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İmruülkays b. Abis (Anis) 
b . el-Münzir el-Kindi 

(ö. 25/645) 

Muhadram şairlerden, 
sahabi. 

_j 

Hadramut bölgesindeki Terlm'de hıris
tiyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kin
de kabilesinin Beni Temlik koluna men
suptur. Asıl adının Handec olduğu da söy
lenmiştir (Zehebl, I, 28) İyi bir binici olan 
İmruülkays'ın bir şiirinden onun Temlik 
adlı bir kadınla evlendiği anlaşılmaktadır 
(Hasan es-SendObl. s. 346). Muhtemelen 
1 O. yılda (631) kabilesinden bir heyetle 
birlikte Hz. Peygamber' e gelerek müslü
man olmuş ve geri dönmüştür. Hz. Ebu 
Bekir devrinde meydana gelen ridde olay
larında halifeye yardımcı olan İmruülkays 
isyan eden amcasının oğlu Eş' as b. Kays'a 
karşı cephe almış ve yazdığı bir şiiri e du
rumu halifeye bildirmiştir (İbn Hablb, s. 
186 ı. Asilerin toplandığı Hadramut yakın
larındaki Nüceyr Kalesi'nin fethine katıla
rakyararlıklar göstermiş, düşman safları 

arasında bulunan bir amcasını da bizzat 
kendisi öldürmüştür. 

Rebla b. Aydan el-Hadraml ile araların
da çıkan bir arazi ihtilfıfında Resul-i Ek
rem'in hakemliğine müracaat edilmiş. 
Rebla'nın yalan yere yemin edeceği anla
şılınca ResQiullah'ın bu durumda iken fe
ragat edenin cenneti kazanacağını müj
delernesi üzerine haklı olduğu halde ara
ziyi Rebla'ya bırakmıştı (İbn Abdülber, 1, 

ı 04 ı . İmruülkays, Yermük Savaşı'na (ı 5/ 
636) ve daha sonraki savaşlara da katıldı: 
bir müddet Şam bölgesinde Beysan'da 
kaldı. Hz. ömer devrinde Arnvas'ta veba 
salgını çıkınca ( 18/639 veya ı 7/638ı kabile
sine döndü. Ömrünün son yıllarına doğru 
Küfe'ye gitti ve orada vefat etti. 

önemli bir muhadram şairi olan İmru
ülkays'ın şiirlerinden çok azı günümüze 
kadar gelebilmiş. bazı beyitleri akrabası 
olan İmruülkays b. Hucr'a nisbet edilmiş
tir. Pek çok eserde dağınık halde bulunan 
şiirlerinden seksen beyit kadarını Luvls 
Şeyh o bir araya getirmiş, daha sonra Arap 
edebiyatında İmruülkays adını taşıyanlar
la ilgili çalışmasında Hasan es-Sendübl bu 
sayıyı 1 OO 'e yaklaştırmıştır. İbn Man
zOr'un Lisanü'l-'Arab'da on iki beytini 
örnek (şah id ı olarak kullandığı İmruülkays 
(Yasin el-EyyObl, s. 66) şiirlerinde genel-

likle ridde olaylarını, karısı Temlik'i ve Hz. 
Osman zamanında ilgi duyduğu bir kadı
nı konu edinmiştir. 
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Ebu Vehb (Ebü'l-Haris 1 Ebu Zeyd) 
Hunduc b. Hucr 

b. el-Haris Akilü'l-Mürar 
(ö. 540 dolayları) 

Cahiliye devrinin 

L 
tanınmış Arap şairi. 

_j 

Necid'de doğdu. Kinde'nin son hüküm
dan Hucr'ün oğludur. Soyu Güney Arabis
tan'da yerleştikleri kabul edilen Kahtanl
ler'e dayanır. Kabilesinin Yername bölge
sinde M uşakkar denilen yerde veya Him
yerller zamanında Hadramuna yerleşti
ği bilinmektedir. Asıl adının Hunduc, Adi 
veya Müleyke olduğu kaydedilmektedir. 
İmruülkays onun lakabı olup "şiddet ada
mı, Tanrı Kays'ın kulu, Kaysoğulları kabi
lesinden bir kişi" anlamlarına gelir. Bizans 
kralının hediye ettiği zehirli gömleğin et
kisiyle vücudunu yara ve çıbanlar kapla
dığından "zü'l-kurQh" (yaralı adam) ve ba
basının intikamını almak için yardım ta
lep etmek üzere kabile kabile, ülke ülke 
dolaşması ya da serseri bir hayat yaşama
sı sebebiyle "el-melikü'd - dıllll" (şaşkın 1 

sapkın kral) lakaplarını da almıştır. 

İmruülkays'ın hayatı hakkında bilinen
ler ll. (VIII.) yüzyılda yaşayan KOfeli alim
lerin rivayetlerine dayanmaktadır. Baba
sının sarayında binicilik, ok atma ve sa
vaşmayı öğrenerek yetişen İmruülkays, 
annesi Rebla'nın mensup olduğu Tağlibo
ğulları kabilesine sık sık gidip geldiğinden 
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Arap edebiyatında kahramanlığıyla tanı
nan dayısı Mühelhil b. Rebla'dan ders ala
rak şiirde yüksek bir seviyeye ulaştı. Ba
şında bulunduğu Esedoğulları kabilesinin 
kadıniarına şiirle sataşmaya başladığını 

öğrenen babası önce onu uyardı; kendi
sini dinlemeyip aşk şiirleri söylemeye de
vam etmesi üzerine de azatlısı Rebla'ya 
oğlunu öldürmesini ve gözlerini kendisi
ne getirmesini emretti. Ancak Rebla, im
ruülkays'a kıyamayıp vurduğu bir ceyla
nın gözlerini Hucr'e götürdü: Hucr'ün piş
man olduğunu ve çok üzüldüğünü görün
ce de onu öldürmediğini söyledi. İmruül
kays önceki davranışlarını yine sürdürün
ce babası onu kabilesinden kovdu. Kelb, 
Bekr ve Tay oymaklarından kendisine ka
tılan bir grupla birlikte kabHelere saldırıp 
ganimet alan ve günlerini eğlence ile ge
çirmeye başlayan İmruülkays, babasının 
bir isyan sonucu Esedoğulları tarafından 
öldürüldüğünü Yemen'de iken duydu ve 
onun intikamını almaya yemin etti. İmru
ülkays'ın bu kararını öğrenen Esedoğulla

rı bir barış heyeti gönderdi, fakat İmru
ülkays onları devrin intikam alameti olan 
siyah sarıkla karşıladı. İmruülkays, Bekr 
ve Tağlib kabilelerinden aldığı kuwetle 
düşmanlarını mağiQp ettiyse de bu gali
biyet, Esedoğulları'ndan hiçbir kimsenin 
sağ kalmasını istemeyen İmruülkays'ı tat
min etmedi. Ancak müttefikleri kendisi
ne daha fazla yardım etmeyi reddettiler 
ve onu savaştan vazgeçirmeye çalıştılar. 
Kabileler arasında dolaşıp tekrar yardım 
toplayan İmruülkays, akrabası olan Him
yer kralının verdiği ve diğer kabilelerden 
sağ ladığı kuwetlerle Esedoğulları'na sal
dırarak onları yenilgiye uğrattı. Bunun 
üzerine Hlre Hükümdan Münzir b. Ma
üssema, imruülkays'a karşı Kisra EnOşir
van'dan yardım istedi. Enüşirvan, Hlre 
hükümdarının Esedoğulları'nı koruma 
teklifini kabul ederek yardım gönderdi. 
imruülkays, bu yeni güçle başa çıkamaya
cağını anlayınca Teyma Emlri Semev'el'e 
sığındı. Semev'el, Gassanl Meliki Haris b. 
Cebele'nin kendisine yardım edebileceği
ni söyledi. Haris'in yanına giden İmruül
kays, onun aracılığı ile Bizans Kralı lusti
nianos'tan yardım almak üzere istanbul'a 
hareket etti (yaklaşık 538) . Iustinianos, 
imparatorluğunun sınırlarını tehdit eden 
Berberller'Ie uğraştığı için İmruülkays'ın 
isteğini kabul etmedi. Eli boş dönen im
ruülkays, Ankara'da Elmadağ yakınları
na geldiğinde hastalandı ve kısa bir sü
re sonra 540 yılı civarında öldü (İmruül
kays'ın ölümüyle ilgili çeşitli rivayetler için 
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