
Öz: Endülüs’ün yetiştirdiği seçkin şairlerden olan İbn Hamdîs, Sicilya Adası’nda 
doğmuş ve gençliğinden itibaren şiirle ilgilenmiştir. Adanın Normanlar tarafından işgal 
edilmesi üzerine, Endülüs’e geçmiş ve edebi hayatını orada sürdürmüştür. Endülüs’ün 
zengin tabiatı, buradaki iç-dış mücadeleler ve vatan hasreti şairi, sürekli şiir yazmaya 
sevk etmiş ve bütün bunlar, şairin şiirlerinin daha güzel olmasında etkili olmuştur. Diva-
nı, daha çok tasvir, medih, mersiye ve vatan özlemi ile ilgili şiirlerden oluşmuştur.
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Andalusian Poet Ibn Hamdîs and the Examples from His Poems

Abstract: Ibn Hamdis is one of the outstanding poets of Andalus. He was born in 
the Island of Sicily and from his early ages interested in poetry. When the island was 
invaded by the Normans, he moved to Andalusia and resumed his literary life there. 
Rich nature, internal and external struggles of Andalusia, and homesickness constantly 
encouraged the poet to write his poems and all of these factors have been effective in his 
poems. His diwan is formed by poems regarding more descriptions, praises, elegies and 
homesickness.
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Giriş
Endülüs,	Arapların	Güney	Batı	Avrupa’yı	 fethetmelerinden	 sonra	bu	 topraklar	 için	

kullandıkları	coğrafî	bir	isimdir.	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	9;	Özdemir,	1995:	XI,	211).
Endülüs	şiiri,	doğudaki	Arap	şiirini	 taklit	ederek	ortaya	çıkmıştır.	Araplar,	Endülüs	

topraklarına	alışmaları	neticesinde	doğu	taklidinden	yavaş	yavaş	kurtulmuşlar,	hatta	yeni	
bir	 şiir	 türü	 olan	Muvaşşah’ı	 ortaya	 çıkarmışlardır.	Muvaşşah’ın	 yayılmasından	 sonra	
bazı	şairler,	Muvaşşah	tarzında,	ancak	gramer	kurallarına	pek	uymayan	yeni	bir	şiir	türü	
olan	Zecel’i	meydana	getirmişlerdir.

Muvaşşah:	Endülüs’te	ortaya	çıkan	ve	bestelenmek	için	yazılan	bir	şiir	türüdür.	Bu	şi-
iri	ilk	söyleyen	Emîr	Abdullah	b.	Muhammed	el-Mervânî’nin	şairlerinden	Mukaddem	b.	
Mu’âfâ’dır.	Muvaşşah	şiirler,	klasik	Arap	kasidesindeki	tüm	konuları	içermekle	birlikte	
kadın,	şarap	ve	tabiat	tasvirleri	konularının	başında	gelir.	Ayrıca	mersiye	ve	hicviye	gibi	
konular	da	işlenmiştir.	(Toprak,	1988:	157,	171-175;	Özdemir,	1995:	XI,	220-221).

Zecel:	Muvaşşah	şiirinden	farklı	olarak	fasih	Arapça	yerine	halkın	kullandığı	Arapça,	
muhtelif	Berberî	lehçeleri	ve	Latincenin	karışımından	meydana	gelen	ve	sazlar	eşliğinde	
koro	halinde	söylenen	şiirlerdir.	Zecel	türünün	en	meşhur	şairi,	Ebû	Bekr	b.	Kuzmân’dır.	
(Özdemir,	1995:	XI,	221).

Daha	önce	söylediğimiz	gibi	doğuyu	taklit	yoluyla	başlayan	Endülüs	şiiri,	daha	sonra	
yenileşme	yoluna	 girmiştir.	 Endülüs	 şiiri,	 gelişme	 ve	 yayılma	 bakımından	 üç	 döneme	
ayrılmıştır:

1-	 Doğuyu	Taklit	Dönemi:	Endülüs’e	göç	eden	Araplar,	asıl	vatanlarını	unutmamış-
lar	ve	bunu	her	fırsatta	dile	getirmişlerdir.	Vatanlarına	olan	özlemlerini	şiirlerinde	
işleyen	Endülüslüler,	gazeli	çok	söylemişler,	görmemiş	olmalarına	rağmen	çölü,	
deveyi	ve	kızgın	kumları	 şiirlerinde	 tasvir	 etmişlerdir.	 (Toprak,	1988:	158).	M.	
X.	yüzyılda	klasik	şiirde	vezin	yönünden	fazla	bir	değişiklik	olmamakla	birlikte	
mana,	üslûp	ve	temada	bazı	gelişmeler	olmuş,	gayr-i	ahlâkî	olarak	kabul	edilen	ka-
dın,	içki	gibi	konular	terk	edilerek	bunun	yerine	bazı	ilmî	temalar	işlenmiş,	ancak	
halifelik	döneminin	sonlarına	doğru	siyasî	kargaşa	sebebiyle	yine	bu	gayr-i	ahlâkî	
konular	şiirlerde	işlenmeye	başlanmış,	ayrıca	siyasî	baskılar	nedeniyle	yalvarma,	
af	ve	himmet	dileme	gibi	konular	bu	dönemde	önemli	hale	gelmiştir.	Endülüs’ün	
doğal	güzellikleri	de	şiirlerde	işlenen	önemli	temalardandır.	Remâdî,	İbn	Derrâc,	
İbn	Şuheyd	ve	Ubâde	b.	Mâussemâ’	bu	dönemin	en	meşhur	şairleridir.	(Özdemir,	
1995:	XI,	220).	Bu	dönem	M.	XI.	yüzyılın	başlarına	kadar	devam	etmiştir.

2-	 Taklitten	Kurtulma	Dönemi:	M.	XI.	yüzyılın	başlarından	itibaren	İbn	Zeydûn,	İbn	
‘Ammâr	ve	Mu‘temid	b.	‘Abbâd’ın	temsil	ettiği	dönemdir.	Geçiş	dönemi	olduğu	
için	şairler	tamamen	doğudan	kopmamışlardır.

3-	 Yenilik	Dönemi:	M.	XII.	yüzyıldan	itibaren	İbn	Hamdîs,	İbn	‘Abdûn,	İbn	Hafâce	
ve	Lisânuddîn	b.	el-Hatîb	gibi	şairlerin	öncülük	ettiği	bu	dönem,	Endülüs	şiiri	için	
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yeni	bir	dönemin	başlangıcı	olmuş	ve	daha	önce	taklit	ettiği	doğu	şiiriyle	yarışır	
hale	gelmiştir.

Endülüs	 şiirini,	 daha	 çok	 tasvir	 konuları	 oluşturmuştur.	Tabiat,	 deniz	 ve	 gemi	 tas-
virleri	bunların	başında	gelmiştir.	Endülüs	şiirinde,	mersiye,	şikâyet,	merhamet	dileme,	
yardım	ve	medet	isteme,	bilimsel	ve	eğitici	konular	da	işlenmiştir.	(Toprak,	1988:	158-
160,	174).

Aşağıda	 hayatına	 ve	 edebî	 kişiliğine	 yer	 verdiğimiz	 Endülüs	 şiiri	 yenilik	 dönemi-
nin	önemli	şairlerinden	olan	İbn	Hamdîs,	Endülüs’te	tebarüz	eden	bu	tasvir	geleneğinin	
en	önemli	temsilcilerindendir.	İleride	görüleceği	üzere	oranın	zengin	tabiatını	şiirlerinde	
tasvir	etmiş,	ayrıca	şarap,	kahramanlık,	medih,	mersiye,	gurbet,	savaş	gemileri	ve	eğitici	
konuları	da	şiirlerinde	işlemiştir.

A. İbn Hamdîs’in Hayatı
Mülûkü’t-Tavâif	 döneminin	 seçkin	 şairlerinden	 biri	 olan	 (Cevdet	 er-Rikâbî,	 1960:	

100)	Ebû	Muhammed	‘Abdulcebbâr	b.	Ebî	Bekr	b.	Muhammed	b.	Hamdîs	el-Ezdî	es-Sı-
kıllî	(İbn	Hallikân,	1948:	II,	381;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100;	el-Makkarî,	1968:	I,	491;	
ez-Ziriklî,	1969:	IV,	47)	es-Sirakûsî	(Kehhâle,	1957:	V,	79;	Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	
23)	447/1055	yılında,	zengin	tabiat	örtüsü	ve	nehirleriyle	olağan	üstü	bir	yer	olan	Sicilya	
Adası’nın	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100)	doğu	sahilindeki	Sirakûse	(Kehhâle,	1957,	V,	
79;	Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	3; Toprak,	1999:	XX,	20)	(Syracuse)	şehrinde	aslen	Ezdli	
bir	Arap	 soyundan	doğmuştur.	 (Dîvânu İbn Hamdîs,	 1960:	3;	Toprak,	1999:	XX,	20).	
Babası	yaklaşık	H.	480	yılına	kadar	yaşamış	olan	Ebû	Bekr	b.	Muhammed’dir.	(Dîvânu 
İbn Hamdîs,	1960:	3).

Ataları,	Sicilya’nın	fethinden	sonra	M.	IX.	yüzyılın	başlarında	buraya	gelip	yerleşmiş,	
M.	XI.	yüzyılın	ortalarından	itibaren	ise,	Kuzey	Afrika’da	Benî	Hilâl’in	sebep	olduğu	ka-
rışıklıklar	yüzünden	pek	çok	edip,	âlim,	tabip	ve	sanatkâr	buraya	göç	etmek	zorunda	kal-
mıştır.	İbn	Hamdîs,	bu	âlimlerden	dil,	edebiyat,	matematik,	fıkıh	ve	felsefe	tahsil	etmiştir.	
Şiirlerinde,	sağlıkla	ilgili	öğütler	vermesinden	ve	“nekahet,	tedavi,	tıp,	nabız,	neşter”	gibi	
kavramlar	 kullanmasından,	 onun	 tıp	 ilmi	 de	 okuduğu	 anlaşılmaktadır.	 (Toprak,	 1999:	
XX,	20)	Gençliğinden	itibaren	şiirle	ilgilenmeye	başlamış	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	
335;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100;	Toprak,	1999:	XX,	20);	ancak	bu	yıllarda	adı	pek	du-
yulmamıştır.	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	335;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100).	

Normanlar’ın	H.	471	yılında	Sicilya’yı	işgal	etmeleri	üzerine	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	
100;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	335;	Toprak,	1999:	XX,	20)	önce	Tunus’a,	bir	yıl	son-
ra	da	Endülüs’e	giden	İbn	Hamdîs,	İşbîliye	Emîri	(Toprak,	1999:	XX,	20)	el-Mu‘temid	
‘Alellâh	Ebi’l-Kâsım	Muhammed	b.	‘Abbâd’a	methiyeler	söylemiş	(el-Makkarî,	1968:	I,	
491;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	335;	ez-Ziriklî,	1969:	IV,	48; Kehhâle,	1957:	V,	79)	
ve	bu	sayede	İşbîliye’ye	yerleşmiştir.	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	335;	Toprak,	1999:	
XX,	20).
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Murâbıtlar	Devleti’nin	Emîri	Yusuf	b.	Tâşfîn,	İşbîliye’yi	işgal	edinceye	kadar	on	üç	
yıl	Mu‘temid	b.	‘Abbâd’ı	ve	ailesini	öven	methiyeler	yazan	İbn	Hamdîs,	bu	sayede	bol-
luk	ve	refah	içerisinde	yaşamıştır.	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	6;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	
100; Toprak,	1999:	XX,	20).

İbn	Hamdîs,	Yusuf	b.	Tâşfîn	tarafından	tutuklanarak	önce	Tanca,	sonra	Miknâs	ve	bir-
kaç	ay	sonra	da	Fas’taki	Ağmat	şehrinde	hapsedilmiş	(484/1091)	olan	Emîr	Mu‘temid	b.	
‘Abbâd’ı	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	10-11;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	27-100;	el-Makkarî,	
1968:	I,	439;	Toprak,	1999:	XX,	20;	Yazıcı,	2000:	XXI,	121)	öven	şiirler	nazmederek	ona	
olan	bağlılığını	sürdürmüştür.	 (Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	11;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	
100;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	335; Toprak,	1999:	XX,	20).

İbn	‘Abbâd’ın	dört	yıl	sonra	zorluğa	dayanamayarak	ölmesi	üzerine	(488/1095)	(Ah-
med	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:		335),	İbn	Hamdîs	Afrika’nın	Mehdiye	Köyü’ne	gitmiş,	oradan	
da	Endülüs’ün	doğusunda	küçük	bir	ada	olan	Mayurka	(Majorka)’ya	geçmiş	(Cevdet	er-
Rikâbî,	1960:	100;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	336; Toprak,	1999:	XX,	20)	ve	hayatının	
son	dönemlerini	Ağmat,	Mayurka,	Mehdiye	ve	Bicâye	(Bougie)	arasında	dolaşarak	geçir-
miştir.	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	12;	Toprak,	1999:	XX,	20.).	Mu‘temid	b.	‘Abbâd’ın	
ölümünden	sonra,	Hammâdîler’den	Mansûr	b.	en-Nâsır	b.	‘Alnâs’ı	(483-498/1090-1105)	
(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	13),	Yahyâ	b.	Temîm	es-Sınhâcî’yi	(501-509/1108-1115),	‘Ali	
b.	Yahyâ’yı	(509-515/1115-1121)	ve	daha	sonra	da	onun	oğlu	Hasan	b.	‘Ali’yi	(516/1122)	
kasideleriyle	övmüştür.	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	13-14;	Kehhâle,	1957:	V,	79;	Kehhâ-
le,	1957:	IV,	48).	527/1133	yılının	Temmuz	ayında	kör	ve	perişan	bir	vaziyette	(Dîvânu 
İbn Hamdîs,	1960:	15;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	336),	
Bicâye’de	ölmüş	ve	oraya	defnedilmiştir.	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	16;	Toprak,	1999:	
XX,	20)	Mayurka’da	öldüğünü	ve	oraya	defnedildiğini	söyleyen	kaynaklar	da	mevcuttur.	
(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	100;	Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:		336;	Kehhâle,	1957:	V,	79;	
ez-Ziriklî,	1969:	IV,	48).

B. Edebî Kişiliği
Sicilya	Adasının	zengin	tabiatı	İbn	Hamdîs’in	tasvir	sanatını	geliştirmiş	(Cevdet	er-

Rikâbî,	1960:	100),	Endülüs’teki	mücadele	dolu	hayatı	onu	şiire	teşvik	etmiş;	şarap,	tasvir	
ve	medihle	ilgili	kasidelerinin	en	güzelini	yapmasında	şüphesiz	etkili	olmuştur.	(Dîvânu 
İbn Hamdîs,	1960:	11).

İnancı	sağlam,	ağırbaşlı,	duygusal,	yorumu	güçlü,	ciddi,	hoşgörülü,	toplumla	ilişkileri	
iyi,	dürüst,	onurunu	ve	karakterini	koruyarak	eğlence	meclislerine	katılan,	şarap	içmeyen,	
onu	sadece	tasvir	eden	bir	kişiliğe	sahiptir.	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	336;	Toprak,	
1988:	167).

İbn	Hamdîs’in	şiirleri;	lafızları	ölçülü,	düşünceleri	mükemmel,	tasvirleri	yerinde,	üs-
lûbu	hoş,	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	 tsz:	 	336)	vezinli-kafiyeli,	 ifadeleri	açık	ve	anlam	
bakımından	doludur.	Onun	şiirlerinde	asla	mucûn	yani	edep	ve	ahlâk	dışı	konular	yoktur.	
(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:		336;	Toprak,	1999:	XX,	20).



123Endülüslü Şair İbn Hamdîs ve Şiirlerinden Örnekler

İbn	Bessâm,	onun:	“mükemmel lafızlarla harika manalar çıkaran ve teşbihleri son 
derece isabetli olan bir şair”	olduğunu	söylemektedir.	(İbn	Hallikân,	1948:	II,	381).

Aşağıdaki	beyitler,	onun	bütün	bu	özelliklerini	doğrular	niteliktedir	(Remel):

“Ben şarabı tasvir ederim, ama onu içmem. O, içenlerin karşısında şarkılarla döner, 
durur.

Ben savaş için hücum emrini veren, savaş kızıştığında da ateşinde yanmayan kimse 
gibiyim.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	198).

Çöl	hayatını	tasvir	ederken	ve	kervanların	bıraktığı	kalıntılar	üzerinde	dururken	eski	
ve	yeni	şairlerin	metotlarını	takip	etmiştir.	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	101).

	 İbn	Hamdîs’in	“Târîhu’l-cezîreti’l-hadrâ’ min bilâdi’l-Endelus”	adlı	kitabı	ve	şiir-
lerinin	bir	araya	getirildiği	bir	divanı	vardır.	(Kehhâle,	1957:	V,	79;	Kâtip	Çelebi,	1941:	
I,	290).	Bu	divanının	önemli	bir	bölümünü,	Mu‘temid	b.	 ‘Abbâd’a,	Zîrî,	Hammâdî	ve	
Horasânî	gibi	Kuzey	Afrika	hanedanlarına	ve	Benî	Hamdûn’un	ileri	gelenleri	için	yazdığı	
methiye	ve	mersiyeler	oluşturur.	(Toprak,	1999:	XX,	20).

İbn	Hamdîs’in	“Sıkılliyyât”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	17;	Toprak,	1999:	XX,	20)	
olarak	adlandırılan	şiirleri,	dört	kısma	ayrılır:

1-		Vatanının	düşmanlarla	olan	mücadelesini	ve	onun	kaybedilişini,	şairin	vatanıyla	
ilgili	 hatıralarını,	 ona	 olan	 özlemini,	 babasına,	 kızına	 ve	 cariyesine	 vs.	 yazdığı	
mersiyeleri	ele	almıştır. (Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	17).

2-		Sicilya,	kaybedildikten	sonra	söylenen	şiirleridir.	(Toprak,	1999:	XX,	20).	Bu	şiir-
lerde,	aşk,	şaraba	meyil	ve	zamandan	şikâyet	vardır.

3-		Bu	grupta	daha	çok	tasvirler	vardır:	manzaralar	(nehirler,	denizler,	göller,	dereler,	
ağaçlar);	çiçekler	(nilüfer,	şekâik);	meyveler	(narenciye	vs.);	tabiat	olayları	(bulut,	
şimşek,	gök	gürültüsü);	 savaş	ve	 savaş	aletleri	 (kılıç,	 zırh,	gemi);	hayvanlar	ve	
böcekler	(aslan,	deve,	zürafa,	sinek);	av	manzaraları;	içki	ve	şarap	meclisleri	vs.	
bu	tasvirler	arasındadır.

4-		Bu	grup,	züht	şiirleri;	ahlâkla	ilgili	öğütler;	sağlık	ve	hastalık	konuları	vs.	ile	ilgili	
konulardan	oluşan	şiirlerdir.	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	18-19).

C. İbn Hamdîs’in Şiirlerinden Örnekler
Çiçek (Zehriyyât) Tasvirleri
İbn	Hamdîs’in	vatanından	ayrılışı	kendisinde	derin	üzüntüler	meydana	getirmiş,	çi-

çekleri	 tasvir	ederken	vatanına	olan	özlemini	dile	getirmiş	ve	çiçeği	kendisi	gibi	garip	

A a daki beyitler, onun bütün bu özelliklerini do rular niteliktedir (Remel): 

“Ben arab tasvir ederim, ama onu içmem. O, içenlerin kar snda arklarla döner, 

durur.

Ben sava  için hücum emrini veren, sava  kz t nda da ate inde yanmayan kimse 

gibiyim.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 198). 

Çöl hayatn tasvir ederken ve kervanlarn brakt  kalntlar üzerinde dururken eski 

ve yeni airlerin metotlarn takip etmi tir. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 101). 

bn Hamdîs’in “Târîhu’l-cezîreti’l-hadrâ’ min bilâdi’l-Endelus” adl kitab ve 

iirlerinin bir araya getirildi i bir divan vardr. (Kehhâle, 1957: V, 79; Kâtip Çelebi, 1941: I, 

290). Bu divannn önemli bir bölümünü, Mu‘temid b. ‘Abbâd’a, Zîrî, Hammâdî ve Horasânî 

gibi Kuzey Afrika hanedanlarna ve Benî Hamdûn’un ileri gelenleri için yazd  methiye ve 

mersiyeler olu turur. (Toprak, 1999: XX, 20). 

bn Hamdîs’in “Sklliyyât” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 17; Toprak, 1999: XX, 20) 

olarak adlandrlan iirleri, dört ksma ayrlr:

1- Vatannn dü manlarla olan mücadelesini ve onun kaybedili ini, airin vatanyla

ilgili hatralarn, ona olan özlemini, babasna, kzna ve cariyesine vs. yazd  mersiyeleri ele 

alm tr. (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 17). 

2- Sicilya, kaybedildikten sonra söylenen iirleridir. (Toprak, 1999: XX, 20). Bu 

iirlerde, a k, araba meyil ve zamandan ikâyet vardr. 

3- Bu grupta daha çok tasvirler vardr: manzaralar (nehirler, denizler, göller, dereler, 

a açlar); çiçekler (nilüfer, ekâik); meyveler (narenciye vs.); tabiat olaylar (bulut, im ek,

gök gürültüsü); sava  ve sava  aletleri (klç, zrh, gemi); hayvanlar ve böcekler (aslan, deve, 

zürafa, sinek); av manzaralar; içki ve arap meclisleri vs. bu tasvirler arasndadr. 

4- Bu grup, züht iirleri; ahlâkla ilgili ö ütler; sa lk ve hastalk konular vs. ile ilgili 

konulardan olu an iirlerdir. (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 18-19). 

C. bn Hamdîs’in iirlerinden Örnekler 

Çiçek (Zehriyyât) Tasvirleri 

bn Hamdîs’in vatanndan ayrl  kendisinde derin üzüntüler meydana getirmi ,

çiçekleri tasvir ederken vatanna olan özlemini dile getirmi  ve çiçe i kendisi gibi garip olarak 

görmü tür. Gurbetteyken gördü ü nilüfer çiçe ine duygularn (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 5) 

öyle ifade etmi tir (Tavîl): 
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olarak	görmüştür.	Gurbetteyken	gördüğü	nilüfer	çiçeğine	duygularını	(Dîvânu İbn Ham-
dîs,	1960:	5)	şöyle	ifade	etmiştir	(Tavîl):

“Yapraklarının arasında bir çiçeği açmış olan yaprakları yuvarlak bir nilüfer var.
Sanki yeşil kalkanlar, yüz yüze gelmiş ve aralarında temrenleri kırmızı olan mızraklar 

var.
O nilüfer, memleketimin çocuğudur. Onun yabancılığı, benim yabancılığım gibidir. 

Felek her ikimizi de, vatandan uzaklaştırdı.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	185;	Mustafâ	
eş-Şek‘a,	1997:	287).

Şair,	aşağıdaki	şiirinde,	nilüfer	çiçeğini	kişileştirmiş	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	103),	
sanki	ona	yepyeni	bir	hayat	vermiştir	(Serî‘):

“Çiçeği kıpkırmızı olan yeşil nilüferin gölünün kıyısında iç (şarabı)!
Onun çiçekleri adeta alev dillerini sudan çıkarmış gibidir.”	 (Dîvânu İbn Hamdîs,	

1960:	5).
İbn	Hamdîs,	çiçek	güzel	kokudan	yoksun,	sadece	bir	süs	bitkisi	olduğunda	onu	hicvet-

miştir	(Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:	278)	(Serî‘):

“Çiçeği beğenilen bir demet var ki, koklamak için bütün güzel kokulardan yoksun-
dur.

O, aralarında hiçbir edip bulunmayan, elbiseleri senin hoşuna giden bir topluluk gi-
bidir.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	24;	Yanık,	2000:	70-71).

Şarap (Hamriyyât) Tasvirleri
Şair	aşağıdaki	şarap	şiirinde,	tabiatın	çeşitli	ve	güzel	manzaralarından	örnekler	sun-

muş;	tan	yerini,	Ülker	yıldızını,	yağmurun	yağdığı	bahçenin	çiçeklerinin	kokusunu	şöyle	
tasvir	etmiştir.	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	102-103)	(Remel):

“Yapraklarnn arasnda bir çiçe i açm  olan yapraklar yuvarlak bir nilüfer var. 

Sanki ye il kalkanlar, yüz yüze gelmi  ve aralarnda temrenleri krmz olan mzraklar 

var.

O nilüfer, memleketimin çocu udur. Onun yabancl , benim yabancl m gibidir. 

Felek her ikimizi de, vatandan uzakla trd.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 185; Mustafâ e -

ek‘a, 1997: 287). 

air, a a daki iirinde, nilüfer çiçe ini ki ile tirmi  (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 103), 

sanki ona yepyeni bir hayat vermi tir (Serî‘): 

“Çiçe i kpkrmz olan ye il nilüferin gölünün kysnda iç ( arab)! 

Onun çiçekleri adeta alev dillerini sudan çkarm  gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs,

1960: 5). 

bn Hamdîs, çiçek güzel kokudan yoksun, sadece bir süs bitkisi oldu unda onu 

hicvetmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 278) (Serî‘): 

“Çiçe i be enilen bir demet var ki, koklamak için bütün güzel kokulardan yoksundur. 

O, aralarnda hiçbir edip bulunmayan, elbiseleri senin ho una giden bir topluluk 

gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 24; Yank, 2000: 70-71). 

arap (Hamriyyât) Tasvirleri 

air a a daki arap iirinde, tabiatn çe itli ve güzel manzaralarndan örnekler 

sunmu ; tan yerini, Ülker yldzn, ya murun ya d  bahçenin çiçeklerinin kokusunu öyle

tasvir etmi tir. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 102-103) (Remel): 

“Yapraklarnn arasnda bir çiçe i açm  olan yapraklar yuvarlak bir nilüfer var. 

Sanki ye il kalkanlar, yüz yüze gelmi  ve aralarnda temrenleri krmz olan mzraklar 

var.

O nilüfer, memleketimin çocu udur. Onun yabancl , benim yabancl m gibidir. 

Felek her ikimizi de, vatandan uzakla trd.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 185; Mustafâ e -

ek‘a, 1997: 287). 

air, a a daki iirinde, nilüfer çiçe ini ki ile tirmi  (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 103), 

sanki ona yepyeni bir hayat vermi tir (Serî‘): 

“Çiçe i kpkrmz olan ye il nilüferin gölünün kysnda iç ( arab)! 

Onun çiçekleri adeta alev dillerini sudan çkarm  gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs,

1960: 5). 

bn Hamdîs, çiçek güzel kokudan yoksun, sadece bir süs bitkisi oldu unda onu 

hicvetmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 278) (Serî‘): 

“Çiçe i be enilen bir demet var ki, koklamak için bütün güzel kokulardan yoksundur. 

O, aralarnda hiçbir edip bulunmayan, elbiseleri senin ho una giden bir topluluk 

gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 24; Yank, 2000: 70-71). 

arap (Hamriyyât) Tasvirleri 

air a a daki arap iirinde, tabiatn çe itli ve güzel manzaralarndan örnekler 

sunmu ; tan yerini, Ülker yldzn, ya murun ya d  bahçenin çiçeklerinin kokusunu öyle

tasvir etmi tir. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 102-103) (Remel): 

“Yapraklarnn arasnda bir çiçe i açm  olan yapraklar yuvarlak bir nilüfer var. 

Sanki ye il kalkanlar, yüz yüze gelmi  ve aralarnda temrenleri krmz olan mzraklar 

var.

O nilüfer, memleketimin çocu udur. Onun yabancl , benim yabancl m gibidir. 

Felek her ikimizi de, vatandan uzakla trd.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 185; Mustafâ e -

ek‘a, 1997: 287). 

air, a a daki iirinde, nilüfer çiçe ini ki ile tirmi  (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 103), 

sanki ona yepyeni bir hayat vermi tir (Serî‘): 

“Çiçe i kpkrmz olan ye il nilüferin gölünün kysnda iç ( arab)! 

Onun çiçekleri adeta alev dillerini sudan çkarm  gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs,

1960: 5). 

bn Hamdîs, çiçek güzel kokudan yoksun, sadece bir süs bitkisi oldu unda onu 

hicvetmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 278) (Serî‘): 

“Çiçe i be enilen bir demet var ki, koklamak için bütün güzel kokulardan yoksundur. 

O, aralarnda hiçbir edip bulunmayan, elbiseleri senin ho una giden bir topluluk 

gibidir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 24; Yank, 2000: 70-71). 

arap (Hamriyyât) Tasvirleri 

air a a daki arap iirinde, tabiatn çe itli ve güzel manzaralarndan örnekler 

sunmu ; tan yerini, Ülker yldzn, ya murun ya d  bahçenin çiçeklerinin kokusunu öyle

tasvir etmi tir. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 102-103) (Remel): 
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	“(Sevgilim), gecenin kanatları açık olduğu bir anda çaldı kapımı; daha sabah olma-
dan gelen Güneş’e merhaba!

Göz çukurlarında sağlıklı kişilerin ölümüne yol açan bir hastalığı taşıyan bir dilber-
dir (sevgilim).

Aşk	sultanının	izniyle	bana	(şarap)	sun!	Rûha	ancak	bir	kadeh	şarap	şifa	verir.
Bir defa olsun benden sonra sabır göstererek bekle! Zîra nice kötülüklerin akıbeti iyi 

olmuştur.
Dal salındı, dolunay göründü, kum tepeleri deprendi, amber güzel koktu.
Hava, Ülker yıldızını yuvasına girmek için kanatlarını birleştiren bir balıkçıl gibi 

aşağı indirdi.
Sanki Batı, ondan bir demet yaseminin ya da papatyanın kokusunu içine çekiyordu.
Sanki aydınlık sabah, gecenin karanlıklarından zifirî karanlığa sesleniyordu.
Şarap iç! Sabah-akşam eğlenmekten geri durma!
Yağmurun, rengârenk çevresine güzel kokular ektiği bir bahçede (iç şarabı).

“(Sevgilim), gecenin kanatlar açk oldu u bir anda çald kapm; daha sabah 

olmadan gelen Güne ’e merhaba! 

Göz çukurlarnda sa lkl ki ilerin ölümüne yol açan bir hastal  ta yan bir dilberdir 

(sevgilim). 

A k sultannn izniyle bana ( arap) sun! Rûha ancak bir kadeh arap ifa verir. 

Bir defa olsun benden sonra sabr göstererek bekle! Zîra nice kötülüklerin akbeti iyi 

olmu tur. 

Dal salnd, dolunay göründü, kum tepeleri deprendi, amber güzel koktu. 

Hava, Ülker yldzn yuvasna girmek için kanatlarn birle tiren bir balkçl gibi 

a a  indirdi. 

Sanki Bat, ondan bir demet yaseminin ya da papatyann kokusunu içine çekiyordu. 

Sanki aydnlk sabah, gecenin karanlklarndan zifirî karanl a sesleniyordu. 

arap iç! Sabah-ak am e lenmekten geri durma! 

Ya murun, rengârenk çevresine güzel kokular ekti i bir bahçede (iç arab). 

Oradaki çiçekler gözleri kama tryor, sonra ona (göze) berrak çiçekler veriyordu. 

Bulutlar onun sorkun a acn sütle emzirmi  ve oradaki dilberlerin boylar uzam t.

Her daln endâm, sabah arabnn kadehinden içen sarho un sarsld  gibi 

sarslyordu.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 82-84).
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Oradaki çiçekler gözleri kamaştırıyor, sonra ona (göze) berrak çiçekler veriyordu.
Bulutlar onun sorkun ağacını sütle emzirmiş ve oradaki dilberlerin boyları uzamıştı.
Her dalın endâmı, sabah şarabının kadehinden içen sarhoşun sarsıldığı gibi sarsılı-

yordu.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	82-84).

İbn	 Hamdîs,	 narenciye	 ağaçlarının	 gölgesinde,	 şarabı	 tasvir	 etmiş,	 sonra	 bahçeyi,	
kuşları	övmüş;	kuşların	seslerini,	Emevîler	dönemi	şarkıcılarından	olan	el-Ğarîd’e	 (öl.	
98/716-717	 civarı)	 ve	Ma‘bed’e	 (öl.	 125/743	veya	126/744)	 benzetmiş	 (Kılıçlı,	 1993:	
112,	119)	ve	bahçenin	büyüsüne	kapılarak	âdeta	sarhoş	olmuştur	(Hafîf):

bn Hamdîs, narenciye a açlarnn gölgesinde, arab tasvir etmi , sonra bahçeyi, 

ku lar övmü ; ku larn seslerini, Emevîler dönemi arkclarndan olan el- arîd’e (öl. 

98/716-717 civar) ve Ma‘bed’e (öl. 125/743 veya 126/744) benzetmi  (Klçl, 1993: 112, 

119) ve bahçenin büyüsüne kaplarak âdeta sarho  olmu tur (Hafîf): 

“Biz, çplak bir klç misâlî  l  l parlayan bir arkn iki kysna erkenden geçti imiz 

bir bahçedeyiz. 

(O öyle bir ark ki) dallarn arasndan szan Güne  nlar, üstünü peyder pey 

parlatyor. 

arap, kadehte keyfinden uçarken, dü ümler bir çözülüp, bir ba lanrken (arkn

kylarna gideriz). 

( arabn) cismi küpte kalmasyla eskiyip, gücü ise gecelerin geçi iyle yenilenirken. 

Su, arabn ate ine dald  zaman, dizili inci kabarcklarndan inciler çkarr. 

Ba n ilk rasndan yaplan arap ne arap be! Küp bile onun yllanmasndan sarho

olup, nârâ atar. 
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“Biz, çıplak bir kılıç misâlî ışıl ışıl parlayan bir arkın iki kıyısına erkenden geçtiğimiz 
bir bahçedeyiz.

(O öyle bir ark ki) dalların arasından sızan Güneş ışınları, üstünü peyder pey parla-
tıyor.

Şarap, kadehte keyfinden uçarken, düğümler bir çözülüp, bir bağlanırken (arkın kı-
yılarına gideriz).

(Şarabın) cismi küpte kalmasıyla eskiyip, gücü ise gecelerin geçişiyle yenilenirken.
Su, şarabın ateşine daldığı zaman, dizili inci kabarcıklarından inciler çıkarır.
Bağın ilk şırasından yapılan şarap ne şarap be! Küp bile onun yıllanmasından sarhoş 

olup, nârâ atar.
Orası, yağmurun zararlı değil, yararlı bulutları kendisini suladığında, bolluk ve be-

reket fışkırtan bir bahçedir.
Orada şuâdan altınlarla süslenmiş, gölge elbiselerini giyinmiştik.
Rüzgârın belini sarstığı dallarda nârenciyelerini gördük, onlar kımıldayıp dururken.
Narenciyeler, zebercet çevgenlerin fırlattığı, kıpkırmızı akik küreler gibiydi.
Orada ışıklar, çiğden bir yağla tutuşmuş fitilleri andırıyordu.
Vadide esen meltem, âdeta bahçeleri arasında gizli sırları ifşâ ediyordu.
Orada (vadide), bize sevinç kadehleri sunuluyor, kuşlar tarafından bize şarkılar söy-

leniyordu.
Sesi hançeresinde yinelenen kuş veya güvercinlerdi (onlar). Siz hiç el-Ğarîd ve 

Ma‘bed’den şarkı dinlediniz mi?
Öyle şarkıcılar ki, dallar onların yüzünden sabah-akşam sabâ rüzgârının karşısında 

rükû ve secde durumuna geliyorlardı.
Bütün bunlar, arzulardan ve yârenlerden oluşan ortama karşı, hoşgörülü davranışlar 

gösterirken,
Bedenimde gençlik varken, ben âdeta sabânınnın elinde sarsılan tazecik dallar gibiy-

ken olmuştu.” (Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	125-126).

Kahramanlık (Hamâse) Şiirleri
Arap	edebiyatında	kahramanlık	şiirlerine	“hamâse”	veya	“eş-şi‘ru’l-hamâsî”	adı	ve-

rilmektedir.	Hamâse	 şiirlerinde	 savaş	ve	 intikam	duygusu,	 tahrik,	mertlik,	yiğitlik,	 sa-
vaş	taktikleri,	zafer	ve	yenilgi	bütün	ayrıntılarıyla	tasvir	edilmiştir	(Durmuş,	1997:	XV,	
437).

İbn	Hamdîs,	gurbet	hayatında	engin	ideallerini	sürdürmüş,	Sicilya	ile	ilgili	haberlerle	
ilgilenmiş,	oradaki	kahramanlık	ve	olaylardan	dolayı	sevinmiş,	memleketindeki	insanları	
teşvik	eden,	yüreklendiren	ve	başarılarını	öven	kasideler	nazmetmiştir	(Dîvânu İbn Ham-
dîs,	1960:	8)	(Mutekârib)	:
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“Onlar, savaşlar için yaratılmış zebanilerdir; savaş ateşlerini yakıtla tutuştururlar.
Onların topuzları, Hûd (peygamberin) zamanından beri, kafataslarını ezmek için siv-

riltilmiştir.
Onlar, kınların içindekilerle (kılıçlarıyla) vurduklarında, cisimlerin içinde gizli olan-

ları açığa çıkaranlardır.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	115).

İbn	Hamdîs,	aşağıdaki	şiirinde	doğduğu	topraklarda	yaşayan	insanları	savaşa	teşvik	
ederken,	onlardan	vatanı	korumalarını,	onun	uğrunda	ölmelerini	ve	zillet	olarak	gördüğü	
gurbet	hayatına	da	asla	rıza	göstermemelerini	istemiştir	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	9)	
(Tavîl):

“Allah’ın öyle bir toprağı var ki, onun havasını kaybederseniz, sizin yeryüzündeki 
emellerinizin düzeni bozulmuş demektir.

Sizin şerefiniz alçaklığa varır. Ayrılığın verdiği ıraklık, sizin dirliğinizi altüst eder.
Şüphesiz, ne bu insanların memleketi sizin memleketiniz ne de onun komşusu ve dostu 

sizin komşunuz ve dostunuz gibidir.
Sizi yerinizden mi müstağni kılacak başkalarının yurdu? Nice sütü bol teyzeler vardır 

ki, annenin yerini dolduramaz.
Benim dostum, tıpkı bahar yağmurunun ardından yağan artçı yağmur misali, sevgimi 

kendisine ulaştırdığın kimse midir?

Oras, ya murun zararl de il, yararl bulutlar kendisini sulad nda, bolluk ve 

bereket f krtan bir bahçedir. 

Orada uâdan altnlarla süslenmi , gölge elbiselerini giyinmi tik. 

Rüzgârn belini sarst  dallarda nârenciyelerini gördük, onlar kmldayp dururken. 

Narenciyeler, zebercet çevgenlerin frlatt , kpkrmz akik küreler gibiydi. 

Orada  klar, çi den bir ya la tutu mu  fitilleri andryordu.

Vadide esen meltem, âdeta bahçeleri arasnda gizli srlar if â ediyordu. 

Orada (vadide), bize sevinç kadehleri sunuluyor, ku lar tarafndan bize arklar 

söyleniyordu.

Sesi hançeresinde yinelenen ku  veya güvercinlerdi (onlar). Siz hiç el- arîd ve 

Ma‘bed’den ark dinlediniz mi? 

Öyle arkclar ki, dallar onlarn yüzünden sabah-ak am sabâ rüzgârnn kar snda

rükû ve secde durumuna geliyorlard.

Bütün bunlar, arzulardan ve yârenlerden olu an ortama kar , ho görülü davran lar 

gösterirken,

Bedenimde gençlik varken, ben âdeta sabânn elinde sarslan tazecik dallar gibiyken 

olmu tu.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 125-126).

Kahramanlk (Hamâse) iirleri 

Arap edebiyatnda kahramanlk iirlerine “hamâse” veya “e - i‘ru’l-hamâsî” ad

verilmektedir. Hamâse iirlerinde sava  ve intikam duygusu, tahrik, mertlik, yi itlik, sava

taktikleri, zafer ve yenilgi bütün ayrntlaryla tasvir edilmi tir. (Durmu , 1997: XV, 437). 

bn Hamdîs, gurbet hayatnda engin ideallerini sürdürmü , Sicilya ile ilgili haberlerle 

ilgilenmi , oradaki kahramanlk ve olaylardan dolay sevinmi , memleketindeki insanlar

te vik eden, yüreklendiren ve ba arlarn öven kasideler nazmetmi tir (Dîvânu bn Hamdîs,

1960: 8) (Mutekârib) : 

“Onlar, sava lar için yaratlm  zebanilerdir; sava  ate lerini yaktla tutu tururlar. 

Onlarn topuzlar, Hûd (peygamberin) zamanndan beri, kafataslarn ezmek için 

sivriltilmi tir.

Onlar, knlarn içindekilerle (klçlaryla) vurduklarnda, cisimlerin içinde gizli 

olanlar aç a çkaranlardr.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 115). bn Hamdîs, a a daki iirinde do du u topraklarda ya ayan insanlar sava a te vik

ederken, onlardan vatan korumalarn, onun u runda ölmelerini ve zillet olarak gördü ü

gurbet hayatna da asla rza göstermemelerini istemi tir (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 9) 

(Tavîl):

“Allah’n öyle bir topra  var ki, onun havasn kaybederseniz, sizin yeryüzündeki 

emellerinizin düzeni bozulmu  demektir. 

Sizin erefiniz alçakl a varr. Ayrl n verdi i raklk, sizin dirli inizi altüst eder. 

üphesiz, ne bu insanlarn memleketi sizin memleketiniz ne de onun kom usu ve dostu 

sizin kom unuz ve dostunuz gibidir. 

Sizi yerinizden mi müsta ni klacak ba kalarnn yurdu? Nice sütü bol teyzeler vardr

ki, annenin yerini dolduramaz. 

Benim dostum, tpk bahar ya murunun ardndan ya an artç ya mur misali, sevgimi 

kendisine ula trd n kimse midir? 

Bu de erli bölgeden bir yer edin; kendi yörelerinden birinde veya onlarn kalntsnda

öl!

Bir gün gurbeti denemekten sakn! Çünkü akl, zehri denemeyi asla uygun 

görmeyecektir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 417). 

Nehir Tasvirleri 

airin, a a daki beyitlerinde, nehri tasvir ederken kulland  kelimelerden, üzüntülü 

durumunu anlamak mümkündür. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 103). O, son derece berrak olan bir 

nehri öyle tasvir etmi tir. (el-Makkarî, 1968: I, 499) (Tavîl):
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Bu değerli bölgeden bir yer edin; kendi yörelerinden birinde veya onların kalıntısında 
öl!

Bir gün gurbeti denemekten sakın! Çünkü akıl, zehri denemeyi asla uygun görmeye-
cektir.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	417).

Nehir Tasvirleri
Şairin,	aşağıdaki	beyitlerinde,	nehri	tasvir	ederken	kullandığı	kelimelerden,	üzüntülü	

durumunu	 anlamak	mümkündür.	 (Cevdet	 er-Rikâbî,	 1960:	 103).	O,	 son	 derece	 berrak	
olan	bir	nehri	şöyle	tasvir	etmiştir.	(el-Makkarî,	1968:	I,	499)	(Tavîl):

“Cüzleri (dalgaları) uyumlu biri var ki, bağrında saklı olanları göz önüne seren Sabâ 
rüzgârı onu parlatır.

Taşların uçlarıyla yaralanmış, üzerinde aktıkça şırıltısıyla acılarından şikâyet eder.
Sanki bir yılan, beneklerinin altında ürkütülmüş de, dönüp kendisini onun derin bağ-

rına atmıştı.
Biz,	dönen	kadehlerle	onun	kıyılarında	içtik.	Sâkinin	bakışı	sarhoşlukça	ondan	daha	

beterdi.
Kıyıları dolunaylarıyla taçlanmışken, sanki gece aramıza yıldızlarla bir hat çekmiş-

ti.
Nihayet sabahın yıldızı, kumandanına seslenen bir öncü gibi doğup görünmüştü.
Sabah şarabını erkenden doya doya içmiştim. Erken içmede delikanlıya nice bereket-

ler var.
Hayat odur işte! Zamanın varken boşa harcama ve lezzet avlarını işaret edenden önce 

avla! ”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	186-187;	Yanık,	2000:	111).

“Cüzleri (dalgalar) uyumlu biri var ki, ba rnda sakl olanlar göz önüne seren Sabâ 

rüzgâr onu parlatr. 

Ta larn uçlaryla yaralanm , üzerinde aktkça rltsyla aclarndan ikâyet eder. 

Sanki bir ylan, beneklerinin altnda ürkütülmü  de, dönüp kendisini onun derin 

ba rna atm t.

Biz, dönen kadehlerle onun kylarnda içtik. Sâkinin bak  sarho lukça ondan daha 

beterdi. 

Kylar dolunaylaryla taçlanm ken, sanki gece aramza yldzlarla bir hat çekmi ti. 

Nihayet sabahn yldz, kumandanna seslenen bir öncü gibi do up görünmü tü.

Sabah arabn erkenden doya doya içmi tim. Erken içmede delikanlya nice 

bereketler var. 

Hayat odur i te! Zamann varken bo a harcama ve lezzet avlarn i aret edenden önce 

avla! ” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 186-187; Yank, 2000: 111). 

air, yukardaki beyitlerinde rma n akarken ta larn kenarlaryla yaralanmasn ve 

duydu u aclar rltsyla dile getiri ini anlatrken bir resim tablosu olu turmu  (Mustafâ e -

ek‘a, 1997: 315), bununla hem hazin ruhunu yanstm  hem de tabiatn güzelliklerini 

mükemmel bir ekilde tasvir etmi tir.

bn Hamdîs, bir nehri kayna ndan akarken (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 291; Cevdet 

er-Rikâbî, 1960: 103) onu, kederden dökülen gözya larna benzetmi tir (Tavîl): 
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Şair,	yukarıdaki	beyitlerinde	ırmağın	akarken	taşların	kenarlarıyla	yaralanmasını	ve	
duyduğu	acıları	şırıltısıyla	dile	getirişini	anlatırken	bir	resim	tablosu	oluşturmuş	(Mustafâ	
eş-Şek‘a,	1997:	315),	bununla	hem	hazin	ruhunu	yansıtmış	hem	de	tabiatın	güzelliklerini	
mükemmel	bir	şekilde	tasvir	etmiştir.

İbn	Hamdîs,	bir	nehri	kaynağından	akarken	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	291;	Cevdet	
er-Rikâbî,	1960:	103)	onu,	kederden	dökülen	gözyaşlarına	benzetmiştir	(Tavîl):

“Bahçelerin susuzluğunu gideren bir nehir vardır ki, toprağın üstünde parçalara ay-
rılan tümü sürüklenip gider.

Sanki onun bedeninde bir ruh var da, aktığında onunla ayaklanır. Zaten cisim ruhla 
ayağa kalkar.

O, gözyaşından başka bir şey değildir. Âdeta o göz, ömrüne (yaşadığı döneme) uzun 
uzun ağlamasından dolayı, kapanmıyor.

O, sulamak için her taraftan aktığında, yerin her tarafının onun sayesinde bahçeye 
dönüştüğünü görürsün.

Gece arkasını dönüp gittiğinde ıssızlık göç ederken, sabahın gelişiyle onun çevresinde 
şenlik kurulur.” (Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	291-292).

Şair,	 aşağıdaki	 şiirinde	 ise,	 Güneş	 doğarken	 ırmağın	 üzerinde	 yaptığı	 kızıl	 rengi	
altına,	 ırmağın	akışını	yılana,	köpüklerini	onun	derisine,	Sabâ	 rüzgârı	 estiğinde	 suyun	
üzerindeki	dalgaları	da	yivleri	olan	kılıca	benzetmiştir	(Basît):

“Bahçelerin susuzlu unu gideren bir nehir vardr ki, topra n üstünde parçalara 

ayrlan tümü sürüklenip gider. 

Sanki onun bedeninde bir ruh var da, akt nda onunla ayaklanr. Zaten cisim ruhla 

aya a kalkar. 

O, gözya ndan ba ka bir ey de ildir. Âdeta o göz, ömrüne (ya ad  döneme) uzun 

uzun a lamasndan dolay, kapanmyor. 

O, sulamak için her taraftan akt nda, yerin her tarafnn onun sayesinde bahçeye 

dönü tü ünü görürsün. 

Gece arkasn dönüp gitti inde sszlk göç ederken, sabahn geli iyle onun çevresinde 

enlik kurulur.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 291-292). 

air, a a daki iirinde ise, Güne  do arken rma n üzerinde yapt  kzl rengi altna, 

rma n ak n ylana, köpüklerini onun derisine, Sabâ rüzgâr esti inde suyun üzerindeki 

dalgalar da yivleri olan klca benzetmi tir (Basît): 

“Cevheri araz elbiseleri giymi  bir rmak var ki, nak  kabarcklar olan bir ylan gibi 

süzülü ü var. 

Orada Sabâ’nn kayklar kayd  zaman onu, üstünde çizgiler olan bir klç sanrsn.

Gecenin yldzlar sönerken, deliksiz inciler gibi yuvarlanrken oraya varm tm.

ncelersen birer yldz olan kör mzraklar bir gurup vakti onu zedelemi ti. 

Güne ’in kimyas elinde olan bir sabah vakti, suyun gümü ü, onun temasndan altn

rengini andryordu.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 25; Mustafâ e - ek‘a, 1997:  314; Yank,

2000: 109-110). 

Havuz Tasvirleri  

“Bahçelerin susuzlu unu gideren bir nehir vardr ki, topra n üstünde parçalara 

ayrlan tümü sürüklenip gider. 

Sanki onun bedeninde bir ruh var da, akt nda onunla ayaklanr. Zaten cisim ruhla 

aya a kalkar. 

O, gözya ndan ba ka bir ey de ildir. Âdeta o göz, ömrüne (ya ad  döneme) uzun 

uzun a lamasndan dolay, kapanmyor. 

O, sulamak için her taraftan akt nda, yerin her tarafnn onun sayesinde bahçeye 

dönü tü ünü görürsün. 

Gece arkasn dönüp gitti inde sszlk göç ederken, sabahn geli iyle onun çevresinde 

enlik kurulur.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 291-292). 

air, a a daki iirinde ise, Güne  do arken rma n üzerinde yapt  kzl rengi altna, 

rma n ak n ylana, köpüklerini onun derisine, Sabâ rüzgâr esti inde suyun üzerindeki 

dalgalar da yivleri olan klca benzetmi tir (Basît): 

“Cevheri araz elbiseleri giymi  bir rmak var ki, nak  kabarcklar olan bir ylan gibi 

süzülü ü var. 

Orada Sabâ’nn kayklar kayd  zaman onu, üstünde çizgiler olan bir klç sanrsn.

Gecenin yldzlar sönerken, deliksiz inciler gibi yuvarlanrken oraya varm tm.

ncelersen birer yldz olan kör mzraklar bir gurup vakti onu zedelemi ti. 

Güne ’in kimyas elinde olan bir sabah vakti, suyun gümü ü, onun temasndan altn

rengini andryordu.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 25; Mustafâ e - ek‘a, 1997:  314; Yank,

2000: 109-110). 

Havuz Tasvirleri  
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“Cevheri araz elbiseleri giymiş bir ırmak var ki, nakışı kabarcıklar olan bir yılan gibi 
süzülüşü var.

Orada Sabâ’nın kayıkları kaydığı zaman onu, üstünde çizgiler olan bir kılıç sanır-
sın.

Gecenin yıldızları sönerken, deliksiz inciler gibi yuvarlanırken oraya varmıştım.
İncelersen birer yıldız olan kör mızraklar bir gurup vakti onu zedelemişti.
Güneş’in kimyası elinde olan bir sabah vakti, suyun gümüşü, onun temasından altın 

rengini andırıyordu.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	25;	Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:		314;	Ya-
nık,	2000:	109-110).

Havuz Tasvirleri 
İbn	Hamdîs,	gerçek	tabiatla,	saray,	havuz,	heykel	gibi	sunî	tabiatı	bir	araya	getiren	şa-

irlerden	biridir.	Aşağıdaki	beyitlerinde,	Mansûr	b.	‘Alnâs’ın	Bicâye’de	yaptırdığı	sarayın	
(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	545;	Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	104;	el-Makkarî,	1968:	I,	491)	
havuzunu	 tasvir	etmektedir.	 (Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	104).	Havuzun	üzerinde	altın	ve	
gümüşten	ağaçlar	ve	dallarından	sular	çıkmakta,	ayrıca	havuzun	etrafında	da	ağızlarından	
sular	çıkan	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	104;	el-Makkarî,	1968:	I,	493;	Mustafâ	eş-Şek‘a,	
1997:	311)	mermerden	aslanlar	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	104)	bulunmaktadır	(Kâmil):

“Başkanlık sarayında ikamet eden bazı aslanlar, bırakmıştı kükremeyi suyun şırıltı-
sına.

Sanki ateş bedenlerini kaplamış ve bu ateş billuru eritmiş ağızlarında.

bn Hamdîs, gerçek tabiatla, saray, havuz, heykel gibi sunî tabiat bir araya getiren 

airlerden biridir. A a daki beyitlerinde, Mansûr b. ‘Alnâs’n Bicâye’de yaptrd  sarayn

(Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 545; Cevdet er-Rikâbî, 1960: 104; el-Makkarî, 1968: I, 491) 

havuzunu tasvir etmektedir. (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 104). Havuzun üzerinde altn ve 

gümü ten a açlar ve dallarndan sular çkmakta, ayrca havuzun etrafnda da a zlarndan

sular çkan (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 104; el-Makkarî, 1968: I, 493; Mustafâ e - ek‘a, 1997: 

311) mermerden aslanlar (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 104) bulunmaktadr (Kâmil): 

“Ba kanlk saraynda ikamet eden baz aslanlar, brakm t kükremeyi suyun 

rltsna.

Sanki ate  bedenlerini kaplam  ve bu ate  billuru eritmi  a zlarnda.

O aslanlar ki, sakinlikleri hareketli de olur, bir k krtc görseler orada. 

Di ilerini hatrlam lar da, atlmak için kçlarnn üzerine oturmu lar âdeta. 

Onlar ate , yalayc dillerini de nûr sanrsn, Güne  renklerini parlatt nda.

Sanki arklardan klçlar syrld da, ate  olmadan eriyip dönü tüler bir göle. 

Sanki meltem suyu için bir zrh örmü  de, örgüsünü ölçmü tü tam tamna.

Harika meyvelere do ru bakan gözlerim kat ediyordu, harikalar dolu bir denizi orada. 

Altnms a açlara ait bu meyveler, akllara durgunluk veren bir büyüye dönü mü tü

âdeta.

Dallarn çevgen yapm , onlarla gökyüzünden ku lar yakalam t güya.” (Dîvânu bn

Hamdîs, 1960: 547-548; Yank, 2000: 107-108). 

Züht iirleri 
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O aslanlar ki, sakinlikleri hareketli de olur, bir kışkırtıcı görseler orada.
Dişilerini hatırlamışlar da, atılmak için kıçlarının üzerine oturmuşlar âdeta.
Onları ateş, yalayıcı dillerini de nûr sanırsın, Güneş renklerini parlattığında.
Sanki arklardan kılıçlar sıyrıldı da, ateş olmadan eriyip dönüştüler bir göle.
Sanki meltem suyu için bir zırh örmüş de, örgüsünü ölçmüştü tamı tamına.
Harika meyvelere doğru bakan gözlerim kat ediyordu, harikalar dolu bir denizi ora-

da.
Altınımsı ağaçlara ait bu meyveler, akıllara durgunluk veren bir büyüye dönüşmüştü 

âdeta.
Dallarını çevgen yapmış, onlarla gökyüzünden kuşlar yakalamıştı güya.”	(Dîvânu İbn 

Hamdîs,	1960:	547-548;	Yanık,	2000:	107-108).

Züht Şiirleri
Aşağıdaki	beyitlerde	İbn	Hamdîs’i,	günahlarına	ağladığını	ve	günahlarından	dolayı	

Rabb’ine	istiğfâr	ettiğini	(Ahmed	Hasan	ez-Zeyyât,	tsz:	338)	görmekteyiz.	O,	hayattan	
bıkkınlığını	ve	yaratıcıya	karşı	itaatini	ifade	ederken,	züht	şiirinin	özelliklerini	de	ortaya	
koymuştur	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	118)	(Hafîf):

“Ey günahlarım! Vallahi sırtımı(n yükünü) ağırlaştırdınız! Özrüm de yok oldu. Acaba 
özrüm nasıl kabul edilir?

Ne zaman tevbe ettiysem, türlü türlü kötü işlerime ve hezeyanlarıma tekrar döndüm.

A a daki beyitlerde bn Hamdîs’i, günahlarna a lad n ve günahlarndan dolay

Rabb’ine isti fâr etti ini (Ahmed Hasan ez-Zeyyât, tsz: 338) görmekteyiz. O, hayattan 

bkknl n ve yaratcya kar  itaatini ifade ederken, züht iirinin özelliklerini de ortaya 

koymu tur (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 118) (Hafîf): 

“Ey günahlarm! Vallahi srtm(n yükünü) a rla trdnz! Özrüm de yok oldu. Acaba 

özrüm nasl kabul edilir? 

Ne zaman tevbe ettiysem, türlü türlü kötü i lerime ve hezeyanlarma tekrar döndüm. 

Admlarm ve gövdem öylesine a rla t (o kadar ya landm ) ki, gecenin karanl 

(gibi olan siyah saçlarmn içinde) afa n aydnl  (gibi ak saçlar) belirdi. 

Hareketsizli in ölümü, hareketlerimin içinde deprendi ve onun küllerinde közümün 

krmzl  gizlendi. 

Ben rzkm gitti im yerde yerim. Ancak zaman da benim ömrümü yiyor. 

Ne zaman hayatmdan faydal bir an geçtiyse, o kazançta zararm buldum. 

Ey kuluna efkatli olan ve ilmi, her türlü gizli ve açk i lediklerimi ku atan (Allah’m)! 

Kalbimi kötülü ümün düzelmesine yönelt! Krlan yerimi kendi efkatinle sar! 

Dilimin i ledi i kötülüklerden ve dü üncemin vesveselerinin i birli i yapt  eylerden 

beni kurtar! ” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 265-266). 

Yldz (Nücûm) Tasvirleri 

air a a daki iirinde; geceyi, Ülker yldzn, Sühâ yldzn, tan yerinin a armasn

ve Güne ’in do u unu birer birer tasvir etmi tir (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 118) (Tavîl): 
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Adımlarım ve gövdem öylesine ağırlaştı (o kadar yaşlandım ) ki, gecenin karanlığı 
(gibi olan siyah saçlarımın içinde) şafağın aydınlığı (gibi ak saçlar) belirdi.

Hareketsizliğin ölümü, hareketlerimin içinde deprendi ve onun küllerinde közümün 
kırmızılığı gizlendi.

Ben rızkımı gittiğim yerde yerim. Ancak zaman da benim ömrümü yiyor.
Ne zaman hayatımdan faydalı bir an geçtiyse, o kazançta zararımı buldum.
Ey kuluna şefkatli olan ve ilmi, her türlü gizli ve açık işlediklerimi kuşatan 

(Allah’ım)!
Kalbimi kötülüğümün düzelmesine yönelt! Kırılan yerimi kendi şefkatinle sar!
Dilimin işlediği kötülüklerden ve düşüncemin vesveselerinin işbirliği yaptığı şeyler-

den beni kurtar! ”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	265-266).

Yıldız (Nücûm) Tasvirleri
Şair	aşağıdaki	şiirinde;	geceyi,	Ülker	yıldızını,	Sühâ	yıldızını,	tan	yerinin	ağarmasını	

ve	Güneş’in	doğuşunu	birer	birer	tasvir	etmiştir	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	118)	(Tavîl):

“Ufkunda sabahın habercisi bir yıldız yükselinceye dek, karanlıklarının dalgasına gö-
müldüğümüz nice geceler var.

O	gece	de	Ülker	yıldızı,	aralıkları	dizinin	kendisiyle	bölündüğü	bir	boğum	olan	yedi	
mücevher	gibidir.

Onları yıldız askerlerinden, sarıkları beyaz, atları yağız bir birlik sanırsın.
Sühâ yıldızı, çocuklarının na‘şını getirdiği ve onun ölümünün kesin olduğuna kanaat 

getirdikleri bir deri bir kemik kalmış adam gibidir.

“Ufkunda sabahn habercisi bir yldz yükselinceye dek, karanlklarnn dalgasna

gömüldü ümüz nice geceler var. 

O gece de Ülker yldz, aralklar dizinin kendisiyle bölündü ü bir bo um olan yedi 

mücevher gibidir. 

Onlar yldz askerlerinden, sarklar beyaz, atlar ya z bir birlik sanrsn.

Sühâ yldz, çocuklarnn na‘ n getirdi i ve onun ölümünün kesin oldu una kanaat 

getirdikleri bir deri bir kemik kalm  adam gibidir. 

afa n sökmesi ise, koyu bir perdenin arkasnda yükselen nefesi görülen bir ate i

andrr. 

afa , zenci bir annenin ayakta iken, bir ksmn dünyaya getirdi i bir Rum (beyaz) 

çocuk sanrsn.

Yoksa onun (kadnn) ba rna, çocu un ömrünün do umu annda bir gün olaca 

bildirildi de, bu endi e mi onu ya landrd?

Gündüzün Güne ’i, gökte bir cismi bulunan rûhu, yerin üstüne do ru eriterek bize 

saçar.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 406-407). 

Gurbet Hakkndaki iirleri

bn Hamdîs, a a daki beyitlerde H. 471 ylnda memleketi Sicilya’dan Kuzey 

Afrika’ya göç edi ini, gurbetteki durumunu, tabiata olan özlemini ve onun havasn, öyle

tasvir eder (Cevdet er-Rikâbî, 1960: 137) (Kâmil): 
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Şafağın sökmesi ise, koyu bir perdenin arkasında yükselen nefesi görülen bir ateşi 
andırır.

Şafağı, zenci bir annenin ayakta iken, bir kısmını dünyaya getirdiği bir Rum (beyaz) 
çocuk sanırsın.

Yoksa onun (kadının) bağrına, çocuğun ömrünün doğumu anında bir gün olacağı 
bildirildi de, bu endişe mi onu yaşlandırdı?

Gündüzün Güneş’i, gökte bir cismi bulunan rûhu, yerin üstüne doğru eriterek bize 
saçar.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	406-407).

Gurbet Hakkındaki Şiirleri
İbn	 Hamdîs,	 aşağıdaki	 beyitlerde	 H.	 471	 yılında	 memleketi	 Sicilya’dan	 Kuzey	

Afrika’ya	göç	edişini,	gurbetteki	durumunu,	tabiata	olan	özlemini	ve	onun	havasını,	şöyle	
tasvir	eder	(Cevdet	er-Rikâbî,	1960:	137)	(Kâmil):

“Sabâ rüzgârı estiğinde yanağımı (ona) döndürürüm ve elini öperek onu karşılarım.
Hüzne boğulmuş kalbimin ateşini soğutması için bağrıma onun nefeslerini çekerim.
Peçesi taze çiçeklerden bir şeşpençe olduğu halde, efsuncu bir kadın misâlî üstümü 

sıvazladı.
Ben tıpkı, hastanın ziyaretçileri arasında doktorunu tanıdığı gibi, rüzgârlar içinde 

onun esişini tanıdım.
Ne oluyor bana ki, vatandan uzak kalmayı uzatıyorum. Benim doğumumun şansına 

gurbet mi çıktı?
Bütün gücümü, ülkelerin etrafına dağıtılmış bir emele ulaşmak için hep ayrılığa har-

cıyorum.

“Sabâ rüzgâr esti inde yana m (ona) döndürürüm ve elini öperek onu kar larm.

Hüzne bo ulmu  kalbimin ate ini so utmas için ba rma onun nefeslerini çekerim. 

Peçesi taze çiçeklerden bir e pençe oldu u halde, efsuncu bir kadn misâlî üstümü 

svazlad.

Ben tpk, hastann ziyaretçileri arasnda doktorunu tand  gibi, rüzgârlar içinde 

onun esi ini tandm.

Ne oluyor bana ki, vatandan uzak kalmay uzatyorum. Benim do umumun ansna

gurbet mi çkt?

Bütün gücümü, ülkelerin etrafna da tlm  bir emele ula mak için hep ayrl a

harcyorum. 

Ayaklar kanayan, burnu köpüren bir deveyle nice çöller geçtim! ” (Dîvânu bn

Hamdîs, 1960: 167-168).

bn Hamdîs, yüksek da lar, pek çok pnarlar, nehirleri ve gezinti yerleri olan 

Sicilya’y (Yâkût el-Hamevî, tsz: III, 417) bir cennete benzetmi  ve ona olan özlemini öyle

tasvir etmi tir (Mutekârib): 

“Üzüntü ruhumu onu anmaya te vik ederken, Sicilya’y hatrladm.

Her ne kadar cennetten çkarldysam da, yine de onun haberlerini anlatyorum.”

(Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 183).

Mersiye iirleri

Özellikle ölen ki inin kaybedilmesinden duyulan ac ve üzüntünün dile getirildi i ve 

övüldü ü iirlere mersiye denilmektedir. (Toprak, 2004: XXIX, 215). 
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Ayakları kanayan, burnu köpüren bir deveyle nice çöller geçtim! ”	(Dîvânu İbn Ham-
dîs,	1960:	167-168).

İbn	 Hamdîs,	 yüksek	 dağları,	 pek	 çok	 pınarları,	 nehirleri	 ve	 gezinti	 yerleri	 olan	
Sicilya’yı	(Yâkût	el-Hamevî,	tsz:	III,	417)	bir	cennete	benzetmiş	ve	ona	olan	özlemini	
şöyle	tasvir	etmiştir	(Mutekârib):

“Üzüntü ruhumu onu anmaya teşvik ederken, Sicilya’yı hatırladım.
Her ne kadar cennetten çıkarıldıysam da, yine de onun haberlerini anlatıyorum.”	

(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	183).

Mersiye Şiirleri
Özellikle	ölen	kişinin	kaybedilmesinden	duyulan	acı	ve	üzüntünün	dile	getirildiği	ve	

övüldüğü	şiirlere	mersiye	denilmektedir.	(Toprak,	2004:	XXIX,	215).
İbn	Hamdîs,	kurumuş	bir	demet	çiçek	görmüş,	yüreği	dağlanmış	ve	üzüntüsünden	ona	

mersiye	yazmıştır	(Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:	277)	(Basît):

“Ey elimde solmuş bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duyduğum üzüntü ve esef kal-
bimi eritti.

Güzellik tâcının bir Cevhere’si değil miydin? Suya battığında sedef seni korumadı 
mı?”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	315;	Yanık,	2000:	70).

Yukarıdaki	şiirde	şair,	sevgilisini	çiçek	demetine	benzetmiş	ve	ilk	beyitte	sadece 

bn Hamdîs, kurumu  bir demet çiçek görmü , yüre i da lanm  ve üzüntüsünden ona 

mersiye yazm tr (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 277) (Basît): 

“Ey elimde solmu  bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duydu um üzüntü ve esef 

kalbimi eritti. 

Güzellik tâcnn bir Cevhere’si de il miydin? Suya batt nda sedef seni korumad

m?” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 315; Yank, 2000: 70). 

Yukardaki iirde air, sevgilisini çiçek demetine benzetmi  ve ilk beyitte sadece 

sözcü ünü zikrederek açk istiare yapm ; ikinci beyitte ise,   sözcü ü ile mücevheri 

de il, suda bo ulan cariyesini kastetmi  ve tevriye sanat yapm tr. Bu durum, ikinci 

beyitteki  fiilinden anla lmaktadr. (Yank, 2000: 70). 

iir zahirî manasyla dü ünüldü ünde, cevherler, denizden çkarlan sedeflerden elde 

edildi i için air, havuza batm  çiçek demetini cevhere benzetmi tir. Mustafâ e - ek‘a airin,

çiçe in yapraklarn sedefe benzetmi  olabilece ini de ifade etmektedir. (Mustafâ e - ek‘a, 

1997: 277-278). 

bn Hamdîs, A mat’ta esir olan (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 267) Sevillal Muhammed 

b. ‘Abbâd’a mersiye yazm  (Toprak, 1988: 167) ve mersiyesinde öyle demi tir (Tavîl): 

“Asil kimseleri tökezleten ans, senin de ba na geldi. Sen zamann içinde herkesi 

korurken, imdi o sana zulmetti. 

Keskin klçlar, erkek olduklar halde, sava  braktklar için knlarnda kadnla tlar. 

Bizim i lerimiz di er i lerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranr, 

bazen de zulmeder. 

Parlayan yldzlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çeli en bir gün hakknda

m ümitsizleniyorsun? 

  
sözcüğünü	zikrederek	açık	istiare	yapmış;	ikinci	beyitte	ise,	

bn Hamdîs, kurumu  bir demet çiçek görmü , yüre i da lanm  ve üzüntüsünden ona 

mersiye yazm tr (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 277) (Basît): 

“Ey elimde solmu  bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duydu um üzüntü ve esef 

kalbimi eritti. 

Güzellik tâcnn bir Cevhere’si de il miydin? Suya batt nda sedef seni korumad

m?” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 315; Yank, 2000: 70). 

Yukardaki iirde air, sevgilisini çiçek demetine benzetmi  ve ilk beyitte sadece 

sözcü ünü zikrederek açk istiare yapm ; ikinci beyitte ise,   sözcü ü ile mücevheri 

de il, suda bo ulan cariyesini kastetmi  ve tevriye sanat yapm tr. Bu durum, ikinci 

beyitteki  fiilinden anla lmaktadr. (Yank, 2000: 70). 

iir zahirî manasyla dü ünüldü ünde, cevherler, denizden çkarlan sedeflerden elde 

edildi i için air, havuza batm  çiçek demetini cevhere benzetmi tir. Mustafâ e - ek‘a airin,

çiçe in yapraklarn sedefe benzetmi  olabilece ini de ifade etmektedir. (Mustafâ e - ek‘a, 

1997: 277-278). 

bn Hamdîs, A mat’ta esir olan (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 267) Sevillal Muhammed 

b. ‘Abbâd’a mersiye yazm  (Toprak, 1988: 167) ve mersiyesinde öyle demi tir (Tavîl): 

“Asil kimseleri tökezleten ans, senin de ba na geldi. Sen zamann içinde herkesi 

korurken, imdi o sana zulmetti. 

Keskin klçlar, erkek olduklar halde, sava  braktklar için knlarnda kadnla tlar. 

Bizim i lerimiz di er i lerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranr, 

bazen de zulmeder. 

Parlayan yldzlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çeli en bir gün hakknda

m ümitsizleniyorsun? 

	sözcüğü	ile	mücevhe-
ri	değil,	suda	boğulan	cariyesini	kastetmiş	ve	tevriye	sanatı	yapmıştır.	Bu	durum,	ikinci	
beyitteki	

bn Hamdîs, kurumu  bir demet çiçek görmü , yüre i da lanm  ve üzüntüsünden ona 

mersiye yazm tr (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 277) (Basît): 

“Ey elimde solmu  bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duydu um üzüntü ve esef 

kalbimi eritti. 

Güzellik tâcnn bir Cevhere’si de il miydin? Suya batt nda sedef seni korumad

m?” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 315; Yank, 2000: 70). 

Yukardaki iirde air, sevgilisini çiçek demetine benzetmi  ve ilk beyitte sadece 

sözcü ünü zikrederek açk istiare yapm ; ikinci beyitte ise,   sözcü ü ile mücevheri 

de il, suda bo ulan cariyesini kastetmi  ve tevriye sanat yapm tr. Bu durum, ikinci 

beyitteki  fiilinden anla lmaktadr. (Yank, 2000: 70). 

iir zahirî manasyla dü ünüldü ünde, cevherler, denizden çkarlan sedeflerden elde 

edildi i için air, havuza batm  çiçek demetini cevhere benzetmi tir. Mustafâ e - ek‘a airin,

çiçe in yapraklarn sedefe benzetmi  olabilece ini de ifade etmektedir. (Mustafâ e - ek‘a, 

1997: 277-278). 

bn Hamdîs, A mat’ta esir olan (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 267) Sevillal Muhammed 

b. ‘Abbâd’a mersiye yazm  (Toprak, 1988: 167) ve mersiyesinde öyle demi tir (Tavîl): 

“Asil kimseleri tökezleten ans, senin de ba na geldi. Sen zamann içinde herkesi 

korurken, imdi o sana zulmetti. 

Keskin klçlar, erkek olduklar halde, sava  braktklar için knlarnda kadnla tlar. 

Bizim i lerimiz di er i lerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranr, 

bazen de zulmeder. 

Parlayan yldzlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çeli en bir gün hakknda

m ümitsizleniyorsun? 

	fiilinden	anlaşılmaktadır.	(Yanık,	2000:	70).
Şiir	zahirî	manasıyla	düşünüldüğünde,	cevherler,	denizden	çıkarılan	sedeflerden	elde	

edildiği	için	şair,	havuza	batmış	çiçek	demetini	cevhere	benzetmiştir.	Mustafâ	eş-Şek‘a	
şairin,	çiçeğin	yapraklarını	sedefe	benzetmiş	olabileceğini	de	ifade	etmektedir.	(Mustafâ	
eş-Şek‘a,	1997:	277-278).

İbn	Hamdîs,	Ağmat’ta	esir	olan	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	267)	Sevillalı	Muhammed	
b.	‘Abbâd’a	mersiye	yazmış	(Toprak,	1988:	167)	ve	mersiyesinde	şöyle	demiştir	(Tavîl):

“Sabâ rüzgâr esti inde yana m (ona) döndürürüm ve elini öperek onu kar larm.

Hüzne bo ulmu  kalbimin ate ini so utmas için ba rma onun nefeslerini çekerim. 

Peçesi taze çiçeklerden bir e pençe oldu u halde, efsuncu bir kadn misâlî üstümü 

svazlad.

Ben tpk, hastann ziyaretçileri arasnda doktorunu tand  gibi, rüzgârlar içinde 

onun esi ini tandm.

Ne oluyor bana ki, vatandan uzak kalmay uzatyorum. Benim do umumun ansna

gurbet mi çkt?

Bütün gücümü, ülkelerin etrafna da tlm  bir emele ula mak için hep ayrl a

harcyorum. 

Ayaklar kanayan, burnu köpüren bir deveyle nice çöller geçtim! ” (Dîvânu bn

Hamdîs, 1960: 167-168).

bn Hamdîs, yüksek da lar, pek çok pnarlar, nehirleri ve gezinti yerleri olan 

Sicilya’y (Yâkût el-Hamevî, tsz: III, 417) bir cennete benzetmi  ve ona olan özlemini öyle

tasvir etmi tir (Mutekârib): 

“Üzüntü ruhumu onu anmaya te vik ederken, Sicilya’y hatrladm.

Her ne kadar cennetten çkarldysam da, yine de onun haberlerini anlatyorum.”

(Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 183).

Mersiye iirleri

Özellikle ölen ki inin kaybedilmesinden duyulan ac ve üzüntünün dile getirildi i ve 

övüldü ü iirlere mersiye denilmektedir. (Toprak, 2004: XXIX, 215). 
bn Hamdîs, kurumu  bir demet çiçek görmü , yüre i da lanm  ve üzüntüsünden ona 

mersiye yazm tr (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 277) (Basît): 

“Ey elimde solmu  bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duydu um üzüntü ve esef 

kalbimi eritti. 

Güzellik tâcnn bir Cevhere’si de il miydin? Suya batt nda sedef seni korumad

m?” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 315; Yank, 2000: 70). 

Yukardaki iirde air, sevgilisini çiçek demetine benzetmi  ve ilk beyitte sadece 

sözcü ünü zikrederek açk istiare yapm ; ikinci beyitte ise,   sözcü ü ile mücevheri 

de il, suda bo ulan cariyesini kastetmi  ve tevriye sanat yapm tr. Bu durum, ikinci 

beyitteki  fiilinden anla lmaktadr. (Yank, 2000: 70). 

iir zahirî manasyla dü ünüldü ünde, cevherler, denizden çkarlan sedeflerden elde 

edildi i için air, havuza batm  çiçek demetini cevhere benzetmi tir. Mustafâ e - ek‘a airin,

çiçe in yapraklarn sedefe benzetmi  olabilece ini de ifade etmektedir. (Mustafâ e - ek‘a, 

1997: 277-278). 

bn Hamdîs, A mat’ta esir olan (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 267) Sevillal Muhammed 

b. ‘Abbâd’a mersiye yazm  (Toprak, 1988: 167) ve mersiyesinde öyle demi tir (Tavîl): 

“Asil kimseleri tökezleten ans, senin de ba na geldi. Sen zamann içinde herkesi 

korurken, imdi o sana zulmetti. 

Keskin klçlar, erkek olduklar halde, sava  braktklar için knlarnda kadnla tlar. 

Bizim i lerimiz di er i lerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranr, 

bazen de zulmeder. 

Parlayan yldzlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çeli en bir gün hakknda

m ümitsizleniyorsun? 
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“Asil kimseleri tökezleten şans, senin de başına geldi. Sen zamanın içinde herkesi 
korurken, şimdi o sana zulmetti.

Keskin kılıçlar, erkek oldukları halde, savaşı bıraktıkları için kınlarında kadınlaştı-
lar.

Bizim işlerimiz diğer işlerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranır, 
bazen de zulmeder.

Parlayan yıldızlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çelişen bir gün hakkında 
mı ümitsizleniyorsun?

Bazen, ulu kişiler düşkünlüklerinden sonra da tekrar yücelebilirler ve Güneş tutulma-
sından sonra da dolunaylar doğabilir.”	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	268;	Toprak,	1988:	
167-168).

Dolu Tasvirleri
Şair	aşağıdaki	şiirinde,	sedefleri	bulutlar	olan	dolu	tanelerini,	kadınların	boyunlarını	

süsleyen	incilere	benzetmiş	ve	sırayla	incileri,	selleri,	gölleri,	şimşeği	ve	bahçeyi	tasvir	
etmiştir	(Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:	334)	(Remel):

bn Hamdîs, kurumu  bir demet çiçek görmü , yüre i da lanm  ve üzüntüsünden ona 

mersiye yazm tr (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 277) (Basît): 

“Ey elimde solmu  bolluk içindeki çiçek demeti! Sana duydu um üzüntü ve esef 

kalbimi eritti. 

Güzellik tâcnn bir Cevhere’si de il miydin? Suya batt nda sedef seni korumad

m?” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 315; Yank, 2000: 70). 

Yukardaki iirde air, sevgilisini çiçek demetine benzetmi  ve ilk beyitte sadece 

sözcü ünü zikrederek açk istiare yapm ; ikinci beyitte ise,   sözcü ü ile mücevheri 

de il, suda bo ulan cariyesini kastetmi  ve tevriye sanat yapm tr. Bu durum, ikinci 

beyitteki  fiilinden anla lmaktadr. (Yank, 2000: 70). 

iir zahirî manasyla dü ünüldü ünde, cevherler, denizden çkarlan sedeflerden elde 

edildi i için air, havuza batm  çiçek demetini cevhere benzetmi tir. Mustafâ e - ek‘a airin,

çiçe in yapraklarn sedefe benzetmi  olabilece ini de ifade etmektedir. (Mustafâ e - ek‘a, 

1997: 277-278). 

bn Hamdîs, A mat’ta esir olan (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 267) Sevillal Muhammed 

b. ‘Abbâd’a mersiye yazm  (Toprak, 1988: 167) ve mersiyesinde öyle demi tir (Tavîl): 

“Asil kimseleri tökezleten ans, senin de ba na geldi. Sen zamann içinde herkesi 

korurken, imdi o sana zulmetti. 

Keskin klçlar, erkek olduklar halde, sava  braktklar için knlarnda kadnla tlar. 

Bizim i lerimiz di er i lerin (hep) aksine olur. Zaman insanlara bazen âdil davranr, 

bazen de zulmeder. 

Parlayan yldzlar, burçlarda dönüp dururken, sen dünü ile çeli en bir gün hakknda

m ümitsizleniyorsun? 

Bazen, ulu ki iler dü künlüklerinden sonra da tekrar yücelebilirler ve Güne

tutulmasndan sonra da dolunaylar do abilir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 268; Toprak, 

1988: 167-168). 

Dolu Tasvirleri 

air a a daki iirinde, sedefleri bulutlar olan dolu tanelerini, kadnlarn boyunlarn

süsleyen incilere benzetmi  ve srayla incileri, selleri, gölleri, im e i ve bahçeyi tasvir 

etmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 334) (Remel): 
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“Hava yeryüzüne dolu serpti. Onlar (sürekli) donmuş olarak kalsaydı gerdanlar için 
ne inciler olurdu.

Sedefleri bulutlar olan bir incidir ki, şimşek vaadini o bulutlar sayesinde tutmakta-
dır.

Dalmakla inci elde etmek zor bir iş olduğu halde, bulutlar zorluktan arınarak onları 
vermişlerdir.

Güzel bâkireler onları arzuladıklarından dolayı nerdeyse doluları toplayacaklardı.
Nerdeyse onları zînetsiz boyunlara takacaklardı. Güzellerin takılar içinde olması se-

nin hoşuna gider.
Gökyüzünden akan gözyaşları onları eritti ve yeryüzünde onları yanaklar karşıladı.
Bundan dolayı çevremizde, acele ile birbirini takip eden yılanlar gibi seller aktı.
Her bir su dolu çukurda, köpük kadehlerinin yüzdüğünü görürsün.
Onlar su kavuşumlarında, zırhların üzerine konulmuş kılıçlar gibi kabarcıklardan 

oluşurlar.

Bazen, ulu ki iler dü künlüklerinden sonra da tekrar yücelebilirler ve Güne

tutulmasndan sonra da dolunaylar do abilir.” (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 268; Toprak, 

1988: 167-168). 

Dolu Tasvirleri 

air a a daki iirinde, sedefleri bulutlar olan dolu tanelerini, kadnlarn boyunlarn

süsleyen incilere benzetmi  ve srayla incileri, selleri, gölleri, im e i ve bahçeyi tasvir 

etmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 334) (Remel): 
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Sesi, devenin sürü içinde hızlı koşarken böğürmesine benzeyen bir gök gürültüsü, 
gözleri uykusuz bıraktı.

(Gök gürültüsü), ilk yağmurlarla bir ülkeden sonra başka bir ülkeyi, sulayarak do-
laşmaya başladı.

O (gök gürültüsü), su taşıyan develeri ezgi söyleyerek süren kervancıya benzer ki, o, 
eğer develerin gece yürüyüşü yavaşlarsa, onlara bağırır ve kamçılar.

Şimşek orada tutuştukça sönen, bir kıvılcımı fırlatan gibiydi âdeta.
Her çekildikçe kınına sokulan bir kılıç gibi, kâh parlayıp kâh kayboluyordu.
Şimşek, aslanın geceleyin gözlerini çevirdiği gibi, kıpkızıl halde gözleri dehşete dü-

şürüyordu.
Toprağı susuz kalmış hasta bitkinin başı uçmuş ve bir kenara çekilmişti.
Bu bolluk onun üstüne çizgili güzel kumaşlardan şahane giysiler giydirdi.
Bol yağmur yüklü bulut onu suya kandırdı. Şimşek o bulutla geceyi açtı ve (tekrar) 

kapattı.
(O bulut), yerin içine nüfûz eden bir yağmura sahipti ve (o), bedenin ölümü anında 

ruhun canlı olması gibiydi.
Dallar o yağmurla sarhoşluktan iki büklüm oldu. Güzel sesli kuşlar da şarkılar söy-

ledi.
Sabah, aydınlık ile gecenin karanlığından, düğümleri çözen bir el gibiydi âdeta.
Güneş de bütün ellerden, onu avlamak üzere uçurulan altın bir (avcı) kuş gibi akıp 

gidiyordu sanki.” (Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	117-119;	Yanık,	2000:	137-138).

Savaş Gemilerini Tasvir 
a. Şevânî
Büyük	bir	 filo	 yapması	 için,	Zîrî	 emirlerinden	 (Mustafâ	 eş-Şek‘a,	 1997:	 490)	Ebû	

Yahyâ	Hasan	b.	‘Alî	b.	Yahyâ’yı	(Dîvânu İbn Hamdîs,	1960:	509)	öven	İbn	Hamdîs,	şii-
rinde	yüksek	burçları	olan,	son	derece	büyük	ve	yüksek	savaş	gemilerini	tasvir	etmiştir.	
Şevânî	de;	144	adet	çekme	kürekli,	beyaz	yelkenli,	son	derece	büyük	ve	yüksek	burçları	
olan	Endülüs	savaş	gemilerinden	birisidir.	İbn	Hamdîs,	aşağıdaki	şiirinde	üzerinden	düş-
manın	üstüne	katran	dökülen	burçları,	dağların	zirvelerine;	gemileri	de	şehirlere	benzet-
miştir.	(Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:	489-502)	(Mutedârik):

Sava  Gemilerini Tasvir  

a. evânî

Büyük bir filo yapmas için, Zîrî emirlerinden (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 490) Ebû 

Yahyâ Hasan b. ‘Alî b. Yahyâ’y (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 509) öven bn Hamdîs, iirinde 

yüksek burçlar olan, son derece büyük ve yüksek sava  gemilerini tasvir etmi tir. evânî de; 

144 adet çekme kürekli, beyaz yelkenli, son derece büyük ve yüksek burçlar olan Endülüs 

sava  gemilerinden birisidir. bn Hamdîs, a a daki iirinde üzerinden dü mann üstüne katran 

dökülen burçlar, da larn zirvelerine; gemileri de ehirlere benzetmi tir. (Mustafâ e - ek‘a,

1997: 489-502) (Mutedârik): 

“Uçan sava  gemileri yaptn. Suyun üstüne ehirler kurdun. 

Yüce da larnn zirveler sanlan sava  burçlarna.

Onlar (gemiler), göründü ünde dü mana karnlar yakan mermiler atar. 

Onlar, su sand n ve kendisiyle barnaklarn tutu tu u beyaz bir yakt atar.” (Dîvânu 

bn Hamdîs, 1960: 513). 

b. Harbiyye

evânî’den daha küçük ve denizde hzl hareket etme kabiliyetine sahip olan Harbiyye, 

Endülüs Emeviler Dönemi’nin en önemli sava  gemilerinden birisidir. H. 512 ylnda, deniz 

sava nda gördü ü sava  gemisini tasvir etmi  olan bn Hamdîs, bu sava  gemisini ate

atarken, hayalinde canlandranlarn hissetti i korkuyu beyitlerine yanstm  ve onu ate

çkaran bir volkana benzetmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 489, 495) (Vâfir): 

“ nsanlar öldürmek için alevli ziftler atan bir sava  gemisi gördüler. 

Sanki borular(n)n içindeki erimi  katrânn, yüzleri pi irmekte acelesi vardr.”

(Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 239).

Sonuç

Araplar, Endülüs’ü fethettiklerinde daha önce görmedikleri, a açlar, bahçeleri, 

ya muru, nehirleri, ovalar ve da lar bol olan bir tabiatla kar la m lardr. Endülüs’ün bu 
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“Uçan savaş gemileri yaptın. Suyun üstüne şehirler kurdun.
Yüce dağlarının zirveler sanılan savaş burçlarına.
Onlar (gemiler), göründüğünde düşmana karınları yakan mermiler atar.
Onlar, su sandığın ve kendisiyle barınakların tutuştuğu beyaz bir yakıt atar.” (Dîvânu 

İbn Hamdîs,	1960:	513).

b. Harbiyye
Şevânî’den	daha	küçük	ve	denizde	hızlı	hareket	etme	kabiliyetine	sahip	olan	Harbiy-

ye,	Endülüs	Emeviler	Dönemi’nin	en	önemli	savaş	gemilerinden	birisidir.	H.	512	yılında,	
deniz	savaşında	gördüğü	savaş	gemisini	tasvir	etmiş	olan	İbn	Hamdîs,	bu	savaş	gemisini	
ateş	atarken,	hayalinde	canlandıranların	hissettiği	korkuyu	beyitlerine	yansıtmış	ve	onu	
ateş	çıkaran	bir	volkana	benzetmiştir	(Mustafâ	eş-Şek‘a,	1997:	489,	495)	(Vâfir):

“İnsanları öldürmek için alevli ziftler atan bir savaş gemisi gördüler.
Sanki borular(ın)ın içindeki erimiş katrânın, yüzleri pişirmekte acelesi vardır.”	(Dîvâ-

nu İbn Hamdîs,	1960:	239). 

Sonuç
Araplar,	Endülüs’ü	fethettiklerinde	daha	önce	görmedikleri,	ağaçları,	bahçeleri,	yağ-

muru,	nehirleri,	ovaları	ve	dağları	bol	olan	bir	tabiatla	karşılaşmışlardır.	Endülüs’ün	bu	
göz	kamaştırıcı	ve	verimli	tabiatı,	onların	hayal	güçlerini	geliştirmiş	ve	lafızlarının	daha	
süslü	ve	akıcı	olmasını	sağlamıştır.

Endülüs	şiiri,	doğudaki	Arap	şiirini	 taklit	ederek	ortaya	çıkmıştır.	Araplar,	Endülüs	
topraklarına	alışmaları	neticesinde	doğu	taklidinden	yavaş	yavaş	kurtulmuşlar,	hatta	yeni	
bir	 şiir	 türü	 olan	Muvaşşah’ı	 ortaya	 çıkarmışlardır.	Muvaşşah’ın	 yayılmasından	 sonra	
bazı	şairler,	Muvaşşah	tarzında	ancak	gramer	kurallarına	pek	uymayan	yeni	bir	şiir	türü	
olan	Zecel’i	meydana	getirmişlerdir.

Doğuyu	taklit	etmekle	başlayan	Endülüs	şiiri,	yavaş	yavaş	taklitten	kurtularak	doğuy-
la	yarışır	hale	gelmiştir.	Yenilik	dönemi	olarak	da	adlandırılan	bu	dönemde	İbn	Hamdîs,	
İbn	‘Abdûn,	İbn	Hafâce	ve	Lisânuddîn	b.	el-Hatîb	gibi	önemli	şairler	bulunmaktadır.

Endülüs’ün	seçkin	şairlerinden	olan	İbn	Hamdîs,	Endülüs’ün,	özellikle	de	Akdeniz’in	
en	büyük	adası	olan	Sicilya	adasının	zengin	tabiatını,	şiirlerinde	tasvir	etmiştir.	Şairin,	
tabiat	 tasvirleri	dışında;	şarap,	kahramanlık,	medih,	mersiye,	gurbet,	savaş	gemileri	ve	
eğitici	konuları	da	şiirlerinde	işlemiştir.

Sava  Gemilerini Tasvir  

a. evânî

Büyük bir filo yapmas için, Zîrî emirlerinden (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 490) Ebû 

Yahyâ Hasan b. ‘Alî b. Yahyâ’y (Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 509) öven bn Hamdîs, iirinde 

yüksek burçlar olan, son derece büyük ve yüksek sava  gemilerini tasvir etmi tir. evânî de; 

144 adet çekme kürekli, beyaz yelkenli, son derece büyük ve yüksek burçlar olan Endülüs 

sava  gemilerinden birisidir. bn Hamdîs, a a daki iirinde üzerinden dü mann üstüne katran 

dökülen burçlar, da larn zirvelerine; gemileri de ehirlere benzetmi tir. (Mustafâ e - ek‘a,

1997: 489-502) (Mutedârik): 

“Uçan sava  gemileri yaptn. Suyun üstüne ehirler kurdun. 

Yüce da larnn zirveler sanlan sava  burçlarna.

Onlar (gemiler), göründü ünde dü mana karnlar yakan mermiler atar. 

Onlar, su sand n ve kendisiyle barnaklarn tutu tu u beyaz bir yakt atar.” (Dîvânu 

bn Hamdîs, 1960: 513). 

b. Harbiyye

evânî’den daha küçük ve denizde hzl hareket etme kabiliyetine sahip olan Harbiyye, 

Endülüs Emeviler Dönemi’nin en önemli sava  gemilerinden birisidir. H. 512 ylnda, deniz 

sava nda gördü ü sava  gemisini tasvir etmi  olan bn Hamdîs, bu sava  gemisini ate

atarken, hayalinde canlandranlarn hissetti i korkuyu beyitlerine yanstm  ve onu ate

çkaran bir volkana benzetmi tir (Mustafâ e - ek‘a, 1997: 489, 495) (Vâfir): 

“ nsanlar öldürmek için alevli ziftler atan bir sava  gemisi gördüler. 

Sanki borular(n)n içindeki erimi  katrânn, yüzleri pi irmekte acelesi vardr.”

(Dîvânu bn Hamdîs, 1960: 239).

Sonuç

Araplar, Endülüs’ü fethettiklerinde daha önce görmedikleri, a açlar, bahçeleri, 

ya muru, nehirleri, ovalar ve da lar bol olan bir tabiatla kar la m lardr. Endülüs’ün bu 
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