1098- 1174). 

_j 

Yemen'de Suleyh! hakimiyetinin (ı 04 7-
1138) zayıflamasıyla birlikte kurulan kü
çük hanedanlardan biri de aynı kabileden 
üç ailenin yaklaşık üç çeyrek asır sürdür
düğü Hemdanller'dir. Suleyh! Em!ri Mü
kerrem Ahmed'in son zamanlarında ikti
dar hanımı Seyyide Erva'nın elinde bulu
nuyordu. Erva 481 'de (1088) idare mer
kezini San'a'dan Zücible'ye taşıyınca bu
raya Suleyhiler adına yönetimi yürütecek 
iki vali bıraktı: bunların biri Emir Ah
med'in dayısı Es'ad b. Şihab , diğeri Hem
dan kabilesi reisi imran b. Fazi idi. Seyyi
de Erva'nın hakimiyeti altında ülkeyi ida
re eden Suleyhi Em!ri Sebe b. Ahmed 
492 'de (1098) ölünce Hemdanller'den 
Hatim b. Gaşim (Ali) ei-Mugallisl. San·a 
ve civarını ele geçirip kendini sultan ilan 
ederek ( ı 098) Hemdanller hanedanını 



kurdu. Bu sütale Hatim'e izafeten Beni 
Hatim adıyla anılır. Hatim b. Gaşlm'in ölü
mü üzerine yerine oğlu Abdullah et-Adil 
geçti (502/1 108). Ancak S04'te (1110). 
Suleyhller'in meşhur kadı-valisinin oğlu 
olan Kadı Ahmed b. İmran tarafından 
tahttan indirilerek zehirtenrnek suretiy
le öldürüldü ve yerine kardeşi Ma'n geti
rildi. Fakat altı yıl sonra Kadı Ahmed b. 
İmran Ma'n'ı da tahttan indirip Hişam b. 
Kubeyb'i (bazı kaynaklarda Kuteyb) tah
ta çıkardı ( 5 ı O/ ı ı ı 6). Böylece San·a·ya 
Hemdanller'in ikinci sülalesi Beni Kubeyb 
hakim oldu. Onun ölümü üzerine tahta 
kardeşi Hum as ( 5 ı 8/1 ı 24). arkasından 
da onun oğlu Hatim geçti (527/1 ı 33). Ha
tim b. Humas S33'te (1138) ölünce yeri
ne kimin hükümdar olacağına karar veri
lemedi ve karışıklıklar çıktı. Sonunda ka
bile meclisinin desteğiyle tahtı. Suley
hller'in 481 'de ( 1 088) merkezi ZCıcible'ye 
naklettikleri zaman San'a'da bıraktıkları 
vali Kadı İmran b. Fazi'ın torun u olan Ha
mldüddevle Hatim b. Ahmed b. İmran b. 
Fazi ele geçirdi. Bu şekilde Beni Kubeyb 
sülalesi dönemi sona ermiş ve kurucusu
nun adından dolayı yine Beni Hatim de
nilen üçüncü Hemdanl sülalesi dönemi 
başlamış oldu. 

Hamldüddevle Hatim, ilk on ikiyılda bü
tün gücünü ülkenin kuzeyini kontrol altı
na almak için harcadı. 54S'te ( 1150) böl
gede hakimiyet kurmayı başardı. Zeydl
ler'in başşehri Sa'de'nin dışında kalan Ye
men topraklarının tamamını ülkesine kat
tı. Bütün tarihçiler onun da dedesi gibi 
alim, edip, şair ve cömert bir kişi oldu
ğunu kaydederler; hatta daha önce bu 
bölgede hiç kimsenin onun kadar övülme
diğini söylerler. Zeydl imamı Mütevekkil 
Ahmed b. Süleyman ile yapılan savaşlar
da Hatim esir düştü ve imarnın huzuru
na götürülerek kendisine barış antlaşma
sı imzalatıldı ; ancak çarpışmalar kesilme
d i. Hatim SS6'da (1161) ölünce tahta oğ
lu Ali çıktı . Son Hemdanl sultanı olan Ali 
b. Hatim, kuzeye doğru topraklarını ye
niden genişleterek Sa'de'yi ve Haraz'ı, ar
dından da batıya doğru uzanan yerleri 
zaptetti. S69'da (1174) Selahaddin-i 
EyyCıbl'nin Yemen'i fethetmesi için gön
derdiği kardeşi Turan Şah San'a'yı ele ge
çirerek Hemdanl saltanatma son verdi. 
Daha önce şehri terkedip Biraş Kalesi'ne 
çekilen ve zaman zaman EyyCıbl kuwet
Ierine saldırarak onları ülkeden çıkarma
ya çalışan Ali b. Hatim ise599 (1203) yılı
na kadar sadece birkaç kaleyi elinde tu
tabildi. Sütalenin diğer mensupları da ci-

HEMDANi SULTANLARI 

Hatim b. Gasim !Alil 

Abdullah b. Hatim 

Ma'n b. Hatim 

Hisarn b. Kubeyb 

Humas b. Kubeyb 
Hatim b. Humas· 

Hatim b. Ahmed 

Ali b. Hatim 

492 (1098) 

502 (1108) 

504(1110> 

510 (1116) 

518 (1124) 

527 (1133) 

533 (1138) 

556-570 (1161-117 4) 

var bölgelerdeki mahalli hakimiyetlerini 
uzun yıllar devam ettirdiler. 
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ı 
HEMEDAN 

ı 

( ı.:,ıf..\.ı>Jb) 

Batı İran'da bir şehir 
L ve bu şehrin merkez olduğu eyalet. 

_j 

Elvend dağının eteğinde Kuruçay, Ab
basabad, Sümlne. gibi ırm;:ıklarla sulanan 
ve aynı adı taşıyan bereketli bir ovada yer 
alır. Denizden yüksekliği 1800 m. olup üç 

HEMEDAN 

yanı dağtarla çevrilidir. H ernedan adı Asur 
çivi yazılı tabietlerinde Arnada na. I. Dari
us dönemine ait (m.ö. 521-486) Blsütun 
kitabesinin Eski Farsça kısmında Hağma
tana (Hangmatana) ve Elamca kısmında 
Agmadana, Grek tarihçisi Herodotos'ta 
Agbatana, Batlamyus'ta Ekbatana, Er
meni kaynaklarında Ahmatan. Hemetan, 
Ahmedan ve Tevrat'ta (Ezra. 6/2) Akme
tada şeklinde geçer. Bu ad Arap kaynak
larına, Farsça'da seslilerden sonra gelen 
"dal" harfinin z (zal) telaffuz edildiği dö
nemlerdeki eski şekliyle Hemezan olarak 
girmiştir. 

Hemedan. Herodotos'tan öğrenildiği
ne göre Kral Deiokes (m.ö. 728-673) tara
fından milattan önce VII. yüzyılda Med 
İmparatorluğu'nun başşehri olarak ku
rulmuştur: kalıntılarından. ilk şehrin bu
günkü Hemedan'ın güneydoğusunda El
vend'in sol tarafındaki Musaila tepesin
de yer aldığı anlaşılmaktadır_ İç içe yedi 
surla çevrilmiş olan şehir, Medler'in Ba
billiler'Ie birlikte Asurlular'ı yenmeleri 
üzerine önem kazandı. Asurlular'ın baş

şehri Nineva'da (Ninive. Ninova) elde edi
len ganimetler Ekbatana'nın güzelleşti
ritmesine harcandı ve özellikle Asur tar
zında büyük saraylar yapıldı. Ahamenl 
hanedanının gerçek kurucusu kabul edi
len ll. Kyros (Cyrus. m.ö. 559-530) burayı 

kendine yazlık başşehir seçti ve şehir bu 
dönemde gerek tahkimatı gerekse dev
let hazinesinin korunması bakımından 
büyük önem kazandı. Ahamenl saltana
tma son veren İskender'in üs olarak kul
landığı şehir, İskender İmparatorluğu ' 
nun parçalanmasından sonra da Arsaklı 
(Partlar. Eşkaniyan) hanedanının (m.ö. 256-
m.s. 214) başşehri oldu. 

Sasanller döneminde önemini kay
beden Hemedan, Nihavend Savaşı'ndan 
(21/642) sonra burada imzalanan barış 
antiaşması uyarınca İslam devletine bı
rakıldı. Ancak daha sonra halk isyan edip 

Hemedan'da 
bulunm us 

milattan önce 
V. yüzyıla ait 

aslan seklinde 
altın kupa 

(Tahran 
Arkeoloji 

Müzesi) 
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