
rivayetlerde kardeşi Müzerrid'le karıştı
rılm ış olması ihtimali yüksektir. Nitekim 
kendi divanında böyle şiirlerin bulunma
masına karşılık Müzerrid'in divanında bu 
tür şiirler oldukça fazladır (a.g.e., s. 124) 
Ancak bedevTiikten gelen hırçınlığı ve bazı 
yanlış davranışları dikkate alındığında has
sas bir müslüman olmamakla birlikte Hu
tay'e ile kıyaslanması ve irtidadla itharn 
edilmesi doğru değildir. Karısı onu cimri
lik ve harisliği sebebiyle eleştirmiş. kendi
si de bu huylarından vazgeçmek için gay
ret göstermiştir (Dfvan, s. 221 -222). Şem
mah 'ın bu yönlerini bazı dostları da eleş
tirmiştir. Maddi sıkıntıları yüzünden kü
çük miktarlar için bile şiir yazdığı anlaşılan 
Şemmah (a.g.e., s. 430) eski şairler yanın
da çağdaşı olan Evs b. Hacer, Ka'b b . Zü
heyr ve Hassan b. Sabit'ten etkilenmiştir. 
Onun hırçın tabiatında, açık ve güçlü ifa
delerinde, hayvan ve bitkilerle sembolleş
mesinde çölün etkisi sezilmektedir. Seya
hatlerinde gördüğü farklı yerler ve yolcu
luklarında karşılaştığı sıkıntılar şiirlerine 

yansımıştır. Rebl' b. Alba' es-Süleml ile 
kendi kabilesinden Cüleyh b. Şümeyz, Cün
deb b. Amr ve Cebel b. Cewal gibi şair
lerle karşılıklı hiciv yazmışlardır. Ka'b b. 
Züheyr'in Şemmah'tan çekindiği rivayet 
edilir. 

Edebiyat tar ihçileri, irticalen recez şiir
Ieri söylemekte son derece başarılı görü
len Şemmah'ın (İbn Kuteybe, ı , 234) önem
li bir şair olduğunu kabul eder. İbn Sellam 
el-Cumahl ona Cahiliye devri şairleri ara
sında ve üçüncü tabakada yer verir, onu 
devrin en önemli şairlerinden Nabiga el
Ca'dl, Ebu Züeyb el-Hüzell ve Lebld b. Re
b la ile aynı kategoride sayar. Edebiyat 
ve belagat kitaplarında şiirlerinden alın
tıların nadir olmasına karşılık zengin bir 
sözlük malzemesi içeren şiirleri daha çok 
sözlük türü eserlerde şahid olarak yer 
almıştır. Hutay'e'nin Gatafan'ın en büyük 
şairi diye nitelendirdiği Şemmah neslb (ga
zel). medih, fahr, hiciv, mersiye, hayata ve 
insana genel bakış gibi çeşitli temalarda 
şiirler yazmışsa da şiirlerinin üçte ikisi 
tasvirle ilgili olduğu için daha çok tasvir 
şairi diye tanınmıştır. Hutay'e ve Ferezdak 
gibi şairlerin , en iyi yaban eşeği ve yay tas
vi ri yapan şair olarak nitelendirdiği Şem
mah tasvirlerinde çöl hayatını ve öğeleri
ni konu edinmiştir. Şemmah ihsanlarına 

nail olduğu sahabi Arabe b. Evs el-Kayii'ye 
methiye (Dfvan, s. 256 vd , 323 vd., 335 
vd.) , Azerbaycan fethinde şeh id düşen 

Bükeyr b. Şeddad'a mersiye (a.g.e., s. 455-
458) ve onun yeğeni Yeiid b. Merba' el
Ensarl'ye methiye (a.g.e. , s. 313 vd .) yaz-

mıştır. Divanında yirmi kadar kaside, on 
kadar recez parçası, elli kadar kıta ve be
yit bulunmaktadır. Şemmah'ın divanı Ah
med b. Emin eş-Şinkiti (Kah i re 1327) ve Se
lahaddin el-Hadi (Kah i re ı 968, 1977) tara
fından neşredilmiştir. Selahaddin el-Hadi 
eş-Şemmal] b. J)ırar ez-Zübyani J:ıaya
tühi'ı ve şi'rüh adıyla bir kitap yazmış 
(bk. bi bl), divanı üzerinde Hasene Abdül
hak1m Abdullah ez-Zehhar ( 1984, Camia
tü 'l-Kahire külliyyetü'l -adab) , Rezzuk Yu
suf (es-Sfretü'l-fenniyye fi şi'ri'ş-Şemmai] 
b. J)ırar, 1989, Camiatü'I-iskenderiyye) ve 
Muhammed es-Seyyid Selam (Teşbfhatü'ş
Şemmai] b. J)ırar, 1989, Camiatü 'l-Ezher) 
yüksek lisans çalışması yapmıştır. 
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ŞEMMAHi 
( ~L.ö.;.Jf) 

Ebü'l-Abbas Bedrüddin Ahmed b. Said 
b. Abdilvahid eş-Şemmahi 

(ö. 928/1522) 

İbazıyye fırkasının 
önemli şahsiyetlerine dair 

Kitabü's-Siyer adlı 
eseriyle tanınan alim 
(bk. KİTABÜ's-SİYER). 

ŞEMMAS b. OSMAN 
( .,;ıı...;.; ~ U"Lö..;, ) 

Şemmas b. Osman b. Şerid 
el-Kureşi el-Mahzumi 

(ö. 3/ 625) 

Sahabi . 
.J 

Hicretten otuz bir yıl önce (miladi 591) 
Mekke'de doğdu . Kureyş'in en itibarlı kol
larından Beni Mahzüm'a mensuptur. Ba
bası bu kolun ileri gelenlerinden Osman b. 

ŞEMMAS b. OSMAN 

Şerid, annesi Hz. Peygamber'e düşman

lığıyla bilinen Şeybe ve Utbe b. Rebia'nın 

kız kardeşleri Safiyye'dir. Şemmas onun 
Iakabı olup adı Osman'dır. Bu lakabı ona 
dayısı Utbe b. Rebla vermiştir. Rivayete 
göre, Cahiliye döneminde güneşte yana
rak nefsini terbiye eden Şemmas adında 
yakışıklı bir rahip Mekke'ye gelmiş, Utbe 
b. Rebia yeğeni Osman'ın ondan daha ya
kışıklı olduğunu söylemiş ve o günden son
ra Osman bu lakapla anılmıştır (İbn Hişam , 

I, 326-327) İbn Sa'd, böyle bir olay naklet
meden yüzünün parlaklığından dolayı ona 
bu lakabın verildiğini belirtmiştir (et-Taba
J,:at, ııı. 245). 

Şemmas , İslam'ın ilk yıllarında hanımı 
Ümmü Hablb bint Said b. Yerbü' ile Mek
ke'de müslüman oldu. Müşriklerden iş
kence gördüğü için İkinci Habeşistan hic
retinde o da göç etmek zorunda kaldı. 
Müşriklerin topluca Müslümanlığı kabul 
ettiklerine dair asılsız haber üzerine Mek
ke'ye döndü ve kısa bir süre sonra Medi
ne'ye hicret etti. Medine'de ensardan Mü
beşşir b. Abdülmünzir'in evine yerleşti. Hz. 
Peygamber onu Hanzale b. Ebu Amir ile 
kardeş ilan etti. Bedir ve Uhud gazveleri
ne katılan Şemmas, Uhud'da Resul-i Ek
rem'in yanından hiç ayrılmadı ve onu müş
riklerin saldırılarına karşı vücudunu siper 
ederek korudu. Bundan dolayı Resülullah, 
o gün ne yana baksa Şemmas' ı gördüğü

nü ve onun kendisini kalkan gibi korudu
ğunu söylemiştir. Şemmas bu sırada Übey 
b. Halef ile çarpışırken ağır yaralandı. Me
dine'ye amcasının kızı ve Hz. Peygamber'in 
eşi Ümmü Selerne'nin evine götürülerek 
tedavi edilmeye çalışıldı, fakat ertesi gün 
öldü. Resül-i Ekrem'in talimatıyla Uhud'a 
götürüldü, yıkanmadan ve cenaze nama
zı kılınmadan üzerindeki elbisesiyle birlik
te diğer Uhud şehidlerinin yanına defnedil
di. Şemmas'ın cenazesinin Cennetü'I-ba
kl'da defnedildiğine ve onun Bedir'de şe
hid düştüğüne dair rivayet doğru değildir. 
Şemmas b. Osman 'ın eşinin kocası için 
söylediği mersiye ve eşini taziye için söy
lenen şiirler kaynaklarda yer almaktadır. 
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