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Hassân B. Sâbit’in Methiyeleri 

 

Esat AYYILDIZ* 

*Arş. Gör. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
esatayyildiz@hotmail.com 

 

ÖZ 

Ḥassân b. Sâbit, özellikle Sadru’l-İslam Döneminde, şiir sahasında 
gösterdiği üretkenliğiyle hatırlanmaktadır. Hz. Muhammed’in baş şairi 

olması, onun ismini İslam tarihinin en meşhur şairleri arasına 

yazdıracaktır. Ḥassân’ın hak edilmiş tanınırlığının ardında, methiye 

nazmında gösterdiği belirgin başarının son derece önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Ömrünün yarısını İslamiyet’in doğuşundan önce geçirmiş 

olması hasebiyle, Hz. Muhammed’in Medine’ye gelmesinden evvel, övgü 

sahasında hatırı sayılır ölçüde deneyim kazanabilmiş, Arabistan’ın sayılı 
yöneticilerinin yanında, methiyeciliğini kullanarak saygın bir konum elde 

etmeyi başarmıştır. Hatta Suriye’de hüküm süren Ġassânîler için 

nazmettiği kasidelerinin, methiyeciliğinin zirvesi olarak değerlendirilmesi 
mümkündür. Ḥassân söz konusu kasidelerinde, muhatabını överken 

samimi duygularını ifade ediyormuş izlenimini, son derece başarılı şekilde 

vermektedir. Böylesine bir içtenlik hissiyatı uyandırabilmek, methiye 

nazmında önemli bir maharettir. Öte yandan Ḥassân’ın hakikaten de 
duygusal birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hâlihazırda 

aralarında kan bağı bulunan bu yöneticileri överken gösterdiği 

samimiyetin, şairin gerçek duygularını yansıtıyor olma olasılığı son derece 
yüksektir. 

İslamiyet’in Medine’de kuvvet kazanması, Ḥassân b. Sâbit’in methiyecilik 

kariyerinde, yeni bir safhanın açılması anlamına gelmektedir. Artık 

olgunluk döneminin tadını çıkaran büyük usta, şairlik sanatının gelişmesi 
için gereken dinamizmi, Hz. Muhammed’in yanında çok geçmeden 

bulacaktır. Hz. Peygamberin, Ḥassân’ın şiirlerinden, genellikle Mekkeli 

Müşriklere ve Medineli Yahudilere karşı, İslam’ın müdafaa edilmesinde 
yararlandığı bilinmektedir. Öte yandan Ḥassân, “peygamber şairi” olarak 

üstlendiği bu birincil vazifesinin yanında, Hz. Muhammed’i öven kasideler 

de nazmedecektir. Ayrıca sahabenin diğer önemli isimlerinin 
methedilmesinde de faaliyet gösteren şair, medîḥ sahasında elde ettiği 

başarıları dolayısıyla, Hz. Peygamber tarafından takdir edilecektir. Ḥassân 

mailto:esatayyildiz@hotmail.com
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b. Sâbit’in övgü dizeleri, İslam geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Hatta 

İslâmî kaynaklarda, Ḥassân’ın Hz. Muhammed’i övmek için söylediği 

beyitlerden yetmiş tanesinin, baş melek Cebrail’in yardımıyla 
nazmedildiği dahi rivayet edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Arap şiiri, Hassân b. Sâbit,  methiye 

 

Giriş 

Sadru’l-İslâm Döneminin en meşhur şairi olan Ḥassân b. S̱âbit, renkli 
kişiliğinin etkisi ve takdire şayan üretkenliğiyle, erken dönem Arap 

edebiyatının en kapsamlı divanlarından birisini miras bırakacaktır. Uzun 

ömürlü olmasının, pek çok kaside nazmedebilmesine imkân tanıdığı 
aşikârdır. Ancak onun üretkenliğini yalnızca mu‘ammerûndan olmasına 

bağlamak son derece yanlış olacaktır. Zira Ḥassân, profesyonel bir şairlik 

anlayışının gerektirdiği her şartı, en azından asgari ölçülerde, sağlamaya 

çalışmış, zamanın ruhuna uygun, kazançlı siyasî ilişkiler kurmaya özen 
göstermiş, diğer bir deyişle edebî kariyerinin başarıyla neticelenmesi için 

gereken gayreti fazlasıyla göstermiştir. Örneğin; dinamizme ve polemiğe 

düşkün mizacı ile methiyecilik sanatının uyum içerisinde olmamasına 
rağmen, muhtemelen akrabalık bağlarını ve siyasete yatkınlığını 

kullanarak, kendisine Ġassânî sarayında saygın bir konum elde etmeyi 

başarmıştır. Genç yaşında elde ettiği bu başarının sonucunda, artık 
Şam’daki Ġassânî hükümdarlarının yanına dilediğince girip çıkabilme ve 

methiyelerini rahatça okuyabilme ayrıcalığına erişmiştir. Bu sıçrama, 

şairin kariyerindeki ilk belirgin başarıdır. İbn Ḳuteybe’nin de işaret ettiği 

gibi, Ḥassân’ın en sağlam edebî ürünleri arasında, bahsi geçen hanedanlık 
için nazmedilen methiyeler bulunmaktadır (İbn Ḳuteybe, t.y.: Cilt. 1, 

s.305).  

Ḥassân’ın övgüleri, genellikle yapmacıklıktan uzak, samimi bir dille 

söylendiği izlenimini uyandırmaktadır. Ancak İslam öncesindeki 
methiyelerinin temel nazmediliş amacının bahşiş almak olduğunu 

düşündürecek bazı göstergeler de yok değildir. Nitekim Ḥassân, Ġassânî 

büyüklerini övdüğü kasidelerinde, onların cömertliğine yaptığı 

göndermelerle, üstü kapalı bir dille bahşiş beklediği mesajını ustaca 
vermektedir (Ḥassân b. S̱âbit, 2006a: Cilt. 1, s.74-75). Yine de söz konusu 

yöneticilerle geliştirdiği dostluk ilişkilerinin, yalnızca çıkar amacı 

gütmediği, muhtemelen aralarındaki kan bağının da etkisiyle, gerçek bir 
arkadaşlık münasebeti olduğu düşünülebilir. Hatta şairin söz konusu 

hamileriyle birlikte olabilmek adına, bir yılını kendi memleketinde, bir 

yılını da Suriye’deki Ġassânî saraylarında geçirdiği bilinmektedir. Ḥassân 
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ile Ġassânîler arasındaki ilişkilerin, Ġassânîlerin yıkılmasından ve şairin 

İslam’ı benimsemesinden sonra bile bir şekilde devam ettirilebilmiş 

olması, aralarındaki münasebetin yalnızca çıkar ilişkisiyle sınırlı 
olmadığını gösterebilecek niteliktedir. Örneğin; Hz. Ömer’in hilafeti 

sırasında İslam’ı kabul etmesine rağmen, sonrasında bir şekilde dinden 

dönen ve Doğu Roma’ya sığınan Ġassânî hanedanlığı üyelerinden Cebele 

b. el-Eyhem (ö. 20/641)’in, Ḥassân’ın dostluğunu ve methiyelerini 
unutmadığı, bu yüzden ona bir takım hediyeler gönderdiği bilinmektedir 

(Özdemir, 2004:204; İbn Ḳuteybe, t.y.: Cilt. 1, s.306). 

Ḥassân b. S̱âbit’in Ġassânîler İçin Nazmettiği Methiyeler 

Ḥassân’ın Ġassânîler için nazmettiği methiyelerinde dikkat çeken 

unsurlardan birisi, şairin yergiciliğe gösterdiği muazzam eğilimin, yer yer 
övgü kasidelerinde dahi kendisini bir şekilde hissettirebildiği gerçeğidir. 

Bu konudaki bir anlatı, durumun izahı için en ideal örnektir. Rivayetlere 

göre, Ḥassân bir gün Ġassânî emirlerinden el-Ḥâris̱ b. Ebî Şemir el-

Ġassânî (ö.H.Ö.8/630)’yi ziyaret etmiştir. Ne var ki el-Ḥâris̱, o günlerde 
el-Ḥîra emiri olan en-Nu‘mân b. el-Munẕir el-Laḫmî ile rekabet halindedir 

ve Ḥassân’ın söz konusu kişiyi övdüğü haberini almıştır. el-Ḥâris̱, bu 

yüzden şairle karşılaştığında, “İbnu’l-Ferî‘a (yani Ḥassân)! Duyduğuma 
göre en-Nu‘mân’ı benden üstün tutuyormuşsun!” demiş ve serzenişte 

bulunmuştur (Ḥassân b. S̱âbit, 1427/2006b:110-111).  

Ḥassân’ın bu durum karşısında, övgüleriyle el-Ḥâris̱’in gönlünü alması, 

aynı zamanda da en-Nu‘mân’ı kötülemesi gerekmektedir. Elbette bu 

dengeyi sağlamanın en ideal yolu, iki yöneticinin birbirleriyle mukayese 
edilmesinden geçmektedir. Şair, el-Ḥâris̱’e verdiği yanıtta muhatabını 

göklere çıkartıyorken, en-Nu‘mân’ı da yerin dibine sokmaktadır: “Ben onu 

nasıl senden üstün tutayım? Yemin olsun ki, senin ensen onun yüzünden 
daha güzeldir. Annen onun babasından daha şereflidir. Babansa (tek 

başına), onun tüm kabilesinden daha onurludur. Senin sol elin, onun sağ 

elinden daha cömerttir. Senin (bir şeyi) esirgemen bile, onun ihsanından 
daha hayırlıdır. Senin azın, onun çoğundan çoktur. Senin (su) birikintin, 

onun gölünden daha bereketlidir. Senin (ayak) iskemlen, onun tahtından 

daha yüksektir. Senin sulama kanalın, onun denizinden daha derindir. 

Senin günün, onun ayından daha uzundur. Senin ayın, onun yılından daha 
uzun geçer. Senin bir yılın, onun yüzyılından daha hayırlıdır. Senin kolun, 

onun çakmağından daha iyi ateş yakar. Ordun, onun ordusundan yücedir. 

Sen Ġassân (Hanedanlığı)’ndansın, o ise Laḫmî (Hanedanlığı)’ndan. Ben 
onu nasıl senden üstün tutayım yahut onu nasıl sana denk göreyim?” el-

Ḥâris̱ şairin bu sözlerinin şiire dönüştürülmesini istediğinde, Ḥassân’ın 

nazmettiği kaside şu şekildedir (Ḥassân b. S̱âbit, 1427/2006b:110-111): 
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ِذُنبْتتتتتتتتتتتت ُُ ْنتتتتتتتتتتتت ِّ ُ 
ُ"نُب ِّْئتتتتتتتتتتتتُ ُنْ

ْ تتتتتتتتْ  ُُُِّ
ْ ْ ُ ْاتتتتتتتت  ِّ ِّ ِْ ُِِّ َْ ح ُيُْستتتتتتتت  ِّ

ُ ُُ
ْاْستتتتتتتتُذُ تتتتتتتتْذُْ ْ  ِّتتتتتتتت ُِّ

ُنْ َْ ُقْفْتتتتتتتت 

ُ تتتتتتتذُ ُِ ْنتتتتتتت ِّ ُُُِّ ُْمْحتتتتتتت   َْ تتتتتتت ُّ 
ُْ نُ

ُ ُُ
ُْهِْتتتتتت ُُهْستتتتتت ِّ ْ  َْ ُ يُْستتتتتتْ يُيْتتتتتت ْْي

تتتتتت ُُُِّ ُْهِتتتتتت ُ ُِ ْ سِّ ُْكحُْ نْتتتتتت ُيْ ْْيتتتتتت ِّ

ُ ُُ
ُكْ تتتتتتت ُ ِّتتتتتتت ُ ِنِتتتتتتت ْي ُْ ْشتتتتتتتَِ ْذُبْْحنْ

ُ  ِْ ْن ْتتتتت ُُُِّ حتتتتت ِّ مِّ ِْ   ُ رِّ
ِْ بْتتتتت ِْ ُ"ْ  ِّتتتتت ُ 

ُ ُُ
 “Haber aldığıma göre, Ebû Munẕir kendini el-Ḥâris̱ el-Aṣġar 

hususunda seninle mukayese ediyor. 

 Senin ensen, onun yüzünden daha güzeldir. Senin annen, el-

Munẕir’den daha iyidir.  

 Darlık zamanında bile senin sol elin, onun fakire (uzanmış olması 

gereken) sağ eline benzer. 

 Bonkörlük, yiğitlik, iyilik ve görünüş açısından, ikiniz birbirinize 

ne kadar da uzaksınız (Ḥassân b. S̱âbit, 1427/2006b:110-111)!” 

Ḥassân’ın Ġassânîler için nazmettiği en güzel methiyesi, muhtemelen 

meşhur lâmiyyesidir. Söz konusu kasidenin ne zaman nazmedildiği tam 
olarak tespit edilememektedir. Ancak içerisinde Ḥassân’ın saçlarının 

ağardığından ve Ġassânîlerle geçirdiği güzel günlerin artık uzak bir 

hatıraya dönüştüğünden bahsedildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla 
kasidenin, İslam sonrasında, şairin ömrünün son demlerine doğru 

nazmedildiği izlenimi ağırlık kazanmaktadır. Kaside özel olarak birisini 

methetmekten ziyade, genel anlamda Ġassânîleri yücelmektedir. Hatta 
methiyenin ruhundan, kasidenin nazmedildiği esnada, Ġassânîlerin çoktan 

iktidardan düşmüş olabileceği fikrine kapılmak mümkündür. Bu 

varsayımın doğru kabul edilmesi, kasidenin niçin belirli bir hükümdarı 

methetmek yerine, Ġassânîlerle geçirilen zamanın yüceltilmesine 
odaklandığını da daha makul bir düzleme yerleştirebilecek niteliktedir. Söz 

konusu methiye, geleneksel nesîb kısmıyla açılış yapmaktadır: 

ُنْْ ُِْتتتتت ُ ْْستتتتت ْ ُْ ستتتتتْ ُ ِتتتتت ِ  ِّ ِْ
ُِْلُِّ"نْْستتتتتِْ

ُ ْْاْ ْ تتتتتتتتلُُُِّ ُبْتتتتتتتتْحْذُ ِْ تتتتتتتتْ  بِّ ُ ْ ِبُْ تتتتتتتتْح ِّ

ُ ُُ
تتتتتت ُ  ُ ْ  سِّ ُ ُِ تتتتتتفِْ يذِّ ِّْ ُْ تتتتتتْ  ِّْ  ْ ْ ِْ ُ ْتتتتتت 

ُُُُ ُ  ْ ِْ ُْستتتتتتت ي  ِّ ُِ ستتتتتتت ُُِْتتتتتتت ُ ُْاِْتتتتتتتلُِّ ْتتتتتتت ِّ

ُ ُُ
ْكِْنِتتتتتتتت ُُ تتتتتتتتْن ُُ ُ ْ تتتتتتتتْلُ ِّ قتتتتتتتت يُْ ُهن ِّ

ُنْ

ُ ْ ْ تتتتتتتتلُُُِّ ِْ  ُ َتتتتتتتت  ِّ ُ ِكِّ ُُ بِِّْتتتتتتتت ُم ِْ ُبْْ تتتتتتتت ُْ 

ُ ُُ
رُ  يتتتتتتتتتت ُ ُ ْ   ِّ ُ ْ  قْبْ تتتتتتتتتت ُ ِ ِّ ْ تتتتتتتتتتذ  ِّ ُ

ُ  ْْهتتتتتتتْ لُُُِّ َِّ تتتتتتت   تتتتتتتْذُ ِسِّ نْ ُ ُ ِّ ُ تتتتتتتْ  ِّ ِْ   ُْ

ُ ُُ
ُ ْتتتتتتت ِْ ْحُذُه نِّحْتتتتتتتع ُ ْفتتتتتتتحُ ُ ُ  ُه تتتتتتت 

ُ ْْ ْستتتتتتتْ ُُُ ل  ُْكتتتتتتتِْْذُِْتتتتتتت ُ ُ  ْتتتتتتتلُِِِّّْ نتتتتتتت رِّ

ُ ُُ
ُقْتتتتتتتتتْ ُنْ   ُتتتتتتتتت ُْ تتتتتتتتتِ  ُُ ُِِّقْتتتتتتتتتْ       ْ ُ

تتتتتتت ُّ ُْ ُِْتتتتتتت ُيُْنقْتتتتتتتلُُُِّ تتتتتتتِ  ُِّهِّ ُ  ْهِّ ِْ ُ ْتتتتتتتْ 

ُ ُُ
ُنتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ْْ َُ ُ ُْ ُهِّ تتتتتتتتتتتتتتتتت بْع  ُّ ْ ُ ِّ ِ ُّلِلِّ

ُ  ِْ لُُُِّ ُ تتتتتتتت ُ ِِ ْ تتتتتتتتت ذِّ ِْ ِ ِّتتتتتتتت ُيْْ  تتتتتتتت ُُبِّ ِّ

ُ ُُ
ُنْْستتتت ُ ْ تتت ْه ِّ ِْ  ُ ُُ   يْْ ُشتتت ْذُ تتت ُ ُِاِْتتتتلِّ

ُُُ ِْ ِّ تتتتتت لِّ ُ ِبُتتتتتتِ لُِّْ ْشتتتتتتْ ُ  ْ تتتتتت لِّ ِّ ِْ ُإِِّتتتتتت ُ 

ُ ُُ
ُبْحُ تتتتتت ُُ ُِ ْكتتتتتتْبْبُيْْبتتتتتتُ  ِْ بُ ْذُ  ُ ِِ تتتتتت  ِّ

تتتتتتتلُُُِّ ْ ْف ِّ ِْ تتتتتتتحُ ُِْتتتتتتت ُُبْنتتتتتتت ُذُ  ُْ تتتتتتت ب ُُيْنِّ

ُ ُُ
ْمتتتتتتتتتت ِِّن ْذُ ْقِّحتتتتتتتتتتْ  ُْ ُبِّْ نِّتتتتتتتتتتح ِّ ِّ ُْ ِْ   ُْ

تتتتتتتُُ ِّ  ْ ُ ِْ  ُ ح ِّ ُ تتتتتتت ْذُْهِتتتتتتت ُ ِِ تتتتتتت ِّ ُ ْن ِّ ِْ ُلُِّْ  
ُ ُُ
بتتتتتتتتح ِّ ُِّ

ُنْ  ال ُُْ ْفنْتتتتتتتتعُْْاتتتتتتتتْ ْلُقْبتتتتتتتت ِّ
ُنْ

ُُ ُ تتتتتتلُِّقْبتتتتتت ِّ ُ ْف ِّ ِْ  ُ ي ِّ يْتتتتتتعُْ ِْكتتتتتت ِّ ِّ   ُْ ُبتتتتتتذِّ

ُ ُُ
ُكِّ بُ ُتتتتتت  ُيُْ ْشتتتتتتْ ْذُْاَ تتتتتت ُ تتتتتت ُ ْ ِّتتتتتت ُّ

ُ ْقبِّتتتتتتتتلُُُِّ ِْ  ُ ُ ِِستتتتتتتت   ِّ ُِ ْذُْهتتتتتتتتذِّ
ُالُيْْستتتتتتتتِْ

ُ ُُ
ُيْْستتتتتتقُ ْذُْ تتتتتتذُْ ْ  ُْ ِبْتتتتتت يْ ُْهِْتتتتتتح ِّ ُِّ

ْستتتتتتتتلُُُِّ ِْ ُ ِِس ِِّ ُبِّتتتتتتتت ِِ اح ُِ ُبْتتتتتتتتْ  ْيُيُْ تتتتتتتتفِ

ُ ُُ
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ُكتتتتت ُْ ِْتتتتت ُ ْ ِِّ ُ ِِ احتتتتت ِْ ْ يتتتتت  ُذُْيُْستتتتتقْْ ْذُ ِّ
ُ ِْاْن ْتتتتتتتتلُُُِّ ُ ُتتتتتتتتْ ه ُْ اْلئِّتتتتتتتت ُ ُْ ُِِّنْْقتتتتتتتت ِّ

ُ ُُ
ْاْستتتتتتت بُ ُ ُْ

ُبِّتتتتتتتحُ ُ ُِ ُ تتتتتتت حُِّْك يْ تتتتتتتع ُنْ

ُ  ِْ لُُُِّ تتتتتتتت  رِّ تتتتتتتتْذُ ِنِّ ِّ ُ نُتتتتتتتت  ِّ
ُ ْ ُ ُُشتتتتتتتت ُّ

ُ ُُ
ُإِِّْتتتتتتح ُِّ ي ِّ ُ ِبْتتتتتت ِّ ِّ  ْ

تتتتتتذُنْ ُ ُِّ ْْ ِْتتتتتتْ ُ ُ ِّ
ُِْتتتتتتت ُيُ ْ تتتتتتتلُُُِّ ل  ُ ُبِّْ ْنتتتتتتت ِّ

ِْ ْكتتتتتتت ُْاَ تتتتتتت ُ ِّ ِ

ُ ُُ
ُِنتتتتتتتت  ْ ع  ُنْْ تتتتتتتت  ُبنتتتتتتتت     ُ ُُ ْستتتتتتتت ِّ

قْْستتتتتتنْلُُُِّ ِْ  ُ ُبتتتتتتحْذُ تتتتتت  ِّ ُكتتتتتت   ِّ ِْ ُبْتتتتتتْحْذُ 

ُ ُُ
تتتتتتتت  الُُ تتتتتتتتح ِّ ُِّ ر  نتتتتتتتت ُُنِّ

ُ ِْْبِّْثتتتتتتتتُ ُنْ

ْكتتتتتتتت ُ ُْكتتتتتتتتِْنِن ُِْتتتتتتتت ُنْْ ْ تتتتتتتتلُُُِّ ُثُتتتتتتتتِ ُ ِّ ِ

ُ ُُ
ُْ نستتتتتت ُ ْْ حِتتتتتتْ ُِْ نُتتتتتت ُُ ُْ ُإِّ تتتتتت ُ ْتتتتتتْ 

لُُُِّ ُ ْاتتتتتتتت ِّ ِْ  ُ ْ تتتتتتتتبْْ ُْك ِثِ تتتتتتتت  ِّ
ُْشتتتتتتتتْ ن ُُ ِْْ

ُ ُُ
ُْكتتتتتتتتِْنِن  ُِ تتتتتتتت ِّ ُ ِْْقْتتتتتتتتْ ُيْ  نتتتتتتتت ُُ  هِّ

ُ ِ ْْحْكتتتتتتلُِّ تتتتتت ُُُ ُ ُ ْ تتتتتتعُْنْ ُْستتتتتت   ِّ ُقْْ تتتتتت ِّ

ُ ُُ
ْبُ ُ ِْم تتتتتْ ُ تتتتت ُْا نُ  ِّ ْتتتتت ُ ْ ِْقْتتتتتْ ُْشتتتتت ِّ

فُِفُتتتتتتتتتلُُُِّ ِْ  ُ ُْ تتتتتتتتتْ ب ْ ُْ تتتتتتتتت  ِّحْعُُْكنْْ تتتتتتتتت ِّ

ُ ُُ
تتتتتتت ُ  تتتتتتت ْ ُُ َْنْن ِّ سِّ ِْ ْك ُيْْستتتتتتتْ  ُْهِْتتتتتتتِ ُبِّ

ْن تتتتتتتت ُْ ِْتتتتتتتتْ ُِْتتتتتتتتْ ُنْْن ْتتتتتتتتلُُُِّ ُ ْحُْ ُِّنتتتتتتتت ُ ِّ

ُ ُُ
َْن ُ ْْ  ْ  ُ تتتتتتتتتتت  ِْ ُإِِّذُ َِِتتتتتتتتتتت ُنْتتتتتتتتتتت ْ 

تتتتتتتتْ ُ ْ   ِّ تتتتتتتت ُِْتتتتتتتت ُ ُْقَْتتتتتتتتلُُُِّ ِْ ُقَُِِّْتتتتتتتتْ ُقَُِّ

ُ ُُ
ن  ُ ْْ تتتتتت نِّ َْ  ُْ تتتتتت ُْاِْتتتتتتُ ُ ِْ  تتتتتتح ِّ ِْ ُكِّ

تتتتتتتتتتتتلُُُِّ ْ ْف ِّ ِْ ُنْْ ْم  ُْ تتتتتتتتتتتت ُِِّ ُبُِّ ْ  ْ تتتتتتتتتتتتع 

ُ ُُ
ُْ قْْ تتتتت ُبِّ تتتتت ُ تتتتت ُقْْ  ِّ ْتتتتت  ُبُِّ   ْ تتتتتع 

لُُُِّ ُُ ْستتتتتتتَْْ  ِّ تتتتتتت   ُبِّ  كِّ قُِْتتتتتتت  ِّ ِْ ُْ قْتتتتتتتْ ُ 

ُ ُُ
تتتتتْ ْ  ُ ِّ  ُْ تتتتت   ِّ ُ تتتتت ُ ِكِّ تتتتتحل  ِّ 

ُنْْستتتتبِّ ُنْ

ُ ْ تتتتتتتنِْ ُ ْكتتتتتتت ُُُ ِْ تتتتتتتُ  ُُُ نُتتتتتتت ْ ُ  ُْ ْ  سِّ

ُ ُُ
تتتتتتتتحْ  ُُنْ  ُْ ِ ِّتتتتتتتت ُنْ ُ ِْ شِّ ُ ْتتتتتتتت ْ ِْقْتتتتتتتتْ ُ ُقْ

ُْ نْْ َِْتتتتتتتتت ُُ ُْ نُْستتتتتتتتت  ُُيْتتتتتتتتتْ ْ ُ ِنِ ئِّبتتتتتتتتت  ِّ

ُ ُُ
ْ ُْستتتتتتت  ْ ُُ ُْ يْستتتتتتت  ُُْستتتتتتتح ِّ ُن ُْ اتتتتتتت  ِّ

تتتتتتتتلُُُِّ ْ ْف ِّ ِْ تتتتتتتتحُ ُقْ ئُِِّنْتتتتتتتت ُْستتتتتتتت  ْ ُ  ُْ يُ ِّ

ُ ُُ
نْ بُتتتتتتت ُُ ُ  ِّتتتتتتتِ ُمِّ ِْ  تتتتتتتْ ُ 

ُلُ  ْ ُْ نُْاتتتتتتت  ِّ

تتتتتتتلُُُِّ ِّ  ْ ُُ ْ تتتتتتت  
تتتتتتتُلُُكتتتتتتتِلُنْ ُ ِّتتتتتتتح ِّْ ُْ نْْف ِّ

ُ ُُ
ك بُنتتتتتتت  ِّ ُ َِّ ُ ِتتتتتتت  ِْ بتتتتتتت  ْ ُ 

ُْ  ْتتتتتتتُ  ُ ُنْ

ُنْْ تتتتتتت ِّلُُُِّ يِتتتتتتتعِّ بْ ِّ ِْ ُْ ْ َتتتتتتت ُنُْاِكتتتتتتتْ ُ تتتتتتت ُ 

ُ ُُ
ُ ِْا تتتتتت ُْيْْ ْ تتتتتتُلُْ  ِْتتتتتت ُُ تتتتتت ُّ ُْ  َْتتتتتتُ ُيُاِّ

حُِّْ إِّْذُِْتتتتتتتتت ُيُْستتتتتتتتتِْلُُُِّ ُْ  ِِّتتتتتتتتت ِّ تتتتتتتتتْذُ ُ ذِّ ِّ ُ

ُ ُُ
تتتتتتتحْ  ُْْاقِ ْتتتتتتت ُ تتتتتتت ُ ِْ شِّ ُْ يْ يتتتتتتت ُ ْ يُْ نِّ

تتتتتتتتلُُُِّ ِّ  ْ ُ ِْ  ُ ُْ يُْا نُ تتتتتتت ُ تتتتتتتت ُ ِنِ ئِّبتتتتتتتت  ِّ

ُ ُُ
َُ ْتتتتتتتت  ِْ ُبْتتتتتتتت ْكْ ُ ُِْ ِ ْتتتتتتتت ُُْ ْ تتتتتتتت ُْ  نْ

ُُ" ُنْْ تتتتتتت ْلِّ ُْكتتتتتتتْ    تتتتتتتذُْمْحتتتتتتت ِّ ِّ ُ ُبُِّ ْ  ْ تتتتتتتع 

ُ ُُ
 “el-Cevâbî, el-Buḍay‘ ve Ḥavmel arasındaki kalıntıları sordun 

mu sormadın mı?... 

…Sonrasındaysa Mercu’ṣ-Ṣuffereyn ile Câsim’i ve Selmâ’nın 

sanki hiç oturulmamışçasına darmadağın olmuş yurdunu. 

(Şimdi) bu (kalıntılar), felaket sonrası, eksiltilmiş bir kitabın ayeti 

gibi, (bir zamanlar üzerinde ağırladıkları) kişilerden boşalmış gibidir. 

Başakçı (Spica) yıldızından gelen yağmur ve rüzgârlar tarafından 

art arda vurulmuş, yok edilmiştir bu kalıntılar.   

Daha önce (üzerinde) sanki hiç kimse oturmamışçasına (izleri) 

silinip giden yurtların ardından, (insanın) gözü, yaşları taşa taşa ağlaşır…  

…Bir keresinde gördüğüm bir kabilenin yurdu; saygın kimselerin 

üzerinde olan, izzeti yerinden oynatılamayan bir kabilenin. 

Allah, bu insanlara nimetler bahşetsin! Uzun zaman evvel, günün 

birinde ben onlarla (Şam dolaylarında yer alan) Cilliḳ’ta içki âlemi 

yapmıştım.   

Kat kat dokunmuş kumaştan yapılma kıyafetlerin içerisinde, sekiz-

dokuz yaşlarındaki develer gibi (heybetli şekilde) yürürlerdi.  
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Ak tolgalı bir lidere vurdukları zaman, onların darbeleri parmak 

mafsallarını mahvedecek kadar kuvvetli olur. 

Fakiri zengine katar, (onlar arasında ayrım yapmazlar). (Bahsi 

geçen bu) zatlar, zayıfın, fakirin tedarikçisidirler.  

Cefne oğulları, cömert ve asil babalarının kabrinin, İbn 

Mâriye’nin makberinin etrafındadır. (Yani onların yeri yurdu bellidir. 

Bedeviler gibi otlak peşinde koşturmazlar.)  

Onlara o kadar çok ziyaretçi gelmektedir ki, köpekleri (misafire 

iyice alıştığından, artık birisi geldiğinde uyarıda bulunmak için) 

havlamamaktadır; kalabalık gruplar yaklaşsa dahi, bunların kim olduğunu 

soruşturmaz. 

el-Barîṣ (nehrinde) onlara gelen kişiye, Beredâ (nehrinin buz gibi 

tatlı suyuyla) karıştırılmış şarap sunarlar. (Onlar için bu şarabı tedarik 

etmek, nehirden su çekmek kadar kolaydır.) 

Onlara saf şarap sunulur. Hizmetçileri, (bedevi kızları gibi) 

ebucehil karpuzu (citrullus colocynthis) soymaya çağrılmaz.  

Yüzleri ak, ataları soyludur onların. (Gururları dolayısıyla) 

burunları kalkık, birinci kalitededir.  

Alçaklıklardan uzak olan bir menzile (yani meyhaneye) varıncaya 

kadar, el-Barîṣ arazisinden yukarı doğru onlara çıktım.  

Sabah şarabımızı, bağların ve Ciz‘u’l-Ḳasṭal’ın arasında, bir 

şarkıcı kadın bizim için (şarkı söylüyorken) içtik.   

Onların arasında uzunca bir süre kaldım; sonrasındaysa bunları 

sanki hiç yaşamamış gibi (nadiren) andım.  

Saçımın renginin değiştiğini, ağardığını, sonrada üzerinden bir yıl 

geçen s̱emâm (bitkisinin akça rengine) büründüğünü görüyorsun. 

Beni tehdit eden kişiler, beni sanki Dûma Kasrındaymışım yahut 

(kilise) tapınağının ortasındaymışım gibi gördüler. 

Ben oranın meyhanesinde bir şarap içtim; kızıl mı kızıl, saf, tadı 

biber gibi olan (bir şarap). 

Kulağı küpeli bir hizmetçi, bana bir kadeh sundu; sonra ben daha 

birincisini bitiremeden yenisini doldurdu.  
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(Dedim ki): Bana sunduğun şeyi geri çevirdim; (çünkü) bu (suyla) 

karıştırılmıştır. Bana karıştırılmamış bir (şarap) getir.   

(Sana bahsettiğim bu) ikisi de iyi ezilmiştir. (Ama sen bana) bir 

bardakta eklemlerimin bağını çözebilecek en şiddetlisini ver!... 

…Aceleci bir sürücü tarafından sürülen dişi devenin dansı gibi, 

dibindekilerle birlikte dans eden bir bardakta! 

Benim nesebim şerefli, asildir. Dilimse, pek yakıcıdır. Kim (benim 

öfkemi) alevlendirirse, yergilerim onun bir taraflarını dağlayıverir. 

Aşiret, bizi işiyle görevlendirmiştir. Savaş gün(leri) gelip 

çattığında, hüküm sürer, (diğer insanların) üzerinde yükseliriz. 

Liderimiz, diğer liderlere hükmeder. İçimizden söz söyleyen 

(hatibimiz) ise, (adamın) mafsalını (tam) isabetle vuruverir. 

Biz onlar hakkındaki önemli buyruklara girişir, içinden çıkılması 

güç her işi hükme bağlarız. 

Bineklerimiz meliklerin kapılarını ziyaret eder. Hakem olarak 

tayin edilirsek eğer, adilane şekilde hüküm veririz.  

(Ġassânî hükümdarları daima) övülmeyi seven, kendisinden 

istenmese dahi malını infak eden ve böylelikle babasının (adını da 

koruyan) bir genç (olmuştur). 

Aşirete hakkını verir; (hatta) bundan daha fazlasını (sunar). 

(Aşiretini) büyük felaketlerden korur.  

En iyi, en verimli bağdan (doldurulmuş) bir kadehte, (onunla 

birlikte içki âlemi yapmak umuduyla), sabahleyin erkenden yola koyuldum 

ve oyalanmadım (Ḥassân b. S̱âbit, 2006a: Cilt. 1, s.74-75).” 

 

Ḥassân b. S̱âbit’in İslam Büyükleri İçin Nazmettiği Methiyeler 

Ḥassân’ın methiyecilik macerası, İslam’ın Medine’de yayılmasından 

sonra, bazı belirgin değişikliklere uğramakla birlikte, hız kesmeden devam 
edecektir. Hızlı üretim yapabilme becerisine sahip olan bir övgü şairi (veya 

modern bir ifadeyle etkin bir propagandacı), devletleşme çabasında olan 

her topluluğun temel gereksinimlerindendir. Elbette Hz. Muhammed, 

özellikle Araplar söz konusu olduğunda had safhaya çıkan bu ihtiyacın 
farkındadır. Methiye sahasında hâsıl olan boşluğun doldurulması amacıyla 

belirlediği ilk isim, kısa süre içerisinde adeta resmî bir devlet şairine 
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dönüşecek olan Ḥassân b. S̱âbit’ten başkası değildir. Ḥassân’ın, şöhretinin 

büyük bir kısmını, hatta şiirlerinin günümüze kadar ulaşabilmiş olmasını, 

“Peygamber şairi” olarak elde ettiği saygınlığa borçlu olduğu itiraf 
edilmelidir. Çünkü onun şiirleri edebî değerinden ziyade, İslam tarihi 

içerisinde yer almasıyla ön plana çıkabilecektir (Pellat, 1952:76-77).  

Şairin fazla gecikmeden İslam’ı benimsemesi, siyaset sahasındaki 

yenilikleri doğru okuyabilme maharetini bir kez daha ispatlayacaktır. 

İslamiyet’in muzaffer olacağına derinden inanmakta ve Hz. Muhammed’i 
kalpten sevmektedir. Zaten Benû’n-Neccâr’a mensup olması hasebiyle, 

Hz. Peygamberle aralarında soy yakınlığı da bulunmaktadır (Elmalılı, 

1997: 399-402). Dolayısıyla Ḥassân, şiirlerini ve ününü tüm dünyaya 
duyurmak için eşine az rastlanır bir fırsat yakalamış durumdadır. Hz. 

Peygamberi methettikçe kendisi de övgüye mazhar olmakta, Hz. 

Peygamberin namını yaymaya çalıştıkça kendi namı da yayılmaktadır. Pek 

çok şiirinin edebî açıdan övülmediği doğrudur. Lakin şairin zamanın 
ruhunu doğru okuyabilmesi, Arap edebiyatının unutulmaz 

methiyecilerinin arasına ismini yazdırmasına fazlasıyla yetecektir. Ününün 

büyük bir kısmını, Hz. Muhammed’e borçlu olduğunun, Ḥassân da 
farkındadır. Hatta bu durumu şu sözleriyle itiraf etmektedir: “Ben 

söylediğim (şiirlerle) Muhammed’i methetmiyorum, bilakis Muhammed’e 

söylediklerimle (kendi şiirimi) methediyorum (Qasımova, 2019:225).” 

Hz. Peygamberin favori şairi olan Ḥassân b. S̱âbit, hem siyasî hem de dinî 

konularla ilişkili şiirsel mücadele sahalarında, yararlılığını pek çok kez 
ispatlayacaktır (Abd el-Jalil, 1943:56). Bilindiği üzere dönemin Arapları, 

buldukları her fırsatta şiir sanatından, özellikle de övünme şiirlerinden 

yararlanmaktadır. Şiirsel açıdan (yani methiyelerde anılma hacmi 
bakımından) Arap kabilelerinin gerisinde kalmak istemeyen Hz. 

Muhammed’in, Ḥassân’a talimatlar vererek kendisi için methiyeler 

nazmettirdiği bilinmektedir. Örneğin; Benû Temîm üyeleri, kendi 
kabilelerinin şairi olan ez-Zibriḳân b. Bedr (ö. 45/665 [?])’in aracılığıyla, 

Hz. Muhammed’in huzurunda kendi kabilelerini methettirdiğinde, Hz. 

Peygamber de Ḥassân’ı görevlendirerek kendi kabilesi olan Ḳureyş’i 

methettirecektir (Hazer, 2006:89). Bu hadisede, Hz. Peygamberin, 
İslamiyet’i benimsemek niyetiyle yanına gelen kabilelerin, nesepleriyle 

övünmelerine mani olmaya çalışmadığı, ancak onların karşısında kendi 

ağırlık dengesini kurmayı tercih ettiği gözlemlenmektedir. Hz. Peygamber, 
dönemin ruhunu ve eğilimlerini yakından tetkik ederek başlattığı bu 

başarılı propaganda kampanyasında, Ḥassân b. S̱âbit’e gerçekten önemli 

bir vazife tevdi etmiştir. Görünüşe göre, onun bu şiirsel yükün altından 
kalkabileceğine olan inancı tamdır. Ayrıca Arap kabilelerinin nazarında 

Ḥassân’ın etkileyiciliğini arttırmak amacıyla, methiyeciliğinin bizzat baş 
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melek Cebrail tarafından desteklendiğini, hatta yetmiş tane övgü beytinin 

bizzat bu yardımın vesilesiyle nazmedildiğini ilan edecektir (el-İṣfehânî, 

1429/2008: Cilt. 4, s.110). Ḥassân gerçekten de uhdesine aldığı 
methiyecilik vazifesini hakkıyla ifa ederek, Hz. Peygamberin öngörüsünün 

doğruluğunu ispatlamakta gecikmeyecektir. 

Ḥassân b. S̱âbit’in, İslam büyükleri için nazmettiği methiyeler, 

hükümdarlara söylediği övgü kasidelerinden ziyadesiyle farklıdır. Bu 

kasidelerin nazmını tetikleyen motivasyonlar da artık eskisi gibi bahşiş 
alma arzusuna dayanmamaktadır. Ḥassân, Hz. Peygamberi ve yakınlarını 

överken en samimi hislerini ortaya koymakta, bir kralı değil peygamberi 

övdüğü hissiyatını gerçekten de karşı tarafa yansıtmaktadır. Temel 
uzmanlık alanı hiciv nazmı olsa da, methiyelerindeki derinlik çok daha 

muazzamdır. Diğer bir deyişle kimi zaman yergilerinde tesadüf ettiğimiz 

yüzeyselliğe, methiyelerinde rastlamak pek de mümkün değildir. Örneğin; 

Ḥassân’ın Hz. Peygamberi övdüğü aşağıdaki kasidesinin, Ġassânîlere 
söylediği methiyelerinden ne kadar da farklı olduğu hemen 

anlaşılmaktadır: 

تتتتتتتتت  ُُ ِّ   ُْ ُِ ُْ ب تتتتتتتتت ُاْلُنُفتتتتتتتتت  ِّ ُ" هللاِّ

تتتتتت ُْ  ْ تتتتتت   ُُُِّ ِّ   َُْ ْمِِّحقْتتتتتتعِّ ِْ ُْهتتتتتتِ ُ 

ُ ُُ
ُُ ِْ  ُ ِّ ُِْتتتتتت ُ َْْك  ِّ تتتتتت ُُيْتتتتتتْ ُه ُإِِّْتتتتتت ُْ   

ُْ   ِّتتتتتتْ ُ  ْْهْ تتتتتت  ُُُِّ تتتتتتحْاعِّ ُبْتتتتتتْ ْلُ ِنْ ِّ

ُ ُُ
ُُ بْ ْ كتتتتتتت ُُ ْ ُْ ْاْ تتتتتتتعُ  ْثتتتتتتتْلُ ِ ِّتتتتتتت لِّ ِّ ُ

َُنْح ِّتتتتتتْ ُُُ ُ  ْْهتتتتتتْ   ُِّْستتتتتتْ ْ ُ ِْمِِّحقْتتتتتتعِّ

ُ ُُ
ُ كتتتتتتت حَُُ ْتتتتتتتدِِّذُْ ب تتتتتتت ُقْتتتتتتت  ِّ ُ  َْ ُإِّْذُ ْ

ُ ِْ تتتتتتتِ   ُُُِّ ْ ْستتتتتتت ُيُْ تتتتتتت  ُُبِّفْْ تتتتتتتِِّ ِّ
ُنْ

ُ ُُ
ُنْْ تتتتتتتتتتْ حُُ ُِ ُْ ب ِّتتتتتتتتتت ُالُنُفْتتتتتتتتتت  ِّ ُْ هللاِّ

ُيُْ  ْْ تتتتت ُِِّْ ْ تتتتت  ُُُِّ ُْ تتتتت ُْكتتتتت ْذُْهتتتتتْحب 

ُ ُُ
تتتتتتت  ُُ تتتتتتتْ  حُُنْ  ِّ تتتتتتت ُْ ب تتتتتتت ُُسِّ ُاْلُنْْبَْ ِّ

ُُ" حْ تتتتتت  ِّ ُْاَ تتتتتت ُ ُتتتتتتْ   ِّْ ُْ تتتتتتْاْ  ُْ ِ ِّ

ُ ُُ
 “Allah’a, Rabbime ant olsun! Mizacı iffetli, dedeleri soylu, kendi 

de şerefli olan o zattan ayrılamayız biz.  

(Ayrılamayız, insanları) göklerin rabbine çağıran, çokça nasihatte 

bulunan ve asalet sahibi olan bu cömert kimseden… 

…Tıpkı ay gibi mübarektir o! Merhamet sahibidir; huyudur 

müsamaha; iyilik erbabıdır.  

 Siz onu terk etseniz bile, Rabbim kudret sahibidir. (Allah, infakta 

bulunacağı serveti) ona verir, o da (alışkanlık haline getirmiş olduğu) 

yardım(lar)ı (bu sayede) devam ettirir.   

 Allah’a yemin olsun! Hayat(ımız) kıyamet günü için (yapmamız 

gereken iyiliklerin) ümidiyle devam ettiği müddetçe, biz onun emrinden 

ayrılmayız! 

Din gününün sabahına ulaşıncaya kadar, (kendimize) yardımcı 

olarak ondan başka bir Rab da istemeyiz (Ḥassân b. S̱âbit, 1427/2006b:56-

57).” 
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Ḥassân b. S̱âbit, Hz. Peygamberin yanı sıra, çeşitli nedenlerle, diğer 

sahabeleri de methedecektir. Bilindiği üzere, Gerdanlık Olayına 

karışanların arasında, şairin ismi de zikredilmektedir. Ḥassân, Hz. 
Peygamberin hanımının aleyhinde konuşmuş olmasını telafi etmek 

amacıyla, Hz. Ayşe’yi şu şekilde methetmektedir: 

يبْتتتتتتتعُ  ُبِّ ِّ ُ تتتتتتت ُ ُتتتتتتتْ ذُّ ُْ ْر ذ  ُ"ْاْ تتتتتتت ذ 

ُ ِْ    ِّتتتتتلُُُِّ تتتتتذُُِاتتتتت  ِّ ُْ  ُْ تتتتتبُِّ ُْ ْ ثْتتتتت ُ ِّ

ُ ُُ
ُْبتتتتذُِّ  ِِّتتتتت ُ  ِّ ُ تتتتتذُُِتتتتْ  ِّ ُ ُْهقِّحِْتتتتعُُْاتتتت   

ُ ِْ ستتتتت ه َُُُ تتتتتْ   ِّ ُْ ْ تتتتت ُ ُ ُْ حتتتتتُ ُْر ئِّتتتتتلُِّكِّ

ُ ُُ
حْ  تتتتتتتت  ُمِّ ُُ  ْ ِبْتتتتتتتتع ُقْتتتتتتتت ُنْحِتتتتتتتتْ ُْ ُ

تتتتتتلُُُِّ ُْ ب نِّ ُستتتتتت    تتتتتتذُُكتتتتتتل ِّ ُْ نْ ِْ  تتتتتت ُ ِّ

ُ ُُ
َُُ ُُ ْتتتدِّذُُكنتتتُ ُقْتتت ُقُِتتتُ ُ ِِتتت ُُقْتتت ُْرْهْ تتت

ُُ ِ ُ ْتتتتتت ُْ  ْْ تتتتتتْ ُْستتتتتتْ نِّ ُإِِّْتتتتتتِ ُنْنتتتتتت  ِّ

ُ ُُ
ْكحتتتتتْ ُْ ُ   ُُ تتتتت ُْاحِّحتتتتتُ ُْ نُْ تتتتتْ    ْ ُ

ُُُِّ ُْ ُْ ستتتتتتتتتت لِّ لِّ ُ ِْ ْا  ِّتتتتتتتتتتلُِِّلِّ ُُْرْيتتتتتتتتتتذِّ

ُ ُُ
ُُكِ ِّ ِّتتتت ُْ ُْهِتتتت ُ ِنِتتتت رِّ ُهتتتت ل  ُِْتتتت ُُْ  ْتتتت  

لُُُِّ ُ ْقْ ْ تتتتتتتتُ ُْهنتتتتتتتت ُُْستتتتتتتتْ ْ  ُْ ُِ َْنتتتتتتتت  ِّ

ُ ُُ
ُ ْتتتتتدِِّذُ ِْتتتتت ُُقْتتتتت ُقحتتتتتْلُِْتتتتتْحْرُبِّ ئِّتتتتتنُ 

ُُ" تتتتتتتلِّ ُبِّتتتتتتتْ ُ  اِّ نِتتتتتتت ُُقْتتتتتتتْ ُلُ  تتتتتتت ِّ   ُْ ِْكِّ

ُ ُُ
 “İffetlidir; evine bağlı birisidir. Şüpheye mahal vermez ve (şerri 

düşünmekten beri olan) kadınların etlerine karşı açlık beslemez. (Yani 

ahlaklı kadınların gıybetini yaparak mümine kardeşlerinin etlerini yemez.) 

(Bahsettiğim bu hanım), Lu’eyy b. Ġâlib kabilesinden asil bir 

kadındır.(Bu kabilenin üyeleri), şerefli işlerin peşinden koşturur. Onların 

şanı kaybolmaz.  

Duru bir kadındır; Allah onun tabiatını iyileştirmiş, onu tüm 

kötülüklerden ve asılsız (uydurmalardan) temize çıkarmıştır.  

Eğer iddia ettiğiniz şeyleri söylemişsem, parmaklarım (kırılsın da 

bir daha) kırbacımı kaldıramasın! 

(Bütün) topluluklarının süsü olan Allah elçisinin ailesi için, 
yaşamım boyunca beslediğim sevgi ve yaptığım yardımlar aşikârken, böyle 

bir şey nasıl olabilir? 

Onun mertebesi, tüm insanların üzerinde, öyle bir yüksekliğe 

sahiptir ki, en yükseğe yapılan zıplama(lar) dahi, o söz konusu olduğunda 

kısacık kalır.    

Söylenen sözler kalıcı değildir. Bunlar ancak benim aleyhimde 

iftira atan birisinin sözleridir (İbn Hişâm, 1375/1955: Cilt 2, s.306).” 

Burada methiyelerini ele aldığımız memdûḥların haricinde, Ḥassân’ın 

övgülerine mazhar olan diğer önemli şahsiyetler arasında, şu isimlerin 

sayılması mümkündür: Benû’n-Neccâr’dan Sa‘d b. Zeyd, Hâşim 
oğullarından Abdullah b. el-‘Abbâs, Muṭ‘im b. ‘Adiyy b. Nevfel b. ‘Abdi 

Menâf b. Ḳuṣay el-Ḳuraşî (ö.2/623), Cebele b. el-Eyhem el-Ġassânî, Zeyd 

b. S̱âbit, Zubeyr b. el-‘Avvâm (ö. 36/656) ve Hz. Ebû Bekr (Ḥassân b. 

S̱âbit, 1427/2006b:47, 94, 188, 213, 228, 269, 275).  
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Sonuç 

Ḥassân b. S̱âbit, üretkenliği, politik dehası ve renkli kişiliği sayesinde elde 

ettiği başarılarıyla, Sadru’l-İslâm Döneminin en önemli methiye şairi 

olarak anılmayı fazlasıyla hak etmektedir. Divanında nicelik açısından, 

hicviyelerinden hemen sonra gelen tür, tahmin edileceği üzere medîḥ 
kasideleridir. Bu ürünler tetkik edildiğinde, dönemin şartlarına ve muhatap 

alınan kişiye göre, büyük farklılıklar gösterdiği hemen anlaşılmaktadır. 

Söz konusu üslup farkının sebebi, konjonktürel değişimlerden ziyade, şair 
ile muhatabı arasındaki yakınlık derecesine göre şekillendirilen ve nihai 

olarak hitap edilen kişinin sosyal statüsüne göre belirlenen ekol tercihine 

yorulmalıdır. Çünkü Ḥassân, methiyelerinin tematik formunu, övdüğü 
kişinin dünya görüşüne ve sosyal konumuna göre biçimlendirmektedir. 

Zaten ideal bir methiyenin en temel kıstaslarından birisi de budur. Örneğin; 

Ġassânîler için nazmettiği methiyeleri, gerçekten de bir hükümdara 

söylendiği hissiyatını dinleyiciye aksettirmeyi başarmaktadır. Çünkü bu 
minvaldeki kasidelerinde, klasik Arap şiirinin geleneksel kurallarına bağlı 

kalmayı yeğlemekte ve arzu edilen tüm kıstasları sağlamaya özen 

göstermektedir. İçerisinde klişeleşmiş kullanımların tercih ediliyor 
olmasına rağmen, bahsi geçen kasidelerin büyük ölçüde şairin gerçek 

duygulanımlarını yansıttığı ve genellikle yapmacıklığa düşmediği 

söylenebilir. Malum olduğu üzere, Ḥassân, mizacı gereği polemiğe meyilli 
birisidir. Fakat sevecen yönü sayesinde, methiyelerindeki samimiyetini 

karşı tarafa aksettirmeyi gerçekten de başaracaktır. 

Ḥassân’ın İslam büyükleri için nazmettiği methiyeleri incelemeye tabi 

tutulduğunda, söz konusu kasidelerin klişeleşmiş edebiyat geleneklerinden 

belli bir ölçüye kadar sıyrılabildiği, duygulanımlarının daha da 
samimileştiği, beyit sayılarının azaldığı ve üslubunun büyük ölçüde 

değişim gösterdiği gözlemlenmektedir. Ḥassân’ın bu türdeki 

methiyelerinin büyük çoğunluğunun hitap ettiği kişi, elbette Hz. 
Muhammed’den başkası değildir. Hz. Peygamber, İslam öncesinde dahi 

Arap Yarımadasının en soylu, en iffetli ve en dürüst insanı sayıldığından, 

Ḥassân’ın onun için nazmettiği kasidelerinde hiçbir güçlük çekmediği 

ortadadır. Öte yandan Hz. Peygamberin aya benzetilmesinin, 
merhametinin, cömertliğinin, sağduyusunun, iyilikseverliğinin, 

müsamahakârlığının ve kutsi güçlerce desteklenmesinin, İslam tarihi 

boyunca peygamber methiyelerinin temel nitelikleri olarak 
standartlaştırılmasında, Ḥassân’ın üstlendiği rol, bu vesileyle 

vurgulanmalıdır. Elbette şairin buradaki avantajı, İslam’ın ilk yıllarında 

şiir söyleme fırsatına nail olmuş olmasıdır.  
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Hz. Muhammed ile Ḥassân arasındaki ilişki, methiyeci ile memdûḥu 

arasındaki ilişkiden çok daha fazlasıdır. Her şeyden evvel aralarındaki soy 

yakınlığı, onları birbirine kalpten bağlamış olmalıdır. Nitekim Ḥassân b. 
S̱âbit, Hz. Peygamberin dedesi olan Abdu’l-Muṭṭalib’in annesinin 

kabilesine, yani Medineli Benû’n-Neccâr boyuna mensup bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere söz konusu kabile, Hz. Peygamberin en zor zamanlarında  

yanında olacak ve yeni dinin İslam aleyhtarları tarafından bastırılmasını 
engelleyecektir. Dolayısıyla Ḥassân’ın Hz. Muhammed’in dayıları olan bu 

boya mensubiyeti göz önüne alındığında, şiirleriyle Hz. Peygamberi en çok 

destekleyen şair vasfıyla edebiyat sahnesine çıkmış olması hiç de şaşırtıcı 
değildir. Ḥassân, Hz. Muhammed’in sağlığında ve ölümünden sonra, 

methiye dizeleriyle pek çok sahabenin övülmesinde de faaliyet 

gösterecektir. Elbette bu şiirleri arasında en geniş hacme sahip olan dizeler, 

Hz. Peygamber için nazmettiği kasideleridir. Ḥassân’ın Hz. Muhammed’e 
beslediği muhabbetin en önemli göstergesi olan bu şiirler, şairi edebiyat 

sahasında ölümsüzleştirerek mükâfatlandıracaktır.  
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