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(İslam Tarihi ~çısı",danBir Değerlendirme)
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GİRİŞ

Şairlerin İslam tarihinde meydana gelmiş olan siyasi ve itikadi olay~ .
larla büyük ölçüde alakası biılunmaktadır. Bu alakanın, Arap şiirinin ge-
liştiği ve yenilik kazandığı Emeviler döneminde daha sıkı olduğugörül- ,
mektedir. Siyasi mücadelelerde ve kabile çekişmelerinde aktif rol
oynayan şairler, bir. bakıma o deviide bugünkü basın-yayın organlarının
.görevini yerine getiriyorlardı. Bu' bakımdan, hemen her kabile ve grup,
kendisini savunan, düşmanlannı kötüleyen ve karriuoyunu kendi lehine
yönlendiren şair veya şairlere sahip bulunuyordu .. Mesela, iktidardaki
Umeyye ailesi, Cerir, Ferezdak, Ahtal ve ~eni Şeyban'dan Nabiğa gibi
şairleri himaye ediyor; bu şairler de B.eni Umeyye'yi övüyor, savunuyor
ve rakiplerine şiirleriyle hücum ediyorlardı. Abdullah b. Kays .er-
Rukiyyat başta olmak üzere bazı şairler Zübeyr ailesini tutuyor ve onlan
herkesten üstüngörüyordu. Bir kısım şairler de Haricilerin görüşlerini be-
nimsemişler, onların dışındakileribid'at ve dalaıet ehli olarak kabul et-
mişlerdir: Tırımmah b. Hakim, Harici şairlerinden birisidir. Bem Haşim
taraftarı olan şairler de bu aileyi savunuyor ve düşmanlarına hücum edi-
yorlardı. Ebu'l-Esved ed-Oüeli, Mervan b. Ebi Hafsave Kümeyt b. Zeyd
e1-Esedi bu şairler arasında yer almaktad1r. Siyasi ve itikadi gruplann
sözcüsü durumunda olan bu şairlerin sayısı çok fazla olmakla beraber,
burada sözü uzatmarriak için, verdiğimiz misallerle yetinmek istiyoruz.

Yukarıda verdiğimiz bilgiler, tarihçi olarak bir şair ve divanı üzerin-
de çalışmamızın sebebini kısmen de olsa ortaya koyma.ktadır. Buna ilave
olarak 'söylememiz gerekir ki, tarih ile edebiyat arasında çok yakın alaka
mevcuttur. Bilindiği üzere birer edebi tür olan şiirler, hutbeler ve mektup-
larla, edebiyat kitaplan, İslam tarihinin en başta gelen kaynakları arasında
yer almaktadırlar. Bunlar arasında şiirinönemli ve özel bir yeri vardır.
Çünkü şiir, edebi bii tür olmanın yamnda, iki anlatım (nesir-nazım) tar-
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_zındanbirisidir. Bu bakımdan, siyasi şiirler v_edivanlar, İslam tarihinin ve
bilhassa kabile ve fırka mücadelelerinin en başta gelen kaynaklarıdır. Ko~
nuya bu açıdan bakildığında Kümeyt'in Haşimiyyat'ı Edebiyat araştıncı-
sından ziyade t¥ihçiyi.ilgilendirir. Özellikle, Emevi-Haşimi mücadelesi'
üzerinde çalışmamız hasebiyle Haşimiyyat bizim için önemli bir kaynak
olduğundan, bti divanı ve Kümeyt'in hayatını araştırmak istedik. Şiir ol-
ması dolayısıyla divanm elbette edebi yönü vardır; ancak ihtiva ettiği ko~ -
nular itibariyle ve Emeviler devrinde.tartışılan bazı meselelerin ortaya çı-
kanlması bakımından son derece önemli bir tarih kaynağıdır. Bu
bakımdan biz, Haşimiyyat'ın edebi yönu üzerinde dutmayacağız. Bunun~
la b.eraber, -gerekli gördüğümüZ yerlerde onu edebi açıdan inceleyen çalış-
malara atıfta bulunmakla iktifa edeceğiz.

çalışmamızı İkiBölümhalinde hazırlııdık. Önce kaynakları tanıtıp,
daha sonra, Kümeyt'i bir şair, şiir ravisi; muallim, lugat alimi, hMız ve
Bem Haşim taraftarı olarak yetiştiren muhiti ortaya koymak -maksadıyla
şairin yaşadığı dönemde Kufe'dekisiyasi ve ictimm hayatı ortaya koyduk
ve Bem Esed kabilesini tanıttık. Bıi ilk Bölüm'ü, Kümeyt'inhayatına ve
siyasi olaylardaki yerine ay~rdık. Derginin müteakip sayısında yayınlana-

. cak bölüm'de Haşimiyyat'ı inceleyeceğiz. Bu bölümde Haşimiyyat'ı

. genelolarak anlattıktan sonra şairin üzerinde durduğu temel konular üze-
rinde duracağız. Şiirlerden örnekler verirken fazla tafsilata girmemeye
özen göstereceğiz.

A- Kaynaklar

. .
Kümeyt b. Zeyd el-Esedi'nin hayatına ve Haşimiyyat'ına ayırdığı-

mızbu çalışmamız:ı, edebiyat kitapları başta olmak üzere şuara tabakatlan
ve genel İslam tarihi eserlerinin vermiş oldukları haberler ile bizzat -
Haşimiyyat üzerine dayandırdık. '

Edebiyat kitaplan arasında Önemli bir yere sahip olan el-Ist'aMm'nin
"Kitabu'l-Eğanf" adlı geniş hacimli eseri, Kümeyt'le ilgili haberlerinbaş-
lıca kaynağı olması bakımındanözel önem. arzetmektedir. Eserde şairi-
mizle ilgili olarak müştakil ve uzunca bir bölüm bulunmaktadır. el-
IsfeMnfnin konuyla ilgili verdiğibilgilerden büyük bir :kısInı, ondan ön-
ceki kaynaklarda nakledilmiş olmakla birlikte, bir kısmı- da ilk olarak bu
müellif tarafından verilmektedir. Eserde Kümeyt' in nesebi, yetişmesi, şa-
irlerle alakası, hapsedilmesi, halife Hişam ve-Halid el-Kasri ile ilişkileri,
Beni Haşim'le münasebetleri geniş bir şekilde anlatılmakta, rivayet ettiği
hadislerden bir kısmı nakledilmekte, Zeyd b. Ali'nin isyanındaki tutumu
ve öldürülmesi hakkında bilgiler verilmektedir. Eserde aynca konumuzIa
ilgili haberleri rivayet edenler arasında Kümeyt'in ravisi Muhammed b.
Sehl, oğlu Müstehil ve-kardeşi Verd'in yanında, Ebu Said es-Sükkeri,
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Nasr b. Müzahim, Muhammed b. Habıb, Ömer b. Şebbe gibi meşhur ve
güvenilir rayiler ve müellifler yer almaktadır!.

Aynı şekil~e el-Cahız'ın eserleri de, Kümeyt'le ilgili bilgiler bakı-
mından çok önemlidir. çünkü el-Cahız, eserlerinde Kümeyt'in şiirlerine
sık sık yer verir, şairle ilgili haberleri nakleder ve zaman zaman onu eleş-
tirir. el-Cahız'ın eserleri,şairimizin bize ulaşan pek çok şiiriniri ilk kayna-
ğı olma özelliğine sahiptif. çalışmamızda müellifin "el-Beyan ve't-
Tebyfn" ve "el-Hayavan" adlı eserleriyle "ResaW' inden geniş ölçüde
faydalandık. '

el,Meydam de, "Mecmau'l-Emsal" adlı eserinde, kaydetti ği atasöz-
lerinden bazılarını izah için küırieyt' in şiirlerindenörnekler nakl etmekte-
dir3•

Muahhar edebiyat kaynaklarından 'olan el-Bağdadl'nin Hızanetu'l-
Edeb'inde Kümeyt'le ilgilibilgiler geniş bir şekilde yer almaktadır. Şu
kadar var ki bu bilgiler, daha ziyade öncekikaynaklardaki haberleri des-
tekleyici özelliğe sahiptirler4,el-Abbası, "Meô.hidu't-Tansfs'; adlı eserin- .
de, Kümeyt'le ilgili haberlere ,geniş. bir bölüm ayırmıştır. Eserdeki bilgi-
ler, el-Eğanf'deki haberlt~rin bir özeti mahiyetindedir. el-Amill, "el-
Keşkfil" adlı eserinde, Kümeyt'in Ferezdak'la olan ilişkilerine ve Ferez-
dak'ın, KÜmeyt'in şiirlerini övmesi ile ilgili haberlere yer vermiştir6. İbn
Reşık, "el-Urndefi Sinô.ati'ş-Şi'r ve Nakdih" adlı eserinde Kümeyt'in şii-
rini eleştirenlerin görüşlerininakletmektedir? ez-Zücad, ."Mecalisu'l-
Ulema"sında Kümeyt'iri Hammad er-Raviye, Tınnimah b. Hakim ve
diğer bazışairlerle olan sohbetlerine yer vermektedirS.

Şuara tabakatlarımi gelinc'e, bu eserler, araştırmanıızın başlıca temel
kaynakları arasında bulunmaktadırlar. Bu grup eserler arasında yeralan
İbn Kuteybe'nin eş-Şi'r ve'ş-Şuara (Tabaktitu''ş-Şuadi)'sı,9 el-

1. eHsfaharu; Kitabu~l-Eğanf, tah. İbrahim e1-Ebyari, ı-xxxı, Kahire 1969-1979;
e1-lsfahani'nin "Mekiltilu't-TO-libiyyin" adlıeserinden de ıstifade ettik: tah.: es-Seyyid
Ahmed es-Sakar, Beyrut 1987. ' , '

2..e1-Ciihız, el-BeYO-n Ve 't-TebYın, tah. Abdüsseliim Harun, I-IV, Beyrut trz.; a. m1f.,
el-HayavO-n, tah. Abdüsse1am Harun, ı-Vıı, Kahire 1965, a. mlf. Resfılu'l-CO-hız, tah.
Abdüsselam Harun, I-IV, Kahire, 1979, e1-Ciihız; Kitabu 'l-Osnıfmiyye, tah. Abdüsselam
'Harun, Beyrut 1991; e1-Ciihız, Seıasu ResGiI, neşr. J. FınkeL, Kahire 1926. '
. 3. e1-Meydani, Mecmau'I-EnısO-I, tah. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, I-IV, Kahire
1978-79. ' '
, 4. e1-Bağdiidi, HıZO-netu:l-edeb ve Lübbu Lübabi lisani'l-Arab, ı-Vııı, Bulak, 1'299.

5. e1-Abbasi, MeO-hidu 'l- Tansis Aza ŞevO-hidi 't- Tahlfs, tah. Muhammed Muhyiddin
Abdülhamid, I-IV, Kahire 1947. . .

6. ei-Amill, el-KeşkUl, tah. Tahir Ahmed ez-Zavi, Kahire 1961. .
7. İbn Reşik, el-Unıde jiSınO-atı'ş-Şi'rve Nakdih, I-II, Mısır 1325.
8. ez-Zucacı, MecO-lisü'I-Ulema, tah. Abdüsseıam Harun, Kahire 1983.
9. İbn Kuteybe, eş-Şi'r ve'ş-ŞuarO- (Tabakiltu'ş-ŞuarO-), tah. Müfid Kumeyha ve ar-

kadaşı, Beyrut 1985; İbn Kuteybe'nin "el-Maari.f" adlı eserinden de istifade ettik, tah.
Servet Ukkaşe, Mısır 1969. .
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Merzübanı'nin "Mu'cemu'.ş-ŞuaralO ve "Ahbiiru Şuarai'ş-Şfa"ll adlı
eserleri, el-Kureşi'nin Cemheretu Eş'ari'l-Arab'ı12 ve İbn Sellarn el-
Cumahi'ninTabaktitu,PuhfiU'ş-Şuara'sından13 istifade ettik. Bu eserlerin
könumuz açısından ortak özelliği, şairin hayatıyla ilgili 'bilgilere az, şiirle-
rine ise geniş yer vermiş olmaiandır.

Kümeyt'in Haşimiyyat'ı araştınmamızın başlıca kaynağını ve ikinci
Bölümününkonusunu oluşturmaktadır. Eserin Ebu Riyaş el-Kaysı (339/
950) tarafından yapılanşerhinin dünyanın çeşitli kütüphanelerinde yazma
nüshalan bulunmaktadırl4• Eser, Josef Horovıtz tarafından tahkik edilip
aynı zamanda. Almancaya tercüme edilmiş, Almanca bir giriş eklenmek
suretiyle asıl metinle birlikte 1904 yılında Leiden'de basılmıştır15•
Hiişimiyyat bu arada Muhaqımed Şakir en-NablUsı tarafından tashih edil-
miş ve Kahire'de yayınlanmıştırl6• Daha sonra Muhammed Mahmud er-
RMiı tarafından şerhedilerek, şiirinesas metni sayfanın üst kısmında,
şerhi de altkısmında olmak üzere Kahire'de basılmıştır17•

Bağdat Bıiiversitesi öğretim üyelerinden Davut Sellüm ve Nuri
HammOdı el-Kaysı, Haşimiyyat'ı, Milano, Kahire ve Şam'da bulunan el
yazmalan ile Horovıtz'in neşrini esas alarak yenidentahkik etmişler; ay-
nca, Kümeyt'in Haşimiyyat dışındaki şiirlerinin en önemlilerinden biri
olan "en-NOniyye" veya "el-Müzehhebe" adlı kasideyi de eserin sonuna
ilave ederek neşretmişlerdirl8• .

10. e1-Merzubani, Mu' eemu 'ş-Şuara, neşr. Krinkov, Kahire, 1925.
lL. e1-Merzubani, AhMru Şuarai'ş-Şfa,. tah. Muhammed Hadi el-Emini, Necef

1968. .
12. e1-Kuı'eşi, Cemheretu Eş'aril-arabjil-CahiUyye ve 'I-Islam, tah. Ali Muhammed

e1-Becavi, Kahire 1981. •
. 13. İbn Sell1im e1-Cumahi, Tabakatu, FuhfiU'ş:Şuara, Şerh: Mahmud Muhammed

Şakir,I-II, Kahire 1974. .
14. .Bu yazmalar için bkz.: Brockelmann, Gesehiçhte der Arabisehen Litefatur,

Leiden 1938-49; I, 63; Suppi., I, 96; Fuat Sezgin, Gesehiehte der Arabisehen Sehrifttums,
Leiden 1975, II, 347-49; arapça ter., Tarfhu't-Türasi'l-Arabf, ter., Mıı.hmud Fehmi Hicazi,
Riyad 1983,11/3,51-56. \

15. Ebfi Riyaş el-Kaysi, ŞerhU'Haşimiyyfiti'I-Kümeyt, tah. Josef Horovitz (Alm. ter.,
Die Haşimijjat des Kumeyt, ter., Josef Horovitz), Leiden 1904. Dipnotlarda bu eseri
"Haşimiyyat (Leiden)" şeklinde gösterdik. l~ercümesinde de gerekli yerlerde "Alm. ter."
şeklinde işaret ettik.

16. el-Kümeyt b. Zeyd el-Esedi, el-Kasaidu'l-Haşimiyyat, tashih: Muhammed Şilir
en-Nablusi, Kahrre 1312.

17. Muhammed Mahmud er-Ram, Şerhu'l-Hfişimiyyat, kahire 1329.
18. Ebu Riyaş el-Kaysi, Şerhu Haşimiyyati'l-Kümeyt b. Zeyd el-Esedf, tah. Davud

Sellfim ve Nuri Hammudi el-Kaysi, Beyrnt 1986. Eser son derece itinalı bir şekilde tahkik
edilip basıldığından, tercümelerde bu baskının metnini esas aldık. Dipnotlarda
"Haşimiyyat (Beyrnt)" şeklinde gösterdik.

Kümeyt'in, Mudar" kabilelerini övdüğü ve yemen kabilelerini kötülediği "en-
Nfinuyye" adlı kasidesi aslen 312 beyitten oluşmaktaydı. Bukasidenin iV. Hicri asnn or-
talannda vefat etmiş olan Ahmed b. Ebi Haşim el-Yemami tarafından yapılan şerhli met-
ninin bir nüshası son zamanlarda Yemen'de bulunarak eş-Şeyh Hamd e1:Casir tarafından
tahkik edilmiş ve "el-Arab" dergisinde neşredilmiştir. Ancak şiirin baş tarafından 29
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Burada, Ebu Riyaş el-Kaysi'nin HaşimiyyôJ şerhi hakkında kısaca
bilgi vermek istiyoruz. Şerh'te bazı kelimelerin lugat manası verilmiştir.
Bazı beyitler ise şerhsiz olarak geçirilmiştir. Bazen şiirde sıfatlan zikredi-
len şahıslann adlan açıklanırken, yer yer zamirler izah edilmiştir. Bazı
kelimelerin Kur'an-ı kerim ve eski şiirlerde kulhinışından örnekler veril-
miştir. Bu bakımdan Şerh, asıl metnin anlaşılmasına büyük ölçüde yar-
dımcı olmaktadır. .

Araştırmanın kaynaklan arasında yer alan genel İslam tarihi eserleri-
ne gelince; et-Tab eri, "Tarihu'l-ümüm ve'l-Müzak" adlı eserinde, zaman
zaman Kümeyt'in şiir~~rine yer verir. Eser, Kümeyt'in 117/735 yılında
Horasan halkım Beni Umeyye aleyhine ayaklanmaya teşviki ve şairin bu
konuyla ilgili kesidesini bize nakleden ilk kaynak olması bakımından
önemlidirl9. İbn A'seinel-Kufi, eserinde Kümeyt'in Beni Haşim'le müna-
sebetlerine, Halife Hişam ve Halid el-Kasri ile ilişkilerine geniş yer ayır-
mıştır. Eserdeki bilgilerden çok az bir kısmı orijinal olmakla birlikte, pek
çoğu diğer kaynaklardaki bilgileri destekler mahiyettedirlO. el-Mes'Odi,
"Murucu'z-Zeheb" adlı eserinde Kümeyt'in şiirlerini Ferezdak'a ve Beni
H;ışim'e arzetmesi ve Yemen-Nizar asabiyetinde Kümeyt'in yeri gibiko~
nularda geniş bilgiler vermektedirll.

'-ez-Zehebi, Tarihu'l-İslam" ve "SiyeruA'[Qmi'n-Nübela" adlı eserle-
rinde müstakil bölüm ayırdığı şairin edebi kişiliği, hadis rivayetindeki
yeri, Beni Haşim'le ve şairlerle ilişldleri üzerinde durmakta ve şiirlerin-
den örnekler vermektedirl2•

Bibliyoğrafikeserden İbnü'l-Nedim'in el-Fihrist'i,23 Katip Çele-
i bi' nin Keşju'z-Zunun'u24. Brockelmann'ın Geschichte der Arabischen li-
teratur'u25 ve Fuat Sezgin'in Geschichte des Arabischen Schrifttums'u26

beyitlik kısmı kaybolmuş, geriye kalan -283 beyit yayınlanabilmiştir. Bkz.: el-Kümeyt b.
Zeyd el-Esedi, "Nilniyyetu'l-Kümeyt b. Zeyd el-Esedi, tah."eş-Şeyh Hamd el- Casir, el-
arab, lX-X, Riyad 1979, ss, 686-770. Davud Sellum ve Nuri Hammildi, muhakkikten izin
almak suretiyle kesideyi neşretmişlerdir. Bkz. Haşimiyyat (Beyrot),. s. 233-330. el-
Mes'udi ve e1-Isfahani tarafından bazı beyitleri 'nakledilen bu kasidenin, Horovitz, yak-
laşık üçte birinin muhafaza edildiğini belirtmiştir. Bkz.: "Kümeyt", İA. VI, 1081.

19. et-Taben, Tarfhu'l-Umem ve'l~Müluk, tah. Muhammed Ebu'l-Fazl İbralıim, I,
XI, Beyrot trz. .

20. İbn A'sem el-KM!, el-Fütuh, I-IV, Beyrot 1986.
. 21. el-Mesildi, Murucu'z-Zehebve Meadi'lu'l-Cevher, tah. Muhammed Muhyiddin
Abdülhamid,I-IV,Kahire 1964. .

22. ez-Zehebi, Tarfhu'l-İslam (Havadis ve Ve/eyat 121-140), tah: Ömer Abdüsselam
Tedmün, Beyrot 1988; a. mlf., Siyeru A 'lamin-Nübeza, tah. Şuayb e1-Amavud-Hüseyin
el-Esed, ı-XXııı, Beyrot 1984-88.

23. İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, Beyrot trz., 105.
24. Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunun,. an Asami'l-Kiitüb ve'l-Funun, I-II, İstaııbu11941,

1943, I, 808; Bağdatlı İsmail Paşa, lzahu 'l-Melaıun fi 'z-Zeyli Aza Keşfi 'z-Zunun, I-II,
İstaııbuI1945-1947, II, 716. '

25. Brockelmann, GAL, 1,63; Suppl., I, 96.
26. Fuat Sezgin, GAS, II, 347-49"(Arapça ter., IIJ3, 51-56).
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Kümeyt'e ve Hlişimiyyat'ına yer veren eserlerarasında yer almaktadır-
lar.

İlk Siyer-Meğazi müelliflerinden İbn Hişarn es~Siretu'n-
Nebeviyye'sinde Kümeyt'in nesebini vermekte, bazı kelimeleri izah eder-
ken sık sık onun şiirlerini şahid olarak zikretmektedi~7.

Kümeyt ve şiirleri çeşitli araştırmalara da konu olmuştur., Son devrin
Edebiyat araştırmacılanndan Şevki Dayf, Emeviler döneminde şiir ala-
nında kaydedilen gelişme ve değişmelere dair kaleme aldığı '!et-Tatavvur
ve't-Tecdfd Fi'ş-Şi 'ri 'l-Emevf" adlı kıymetli çalışmasında Kümeyt'i müs-
takil başlık altında ele alarak, onun şiirdeki metodu ve Arap şiirine getir- '
diği yenilikten uzun uzun bahsetmektedir. Aynca şairin yetişmesi, kişili-
ği, Emevilerle ve şairlerle mücadelesi, Beni Haşim'i övmesi gibi
yönlerini işleyerek Haşimiyyatın bazı beyitlerini tahlil etmektedir; Ayn-
ca, tesbit edebildiğimiz kadarıyla, Kümeyt'in Zeydiyye ile alakası üzerin-
de ilk olarak bu yazar durmuştufS.

Ahmed Muhammed el-Hôfi, Emeviler dÖ,nemindeki siyasi edebiyatı
tüm yönleriyle, ciddi ve geniş bir şekilde işlediği "Edebu's.:Siyaseji'l-
Asri'l-Emevf" adlı çalışmasında Kümeyt'e ayn bir bölüm ayırınış ve fır-
kalann edebiyatla alakasını ele alırken de şairin edebi yönlerine temas et-
miştir. Yazar, şairin hayatı, teşeyyuu, .ahlakı, şairlerle alakası ve şiirinin
. konusunu incelemiş, aynca şiirlerinden örnekler vermiştif9•

Ahmed eş-Şayib, İslam öncesinde Hicri II. asnn ortalanna kadar
siyasi şiir tarihini özetolarak kaleme aldığı "Tarihu'ş-Şi'ri's-Siyasf ila
Muntasaji'l~Karni's-Sanf adlı kıymetli çalışmasında, şairimizin kısaca
hayatını, şahsiyetini, şiirinin temel özelliklerini ve siyasi şiir içinde Kü-
meyt'in şiirinin yerini ortayakoymuştur'°.,

Abdü1hasib Taha Humeyde, "Edebu'ş-Şfa" adlı eserinin, Kumeyt'e
ayırdığı geniş bir bölümünde onun, yetişmesi, ilham kaynaklari, ele~tirici-
'lerin onun hakkındaki görüşleri, Kümeyt'in Beni Haşim ve Beni Umey-
ye'ye bakışı gibi konulara yer vermiştir3I •

. Davud Sellôm,şairin Haşimiyyat dışındaki şiirlerinin birkısmıriı
derleyerek "Şi'ru'l-Kumeyt b. Zeyd el-Esedf" adı altında ~eşretmiştir.

27. İbn Hişfun, es~Slretu'n-Nebeviyye,tah. Mustafa es-Sakkii ve ark: Kahire 1955 .
. 28: Şevki Dayf. et-Tatavvur ve 't-Teedldfi'ş-Şi'ri 'l-Emevı, Kahire 1991; Aynca bu

yazarın. "Tarihu'Z-edebi'l-arabl, el~Asru-lszaml" adlı eserinden de istifade ettik, Kahire
1978.

29. Ahmed Muhammed el-Hfifi, Edebu's-Siyasefil-Asri'l-Emevı, Kahire trz.
30. Ahmed 'eş-Şiiyib, Tarihu'ş-Şi'ri's-Siyasi ila Muntasajil-Karni's-Sanı, Kahire

1976. ' .
. i 31. Abdüııiarnid Taha Humeyde, Edebu'ş-Şıa ila Nihfıyeti.'I-Karni's-SfJnl el-Hicrı,
Kahire1989.' .
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Yazar bu çalışmasında şiirlerin rivayet farklılıklanna işaret etmekte ve
kaynaklanm vermektedir. İki cilt halinde yayınlanan eserin ı. cildinin baş
tarafında Kümeyt'in hayatı, çevresi ve şiirinin özellikleriyle ilgili uzunca.
bir giriş yer almaktadıf2.

Hamdan Abdurrahman Hamdan, "Şi'ru'I~Kumeyt b. Zeyd el-Esedf
beyne' r-Rağbe ve 'r-Rehbe" adlı çalışmasında Kümeyt' in yaşadığı döne-
mi, hayatını Haşimiyyat'ım ele almakta, şiirlerini edebi açıdan değerlen-
dirmekte, Haşimileri ve Emevileri övdüğü şiirleri de karşılaştırmalı ola-
rak incelemektedif3•

, Yusuf Huleyf,. "Hayatu'ş-Şi'r fi'l-Kule .ila Nihayeti'l-Karni's-Sanf c

/i'l-Hicre" adlı hacimli çalışmasında Kümeyt'e de geniş yer vermekte,
şairin hayatım ele almakta ve Haşitniyyat'ın bazı beyitlerinin tahlilini
yapmaktadır. Aynca Kümeyt'in Ebu Hanife ile ilişkisine ilk olarak bu
eserde temas edilmektedif4.

Lübnan Üniversitesi, öğretim üyelerinden Ali Necib Atvi,. "el-
Kümeyt b. Zeyd el-Esedf beyne'l-Akfde ve's-Siyase" adlı eserinde, Kü-
meyt'in nesebini, kültürünü' ve akidesiniortaya' koyduktan sonra
Haşimiyyat'ı ve el-Müzehhebe'yi tahlil etmiş; daha sonra eleştiricHerin
şair hakkındaki görüşlerini ele almıştır. Ancak kitabın baskısında, gerek
şiirlerdıye gerekse diğer metinlerde okuyucuyu yamlgıya.sevkedecek öl-
çüde hatalar mevcuttur. Bazennoktalar ve bazan de harfler yanlış basıl-
mıştır. Bu hakımdan bu eseri ihtiyatla kullandık35;

\ .
.B- Kôfe'nin Kuruluşu ve Emeviler Devrindeki Sosyal Yapısı .

Küfe, Hz. Ömer zamanında, 17/638 (l8 veya 10 olduğu da söylenir)
yılında, İslam Ordusu için sabit bir karargah merkezi olarak kuruldu. Bu
karargah, askeri fonksiyonunu yerine getirmeye devam etmekle beraber,
zamanlabir şehir haline geldi. Arap yanmadasından Küfe'ye gelen muha-
ripler, halifeden bir savaŞveya çeşitli cephelerde savaşan İslam ordulannı
destekleme emri gelinceye kadar burada konaklı:ırlardı. Nitekim sahabi
Ebfi Şüreyh el-Huzaı cihad bölgesine yakın olabilmek için Medine'den
Kfife'ye taşınmıştıf6• .

İslam fetih hareketlerinde çok önemli ve etkili roloynayan Kfife'ye
ilk yerleşme kabile esasına göre gerçekleşmiştir. Ordunun sefere çıkışı,

32. Davud Sellum, Şi'ru 'l-Kümeyt b. Zeyd el-Esedf, I-II, Bağdat 1969:
33. Bamdan Abdurrahman Ahmed Hamdan, Şi 'ru 'ICKümeyt b. Z.eyd beyne 'r-Rağbe

ve'r-Rahbe, kahire 1989. . .
34. Yusuf Buleyf, Hayatu'ş-Şi'r fi'l-Kufe ila NiMyetil-Karni's-Sanf li'l-Hicre, Ka-

hire 1968.
35. el:Atvı, el-Kümeyt b. Zeyd el-Esedf beyne'l-Akfdeve's-Siyase, Beyrut 1988.
36. et-Taberi, IV, 272.
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37. Yusuf Huleyf, 29.
38. Yusuf Huleyf, 33 ..
39. Yusuf Huleyf, 31. .
40. Bu bölgelere yerleşen kabilelerin isimleri için bkz. et- Taberi, IV, 48; Yusuf Hu-

leyf; 29 vd.
41. el-Beıazurı, Fütuhu'l-Büldcm, tah. Abdullah Enıs et-Tabbli ve arkadaşı, Beyrnt,

1987.389. .
42. et-Taberi, IV, 40.
43. E. Honigmann, "Nabatiler" İA, I, 2..
44. Yusuf Huleyf, 156.



KÜMEYT b. ZEYD el-ESEDI ve HAşİMİYYAT'I -1- 263

Köfe halkı, Hz. Ömer zamanındakisistem üzere kabileler halinde ya-
şamaya ileriki yıllarda da devam etmiştir. Bu yapı, Abdülmelik zamanın-
da (65-86/685-705) da varlığınıkorumaktaydı. Mu'sab b. Zübeyr'in 71/
690 yılında öldürülmesinden sonra Abdülmelik Köfe'ye girdiğinde halk
ona biat etmek için kabileler halinde geldi; Kudaa, Mezhic, Hemdan,
Cu'fi, Kinde ve Bekr b. Vail kabileleri peşpeşe biat ettiler. Arap kabilele-
. ri arasındaki çekişmeleri çok iyi bilen Abdülmelik b. Mervan, Kudaa ka-
bilesi biat ederken onlara şunu sordu: "Azlığınıza rağmen Mudar'dan
nasıl korundunuz?" Abdülmelik bu soruyla Yemenliler ile Mudarlılar ara-
sındaki eski kabile mücadelelerine işaret etmekteydi. Mezhic ve Hemd~n
geldiğinde "Bunlar varken Köfe' de' başkalarının üstünlük sağlayacağını
sanmıyorum" demiştir'S. Halife bu sözüyle de Köfe'de Yemen kabilleri-
nin diğer Araplara hakim oluşuna işaret etmekteydi.

İlk kuruluş yıllarında Köfe'ye pek çok sahabi yerleşmiştir. İbn Sa'd
bunlardan 150'sinin biyografısini vermektedir ki, aralarında Bedir gazve~
sine iştirak etmiş 70 kişi bulunuyordu46• Bu sahabilerin Köfe'nin ilim ve
kültür hayatına önemli ölçüde katkıları olmuştur. .

C- Kümeyt'İn Yaşadığı Dönemde KOfe

1- Siyası Duru"!

Köfe, kuruluşundan Hz. Ali dönemine kadar Medine' de bulunan ha-
life tarafından tayin edilen valilerle yönetiIdi. Hz. Ali, halife olunca
hilafet merkezini Medine'den Köfe'ye taşıdı. Onun 40/661 yılında şehid
edilmesinden sonra yerine geçen oğlu Hz. Hasan'ın kısa süren hilafeti sü-
resince de burasıbaşşehir olarak,kaldı. Köfeliler, Hz. Hasan'la anlaşarak
hilafeti ele geçiren Muaviye b. Ebi Süfyan' ı halife olarak tanımak zorun-
da kaldılar. Bundan sonra Köfe başşehir olma özelliğini kaybederek Ab-
dullah b. Zübeyr dönemi hariç, Emevi devleti boyunca Şam'dan tayin
edilen valilerle yönetildi. Muaviye'nin iktidaİ1 döneminde Köfe' de Muği-
re b. Şu'be (41-50/661-670), Ziyad b. Ebih (50-53/670-672-673). Ubey-
dullah b. Halid b. Esid (55/674~675). Dahhak b. Kays (56-58/675-677).
Abdurrahman b. Ümmü'l-Hakem (59/678) ve Nu'man b. Beşir valilik
yaptılar. Bu sonuncusu, Yezid b. Muaviye devrinde (60-64/680-684) de
bir müddet görevini sürdürdü. Ancak Müslim b. Akil'in halktan Hz. Hü-
seyin adına biat alması üzerine Yezid, Nu'man b. Beşır'i başarısız bula-
rak azletti; Basraile birlikte Köfe'nin idaresini de Ubeydullah b. Ziyad' a
verdi. Bu vali,Yezid'in vefatınakadar görevini sürdürdü. ' . '.

Yezid b. Muaviye'ye bıat etmeyireddeden ve Köfelilerin ısrarlı da-
veti üzerine aile efradı ile birlikte buraya doğru yola çıkan Hz. Hüseyin

45. et-Taben, VI. 162; İbnü'l-Esır, IV 329-330.
46. İbn Sa'd, et-Tabakatü'I-KübrG, ı-Vııı, Beyrut 1985, VI, 5 vd.
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ve beraberindekiler, birkaç' kişi hariç, Kerbela'da LO Muharrem 61110
Ekim 680'de Ubeydullahb. Ziyad'ın askerleri tarafından şehid edildiler.
Bu feci olay, tüm müslümanlan ve KMelileri derinden üzdü. Başta Yezid
olmak üzere Emevi halifelerine Ve valilerine karşi halkın nefreti arttı.
Yezid'in ölümünden sonra Hz. Hüseyin taraftarlan Süleyman b. Surad'ın
liderliğinde ayaklandılarsa da 65/685 yılında' Ubeydul1ah, b. Ziyad'ın as-
kerleri tarafından ortadan kaldınldılar., Yezid'in ölümü üzerine Basra
halkından kendi adına biat olan Ubeydullah, KMe'ye bir elçi göndererek
hu şehir haJ..1umıida kendisine biat etmesini istedi. Ancak KMeliler bunu
reddederek bu sırada Hicaz' da halifeliğini ilan eden Abdullah b. Zü-
beyr'in hakimiyetini kabul ettiler. 66/685 yılında Muhammed b. Haiıefiy-
ye adına ayillanan Muhtar es-Sakafi döneminde (14 Rebiulevvel 66/14
Ramazan 67) Küfe'de birbuçuk yıl kadar sıkıntılı günler yaşandı. 711691
yılında Abdülmelik Küfe'ye girdi ve Abdullah b. Zübeyr'in buradaki ha-
'kimiyetine son verdi47• Abdülmelik önce Küfe'ye Katan b. Abdullah el-
Hansfyi, sonra onu azlederek kardeşi Bişr b. Mervan'ı tayinetti48• 75-951.
694-714 yıllan arasında bütün Irak'ın idaresi sert yönetimiyle meşhur
Haccac b~ Yusuf es-SakMi'ye verildi. Süleyman b. Abdülmelik (96-99/
715-717). Yezid b. Mühelleb'i Irak umumi valiliğine tayin etti. Süley-
man'ın yerine geçen Ömer b. Abdülaziz (99-101/717~720) ise Yezid'i az-
lederek Irak'ı iki idari bölgeye ayırdı ve KUfe'ye Abdülhamid b. Abdur-
rahman b. Zeyd b. Hattab'ı tayin etti. Ömer b. Abdilaziz:den sonra
hilafete geç.~n Yezid b. Abdülnıelik zamamnda (101-105/720-724) Irak .
valisi olan Omer b.Hübeyre Kufe'nin idaresini de üstlendi. Kays kabile-
sine mensup olan bu vali, Mühellebileri destekleyen Ezd ve Yemen kabi-
lelerine karşı takındığı tavır yüzünden, kabileler arasında Ömer b. Abdü-
laziz devrinde küllenmeye yüz tutmuş olan rekabeti yeniden alevlendirdi.
Halife Yezid, birleştirici olacağı yerde bizzat kendisi taraf tutarak bu (e-
kabeti körükledi49 •••Hişam b. Abdülmelik'in (105-125/724-743) tahta geç-.
mesini müteakip Omer b. Hübeyre azledilerek yerine Yemen'li Haıid b.
Abdullah el-Kasri tayin edildi. 15 yıl süreyle (105-120/724-738) Irak'ı
yöneten Halid, Kaysıılardan uzakhışafak Yemenlilere dayandı. O, Haccac
kadar sert olmamakla birlikte, isyancılara asla müsamaha göstermemiştir.
Hişam onu 120/738 yılında ~lederek yerine Yusufb. Ömer es-Sakafi'yi
tayin etti. Bu valinin zamamnda, Bem Haşim'den Zeyd b. Ali idam edil-
di. Kümeyt de bu vali zamanında öldürüldü (126/743).

Emeviler devrinde Küfe başta olmak üzere Irak' ta, bölgeye tayin
edilen valilere göre kabilelerin güç kazandıklan veya kaybettikleri görül-
. mektedir. Buna göre yönetirnde bulunan valinin kabilesi güç kazamyor;
aym kabile vali azledilincede'bu gücünü kaybediyordu. Ömer b. Abdüla-
ziz hilafet makamına geçince Yemen kabilelerini tutan Yezid b. Mühel-

47. İbnü'l-Esir, IV, 323.
48. İbnü'l-Esir, IV,. 331.
49. Hakkı Dursun Yıldız, "Yezid b. Abdülmelik," İA, lll,410.
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leb'i Irak umumi valiliğinden azlederek Basra'ya Adiy b. Ertat el-'
Fezan'yi,Küfe'ye de Abdülhamid b. A.~durrahman b. Zeyd b. Hattab'ı
tayin etmiştL Bu tayinle Kays güçlendi. ümer b. Abdülaziz vefat edip ye-
rine Yezid b. Abdülmelik geçince Yezid b. Mühelleb isyan etti; Temim
ve Kays, Adiy b. Ertat'ı desteklerken, Ezd ve Rebia, Yezid b. Mühel-
leb'in bay~~ğı altında toplandı. Hişam b. Abdilmelik, aşın bir Kays taraf-
tarlolan ümer b. Hübeyre'yi azledip yerine Yemen kabilelerini tutan
. Haıid b.Abdullah el-Kasri'yi tayinedince Yeni~pliler güç kazandı. Aynı
halifenin, Haıid'in yerine tayin ettiği Yusuf b. ümer es-Sakiifi devrinde.
ise Kays tekrar eski nüfuzunu elde ettL

Eineviler Küfe'yi daima kendi iktidarlannı tehdit eden ciddi hareket
ve ayaklanmaların kaynağı olarak g9.rmüşler ve bu sebeple burayı sürekli
kontrol altında bulundurmuşlardır. üzellikle Beni Haşim ve taraftarlan-
nın iktidara baş kaldırmalanna ve yönetim aleyhinde propaganda yapma-
lanna asla m~samaha göstermemişlerdir.

2- Dinı Ilim/er, Dil ve Edebiyat

Kftfe'de dini ilimIer, diğer İslam kültür merkezlerinde olduğu gibi
Kur'an-ı Kerim, Fıkih ve Hadis alanlannda olmak üzere başlıca üç dalda
gelişmiştir. Kufe halkı Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, kıraatı ve tefsiri

- ile erken bir devirde meşgulolmaya başlamıştır. "Küfe'nin ilk mua11im"i
ta'bir olunan meşhur sahabi İbn Mes'ud'dan ve diğer sahabilerden ders
alan Küfeliler, buranın kıraat ve tefsİr ekolünün ilk öğrencileridir. Kısa
bir süre sonra Kftfe'de önemli bir kitle haline gelen "kurra", zaman
zaman siyasi olaylara da kanşmışlardır. Nitekim Haccac'akarşı isyan
eden İbnü'l-Eş'aş'ın ordusunda kurr~,bir.birlik oluşturarak savaşmışlar-
dıro. Meşhur kıraat imamlanndari Asım, Hamza ve Kisa} Kftfelidirler.
Kisaı51ve A'meş, Kümeyt'in kabilesi Beni Esed'in azadlısı idiler. Bu ba-
kımdan biz, Kümeyt'in, tahsil hayatına Kur' an-ı Kerim'i öğrenmek ve ez-
berlemekle başlamasının sebebini kolayca anlayabiliyoruz~

Kftfe'nin fıkıh ekülQnün öncüsü olarak da İbn Mes'ud52 başta gel-
mektedir. O; pek çok talebe yetiştirmiştir. Alkame b. Kays en-NeMi (62/
681)53bunlardan birisidir. Emeviler devrinde Küfe'de yaşamış meşhur fa-
kihler, İbrahim en-Nehaı(95/713)54, O'nun öğrencisi Hammad b. Ebi Sü-
.leyman (120/737-738)55 ve onun öğrencisi, Hanefi mezhebinin kurucusu
İmam~ı A'zam EbU Hanife (150/767)56'dir. ~bft Hanife'nin önderlik ettiği

50. Yusuf Huleyf, 246. ..
5i. Moh. B. Cheneb, "Kısaı", İA, VI, 824.
52. İbn Sa' d, VI, 13.
53. İbn Sa' d, VI, 86-92.
54. İbn Sa'd, VI, 270-5.
55. İbn Sa'd, VI, 332-4.
56. İbn Sa'd, VI, 368-9.
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Küfe fıkıh ekolü, Hicaz'daki Hadis ekolüne mukabil "Rey ekolü" olarak
bilinmekte ve Irak Tefsir ve Fıkıh ekollerinde re'y ve kıyasa önem veril-
,diği görülmektedir. '

Kıraat, Tefsir ve Fıkıha nisbetle Kııfelilerin hadisleri toplama ve ted-
vin yönü zayıf ve.Küfe halkıhadis rivayeti ile az iştigal etmiş olmakla be-
raber burada da pek çok muhaddis yetişmiştir. Eş-Şa'biS? ve Süfyan es-
SevriS8 bunların en meşhurları arasında yer almaktadır.

Kııfe' de' dil ve edebiyat çalışmalanna gelince, bir liman şehri olan
Basra'nın,yabancı unsurlann sıkça gelip gittiği bir yer olması hasebiyle,
orada lugat venahiv ilminin gelişmesine mukabil; Küfe, Arap kabilelerin
bir uğrak yeri olduğu için şiir ve tarih rivayetinin önemli bir merkezi ol-
muştur. Bunuma birlikte, Küfe' de de bir dil ve nahiv ekolü gelişmiştir.
Burada şiir ve tarih rivayetinin gelişmesinde, Kııfe'nin bir Arap aristokrat
şehri olmasının da önemli etkisi olmuştur. çünkü şiir ve ahbfu', Arap ka-
bilelerinin kültürünün bir parçasıdır ve Kııfe uleması bu kültürü muhafaza
etmeye çalışffiışlardır59• Burada bazıillimler, şiir ve ahbar rivayetlerini
toplama konusunda özelçaba sarfetmişlerdir. Bunların en meşhurlan Mu~
faddal ed-Oabbi ile Hammad er-Raviye'dir. Birincisinin "el-
Mufaddaliyyat" adlı eseri, yaklaşık 1280 kasideden ibarettirOO.Bugün eli-
mizdeki niisha, 47'si Cahi1iye, '14'ü, hayatlarının çoğunu Cahi1iyye'de ge-
çirmiş .olan Muhadramıın şairleri, 6'sı da İslam döneminde yaşamış olan
67 şaire ait 126 kasideden oluşmaktadıtı.

Kümeyt'in çağdaşı sayılan Hammad er-Raviye, şiir ve ahbfu' rivayeti
. ile şöhret bulmuş ve er-Raviye (çok rivayet eden) lakabını almıştır. Fakat
Hammad asıl 'şöhretini el-Muallekatu's-Seba'yı derlernesi ve İmriü'l-
Kays'in Oivanını rivayet etmesine borçludur62•

Bu iki raviden başka Kııfe' de eski ve muasır şairlerin rivayeti ile il-
gilenmiş olan şahıslar da bulunuyordu. Bem Esed'in azatlı (mevla)sı Ebu
Vasıl63, İbrahim b. Abdullah et-Talhi, Kümeyt ve Tmmmah'ın ravileri
Muhammedb. Sehl ve İbn Künase64 bunlardandır.

Kümeyt'in yaşadığı dönemdeki Küfe'nin ilmidurumunu bu şekilde
özetledikten sonra bu şehirdeki Zühd ve eğlence hayatı hakkında bilgi
vermek istiyoruz.

57, İbn Sa' d, VI, 61.
58. İbn 'Sa' d, VI, 371-4.
59. Yusuf Hu1eyf, 260-61, 268.
60. İbnü'n-Nedim,102 ..
61. Ahmed Emin, Duha 'I.İslfım, Kahire, trz. II, 275.
62. Yusuf Hu1eyf, 278.
63. İbnü'n-Nedim, 135.
. 64. Ayııı eser, 105.
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3. Zülıd Hayatı

Bu dönemde Irak~ın genelinde olduğu gibi Kfife' de de zühd 'hayatı
yaşayanlar (zühMd) bulunuyordu. İbn Sa'd'ın Tabakat'ı incelendiğinde
Kllfe'de.bu dönemde zahidlerin sayısının" hayli fazla olduğu görülmekte~
dir. İbn Sa' d bu zatlar hakkında "el-Ubbadu'l-Müctehidfin" tabirini kul-
lanmaktadır65• Bunlar, dünyanın ve tlüriya nimetlerinin ffull, ahiret hayatı-
mn ise daimi olduğunu düşünüyorlar, çevresindekilere de bu
düşünceleriniaçıklıyorlardı. Biz burada Kfife'debu anlayışta bulunanşa-
hısların fikirlerini ve yaşayışıriı ortaya koymakmaksadıyla birkaç misal
vermek istiyoruz. .

Mesrnk b. el-Ecda' bu zamdlerden birisidir. O, aym zamanda kadı
idi; meşhur kadıŞüreyh, zaman zaman kendisiyle istişare ederdi. Ancak
Mesrnk, kadılık mesleğinden her h;ıngi bir gelir temin etmezdL İbn
Sa'd'ın verdiği bilgiye göre Mesrnk bir gün yeğeninin elinden tutarak
Kllfe çöplüğüne (Künase), götürmüş ve şunları söylemiştir: "Sana dünya-
. yı gÖstereyim mi? İşte dünya! Yediler, tükettiler; giydiler, eskittiler; bin-
diler, zayıflattılar; orada birbirinin kanım akıttılar, haramlan helal saydı-
lar; sila-i rahmi terkettil~r." Öldüğünde' Mesrı1k'unkefen parasım
karşılayacak kadar dahi malı bulunmamaktaydı66.

Bir diğer ünlü zaııid de, meşhur Üveys el-Karani'dir. Bir gün Murad
kabilesinden bir adam ona gelerek, içinde bulunduklanzamam değerlen~
dirmesini ister, Üveys el-Kar~i şu cevabı verir: " ... Ölüm mü'minde
neş'e bırakmadı. Mü'minin Allah'ın hakkım bilip gözetmesi de onda altın
ve gümüş bırakmadı. Allah'ın emrini yerine getiren mü'minindostu kal~
madı. İnsanlara iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyoruz. Bizi düşman
kabulediyorlar. Bu tutumlarında kendilerine fasıklardan yardımcı da bu-
luyorlar ...67"

. Üveys el-Karani'nin bu sözleri, onun zahid bir insan olduğunu gös-
terdiği gibi, devrinin genel ictiniai durumunu da ortaya koymaktadır. O,
iyiliği emreden ve kötülüğünehyedenkimseyi düşman kabul edenlerin
bulunduğunu belirtmektedir. Bu noktadan hareketle, o dönemde kötülü-
ğün çoğaldığı ve iyilik işleyenlerin azaldığı kanaati has ıl olmaktadır.

Bir diğer meşhur zahid de Rebi' b. Huseym' dir. Onun zühdü, kendi
ifadesiyle 9 esası ihtiva etmekteydi: Tesbih, tehlil, tekbir, hamd, ma'nifri
emir, müiıkerden nehiy, Kur'an okumak, iyiyi talepetmek ve kötülükten.
korunmak68.

65.1bn Sa'd, VI. 160.
66.1bn Sa'd, VI, 82-83.
67.1bn Sa'd, VI, 160,
68. lbn Sa'd, VI, 185,
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Şüphesiz işaret ettiğimiz bu zühd hayatının temel dayanağı Kur;an-ı
Kerim ve Hadis-iŞerifler olmakla beraber, Irak'taki ve özellikle
KOfe'deki zühd hareketinin temelinde bölgedeki siyasi kanşıklıkların te-
siri bulunmaktaydı. Emevi iktidarı boyunca siyasi istikrardan mahrum
kalan KOfe'nin sükunetsiz ortamı bazı kimseleri, biraz sonra sözünü ede-
ceğimiz, eğlence hayatına ve olayları umursamazlığa iterken, bazılarını
da zühd hayatı. yaşamaya sevketmiştir. Burada, KOfe'de tasavvu~n da bi-
lindiği ve bir akım olarak geliştiğini; hatta ilk defa "sOfi" diye isimlendi-
rilen şahsiyetin EbU Başim el-KOfi (105/724) olduğunu69 kaydetmekle ye_O
tindikten sonra buradaki eğlence akimına değinmek istiyoruz.

, 4. Eğlence Hayatı , .
Emeviler devrinde KUfe, zühd ve tasavvuf hayatınıhyanında eğlence

hayatına da sahne olmuş; şarkı,musiki, eğlence ve içki (nebiz) düşkünleri
ortaya çıkmıştır. Bu akımın başlangıcılıı KOfe'nin ilk kuruluş yıllarına
kadar götürmek mümkündür. Nitekim Hz. Osman'ın Küfe valisi Velid b.
Ukbe'nin içki 'içtiği, şarkı dinlediği, geceleri eğlence tertip ettiği, Tağlib
hıristiyanlarından Ebu Zübeyd et-Ta.ı ile -buşahıs daha sonra islfuniyeti
kabul etmiştir- masa arkadaşlığı yaptığı rivayet edilmektedieo. Yıllar geç-
tikçe KOfe'de eğlenceye düşkünlük artış gösterdi. Burada şarkı söylenen
evler vardı ki halk oralara gidip şarkı dinlerdi7l• KOfe yal9nıı;ıda bulunan
Hıristiyan Rire bölgesinin burada şarkı ve eğlencenin yayılmasında
önemli rolüolmuştur.Hire'li Hıristiyan şarkıcı ve aynı zamanda şair olan
Huneyn el-Hin'ye, Abdü~melik b. Mervan zamanında KOfe valisi olan
Bişrb. Mervan, vilayet konağının kapılannıaçmıştı72

• Hire'ye diğer böl-
gelerden gelip şarkı eğitimi gören sanatçılar da adı geçen valinin sarayın-
da himaye görüyorlardı. İbn Süreyc bunlardan biridir73

• Hişam b. Abdil-
melik zamanında Irak valisi olan Halid b. Abdullah el-Kasn, şarkı
söylenmesini yasaklamıştı;ancakHuneyn'inbir şarkısını dinleyince ağla- .
mış ve sadece ona izin vermiştir74• Bu devirde KOfe~de Huneyn el-Rin dı-
şında başka şarkıcılar da bulunuyordu. "İblis'in arkadaşı" denilen Abdul-
lah b. Hillli bunlardanbiridir. Bu şarkıcılar Velid b. Yezid'le75 birlikte
çoğalmıştır. Adı geçen Halife; Hakem el-Vadi'den KOfe'li Muti b.
I1yas'ın bir bestesini dinleyince beğenmiş ve KOfe'ye haber göndererek
bu şarkıcıyı Şam'a davet etmiştir76• Demek oluyor ki Küfe, Emevi devri-
nin ısonlanna doğru devletin başşehri, hatta halifenin sarayına sanatçı ye~
tiştiren eden bir merkez halinegelmiş~i. .

69. Yusuf Huleyf, 202-3 ..
70. et-Taben, IV, 273-4. -
71. Yusuf Huleyf, 206-7.
72. el-Isfalımı, el-Eğilni, II, 764.
73. el-Isfalıiinı, el-Eğilni, II, 771.
74. el-Isfalıiinı, el-Eğilni, II, 766 ..
75.el-Isfalıanı, el-Eğilni, II, 2441 vd.. '. " .
76. el-Isfalımı, el-Eğilni. II, 2361; Şaiıin biyoğrafisi için bkz. Aynı eSer; XIII, 4736-

4862. .
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Küfe'de eğlencenin bu derece 'artmasına etki eden amiller nelerdi?
Bu bölgede buhranlı bir siyasi hayatın bulunduğunu ve bunun bir kısın'ı
insanı zühde sevkederken, bir kısmını da eğlenceye yönelttiğini daha,
önce belirtmiştik. Bp siyasi arnilin yanında ietiI:!1aıbir amil daha ,:ardır ki
o da şehirdeki yabllhcı ve özellikle de Hireli ve Iranlı unsurlardır. Iranlılar
daha feti1}lerin başlamasından itibaren Küfe'ye gelmişler, İran örf ve
adetlerinin ve hatta eski İran inançlarımn buraya taşınmasında etkili ol-
muşlardır. Bir diğer ietimaı arnil de Küfe' deki zengin tabakanın eğlence-
ye düşkün olmasıdır. Bu tabaka Kftfe'deki şarkıcı evlerinde (Büyı1tu'l-
Kıyan)77ve eşrafın köşklerinde şarkı ve gazel dinlemekle vakit geçirirler-
di. Bu akıma meyleden idarecileri biraz evvel zikretmiştik. Bu siyasi ve
ietimm amillerin yanında o dönemde musikinin bir sanat dalı olarak geliş-
mesinin de eğlence hayatının yaygınlaşmasına katkısı 0lmuştue8•

Kftfe ve çevresindeki fıkir akımlanndan ve şairletinbunlara olan
desteğinden daha önc'e kısaca balisettiğimizden, burada sözü uzatmamak
için aynı konuya tekrar dönmek istemiyoruz.

Görüldüğü 'g'ıbi Kümeyt b. Zeyd el-Esedi'nin yetiştiği ve yaşadığı
Küfe, etnik bakımdan çok farklı unsurlann bünyesinde barındığı,dini ha-
yatta birbirine zıt iki yaşayışın bulunduğu, dini ilirnlerle, lugat ve edebi-
yat çalışmalannın geliştiğibir .şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.

D- Küineyt'İn Kabilesİ Beni Esed

Beni Esed, Adnanilerin'önemli bir koludur. Kabilenin ceddi Esed b.
, Huzeyme'nin şeceresi şöyledir: Esed b. Huzeynie b. Müdri~e b. İlyas b.
Mudar b. Nizar. Beni Kabil, Beni Ganm b. Dftdan, Beni Amir ve Beni
Sa' d b. Sa'lebe; Bem Esed'iri belli başlı kollarıdır79. Kümeyt bunlardan
Bem Sa'd b. Sa'lebe'ye mensuptur. Bem Esed, Necid bölgesinin kuzeyin-
de;.Medine'den Fırat'a kadar uzanangeniş arazi Üzerinde yerleşmişlerdi80•
Ancak bölge üzerindedağınık bir halde bulunduklarından bu toprakların
tamamına hakim değildiler. Harpçi bir kabile olarak bilinen Beni Esed,
Cahiliye devrinde, Kİnde emirleri olan Hucrve onun oğlu İniriü'l-Kays
ile aralarında meydana gelen ihtilaflarla tamnmışlardır.,

Kabilenin İslamiyet'le olan ilk münasebetlerine gelince, Bem Abdi-
şems'in halifleri olan bazı Beni Esed mensuplan ilk müslümanlar arasın-
da 'yer almışlardır81• Bunlardan Abdullah b. Cahş ve kardeşi Ubeydullah,

77. el-Cahız, Sewsu Resili!, neşr., J. Finkel, Kahire 1926,52-75.
78. Yusuf Huleyf, 218-9. '
79. İbn Hazm, Cemheretu Ensllbi'l-Arab, tah. Ab4üsse1am Harun, Kahire 1962,

19~1% \'
80. Esed Kabilesinin yerleştikleri bölge için bkz.: Hüseyin Mu'nis, Atlasu Tllrihi'l-

islam, Harita 32-35. '.
8 ı. İbn Hişam, I, 323 ..
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1. Habeş hicretine katıldılar. Yine Esed; den Alım'ed b. Cahş, Ukbeb.
Vehb, Şuca' b. Vehb, Erbed b. Hümeyyire, Medine'ye ilk hicret eden
sahabiler arasında olup82, daha sonra Bedir mücahidleri arasında da yer al-
mışlardır83• ' ,

Beni Esed'in bir bütün olarak müslümanlarla ilişkileri Vhud savaşın-
dan sonra başlamıştır. Bu savaştan 4 ay kadar sonra kabile eşrafından iki
kişinin tahiiki üzerine Medine'ye baskın düzenlemeyi planlamışlarsa da
onlar henüz toparlanıp ayaklanmaya fırsat bulamadan Hz. Peygamber
bunlara karşı Ebu Selerne k(')mutasında 15Qkişilik bir kuvvet göndermiş-
tir. Esediler kaçmak suretiyle kurtulmuşlarsa da müslümanların eline pek
çok ganimet'bırakmışlardır84• .

\
Esed kabilesi Hendek savaşında müslümanlara karşı Tuleyha b. Hu-

veylid'in baş~anlığında Mekke Müşrikleri ve Fezare'kabilesiyle birlikte
,hareket etti 85. ' .

İslam'a girmek maksadıyla 9. Hicn yılın başında Beni Esed'in Medi-
'ne'ye bir hey'et gönderdiğini görüyoruz86• Kabile daha.sonra irtidat etmiş
ve islam ordusu Ridde harplerinde onlarla s~vaşmıştır. Daha sonra
Kadisiyye'de Sa'db. Ebi Vakkas komutasında savaşan orduda yeraldılar.
19/640'yılından sonra KMe'ye yerleşen Beni Esed'in burada hususi ma-
halleleri olduğu ve şehir halkının önemli bir kısmını teşkil ettiği görül-

, mektedir87•

Hz. Ali, Muhtar es-Sakafi, Mühellebb. Ebi Sufra ve Yezid b. Mü-
helleb'in ordularında KMeli Esedilerden askerler bulunuyordu88• Hucr b. ,
Adiy'ekarşı Ziyad b. Ebih'in gönderdiği şahıslar arasında bu kabileden
bazı kimselerin bulunduğu da bilinmektedir89• Hz. Hüseyin Kfife'ye
doğru ilerlerkeniki Esedli ona'Kfife halkına güvenmemesini ve geri dön-,
mesini tavsiye etmişlerdi90• Diğer taraftan Bbeydullah b. Ziyad'ın askerle-
ri arasında Peygamber tonınuna karşı savaşan Beni Esed mensupları yer
almaktaydı91• Keza Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini defnedenler bu
kabiledendi92• 70 Kerbela şehidininbaşından 6'sılıı Ubeydullah b. Ziyad'a

82. İbn Hişam, I, 472.
83. ~bn Hişam, I, 679. ,
84. !bn Seyyidi'n-Nils, Uyünu:l-eser, tah. Muhammed el-Id el-Hatravı ve ark Bey-

mt 1992, II, 59.
85. Aynı eser, II, 86.
86. İbn Sa'd,I, 297-8.
87. et-taberi, V, 237.
88. et- Taberi, VI, 39, 65, 85, 591.
89. et- Taberi, V, 268. '
90. et-Taberi, V, 397.
91. et-Taberi, V, 448; Ö. Rıza Kehhale, I, 21-23.
92. et-Taberi, V, 455.

'I'
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BemEsed'e mensupaskerler gotürmüştü93• Bütün bu bilgilerden, Kabile-
nin bir bütün olarak/Bem Haşim taraftan veya aley'ptan olduğunu söyle- 1
rnek son derece zordur. Onlardan, iktidarctaki Beni Umeyye'yi ve valileri-
ni dest~kleyenler olduğu gibi, isyanlara katılanlar dabuluıimaktaydı. Şu
kadar var ki, Kerbela olayına katılanlann daha sonra pişmanlık duydukla-
n görülmektedir. Zira kabilenin daha sonra, genelde Al-i Beyt'e dost ol-
duğu ve onlan destelçlediği dikkatçekmektedir94•

Bütün bu bilgilerden ortaya çıkan şudur ki, Bem Esed gerek İslam .
öncesi ve gerekse İslam sonrası siyasi gelişmelerde yer almış faal bir ka-
biledir.' .

KÜMEYT'İN HAYATl VE sİY Asİ OLAYLARDAKİ YERİ

A..Ailesi ve¥etişmesi

, . Kümeyt b.Zeyd, Mıidar'ın büyük ve önemli bir dalı olan Beni Esed
(b. Huzeyme)kabiIesinin Sa'd b. Sa'lebe koluna mensuptur95• 60/679 yı-
lında Küfe' de dünyaya gelmiş ve bu şehirde, kabilesi arasında büyümüş-
tür. . -,

Dolayısıyla şair, şehirlidir, Ç91deyetişmemiştir. Babasının adı Zeyd
\ b. Huneys (bazı rivayetlerde Ahnes)'tir. el-Merzübaın"96,Kümeyt'in, meş-
hur şair Ferezdak'ın kız kardeşinin oğlu olduğunu }<:aydetmektedir; ancak
kaynaklarda onun annesinin ismi ve kimliği hususunda başka bir bilgiye
rastlayamadık Kümeyt, amcası Abdülvfihid'in kızı Hubba ile evliydi97,
Hubeyş ve Müstehil adında iki oğlu vardı.Oğlu Müstehil'e nisbetle Ebü'l-
, Müstehil künyesi ile şöhret bulmuştur. el Cahız98, Umareadında bir oğlu
daha bulunduğundan dolayı ona Ebu Umare denildiğini kaydetmektedir.
Kümeyt'in Verd isminde bir kardeşivardı99• Kaynaklarda, amcası ve ayın
zamanda kabilenin reisi olan Abdülvahid"in Kümeyt'i şİİr söylemeye teş-
vik ettiği 'bildirilmektedirloo.

Kümeyt tahsil hayatına Kur'an-ı .Kerim'i ezberlemekle başlamış ve
ayın zamanda hadis ilmi tahsil etmiştirıoı. Ferezdak, EbU Ca'fer Muham-
med ei-Bakır, Ikrime ve diğefIerinden rivayet ettiği hadisler bulunmakta

93. et-Taben, V, 468.
94. el-Atv'i, 15-16. t

95. Nesebi için bkz. İbn Hişam, I, 56, 85; el-Eğanf, XVIII, 6259; el-Kureş'i, 783; İbn
Hazm,193 ..

96. Ahbaru Şııarai'ş-Şfa, 65.
97. İbn A'sem, IV, 297. .
98. Resail, Il, 136.
99.el-Isfahan'i, el-Eğanf,XVIIl, 6300.
100. ez-Zeheb'i, Tarihıı'l-İslam (121-141), 211.
101. Yusuf Huleyf, 706.
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ve güvenilir bir ravi'olquğu kabul edilmektedir. Ondan da şair Valibe b.
el-Habbab, Hafs b. Süleyman, Eban b.Tağlib ve diğer raviler hadis riva-

• yet etmişlerdirıo2• el-Isfahfullıo3, onun rivayet ettiği hadislerden bir kısmını
nakletmektedir. Ancak Kütüb-ü Sitte' de onun rivayetlerine rastlayama-
dık. Kaynaklarda Kütüb-ü Sitte riıüellifleıininKÜmeyt'in hadislerine yer
vermemeleriyle ilgili bir değerlendirmeye de rastlayamadık. Şu kadar var
, ki bu müellifler ya bildikleri halde itimat etmemişlerdir veya Kümeyt
hadis ravisi olarak şöhret bulmadığı için rivayetlerini almamışlardır.

Kümeyt, Arapdili, şiir,' eyyamü'l-Arab ve bilhassa neseb sahalaıında .
alim idL'Bu son alanda kendisine müracaat edilir ve bilgisine güvenilirdL
Aym zamanda şiir ravisİ idi. İyi bir hat ustasıydı ve güzel yazı yazardı.
Şiiri gibi hitabeti dekuvvetliydiıo4• Halife Hişam'ın huzurunda yaptığı ko-
nuşmalar, edebi. yönden sonderece kıymetli olarak kabul edilmektedir.
Bem Esed'in menkıbelerini çok iyi bilirdi. Bu bilgisini, ninelerine borçlu
olduğu, bildirilmektedir. Söylendiğine göre Cahiliye devrini de idrak
etmiş olan anneannesi ve babaannesi Kümeyt'e ç~1ü ve çöl hayatıII) tasvir
ederler, o dönemde meydanagelmiş .olayları, şairlerin hayatlarım ve şiir-
lerini anlatırlardı, ..Kümeyt bir, şiirde ve haberde tereddüt ettiği zaman der-
halonlara başvururdu105

• Kümeyt'in, aynca ulemaqın derslerine devam
ettiği, sistemli ve iyi bir eğitim gördüğü de muhakkaktır. Aksi takdirde
kendisini "mualfim~' olarak kabul ettiremezdi. Zira kaynaklar ittifakla.
onun mesleğinin öğretmenlik olduğunu ve Kufe mescidinde talebe okut-
'tuğunu belirtmektedir106• Bu bakımdan Kümeyt, Dahhak b. Müzamm, Ata
b. Ebi. Rebah, Abdülhami.d b. YaJıya ve Haccac b. Yusufgibi Emevi. dev-
rinin ünlü mualliqıleri arasında yer almaktadır. Muhtemelen o,öğnincile-
nne lugat, ensabü'l-arab ve eyyamü'I~Arab okutuyordu107• .

Meşhur şair Ferezdak'la henüz çocuk iken görüştüğüne dair haberle-'
rin dışında, kaynaklanmızda' Kümeyt' in çocukluğu ve gençliği ile ilgili
bilgiler son derece azdır. 'Şayet Ferezdak;ın yeğeni olduğu yolundaki ri-
vayet doğru ise, bu ünlü şairle sık sık görüştüğü söylenebilir, Bu görüş-
melerle ilgili haberlerden birine göre Ferezdak'm Küfe'ye yaptığı bir se-
yahatte Kümeyt onunsohbetinde bulunur. Can kulağıyla konuşmayı
dinleyişi Ferezdak'm dikkatini çeker. Sohbetten sonra Ferezdak Kü-
meyt'e "ister misin ben senin baban olayım?" der. Kümeyt ona "Babamın
yerine bedetolmanıiste~em;aricak annem olursan sevinirim" diye cevap
verir. Ferezdak bu cevap karşısinda söyleyeceksöz bulamaz ve etrafında-

102. ez-Zehebi, Tfirihu'ı-lsll1m (121-141), 210.
103. el"Eğfini, XVIII, 6300-302. '
104. eIcCilhız, el-Beya,n ve't-Tebyin, 1,45.
ıo5. eI-lsfahilni, el-Eğani, XVIII, 6299. .
106, İbn Habib,477; İbn Kuteybe, el-Mafirij, 547; a. mIf., eş-Şi'rve'ş-Şuarfi, 385;

eI-lsfahani, el-Eğô.ni, XVIII. 6266; Ahmed Emin, III, 305. .
107. Şevki Dayf, et- Tatavvur ve 't- Tecdfd, 269 .

. '. " , , \ .
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kilere dönerek: "Bu çocuk gibisine rastlamadı~,'" derlO8• Bu rivayetten,
Kümeytlin daha çocukluğuncıa parlak bir zekaya sahip olduğu anlaşılmak-
tadır. Onun Ferezdak'la yetişkinlik çağında da görüştüğüne dair bilgiler'
, bulunInaktadir. Bu hususa birazsonra değineceğiz. .

B- Edebi ve ilmiÇevrelerle ilişkileri

Emevi devrinin önde gelen ilim yuvalarından Küfe mescidinde öğ-
retmenlikyapmış olan Kümeyt, devrinin tanınmış şahsiyetleriyle ve özel-
likle ilim çevreleriyle irtibat halinde bulunmuştur. Nitekim kaynaklar, şai-
rin ünlü edebi şahsiyetlerle ilişkilerinden' ,uzun uzadıya bahsederler. Bu
şahsiyetler arasında Hammad er-Raviye, Tınmmah, Ferezdak ve Hakim
b. Ayyaş başta gelmektedir.

, '

el-lsfahani109, Hammad er Raviye ile Kümeyt arasında Küfe, mesci-
dinde meydana gelen bir ilmi tartışmayı nakletmektedir ki bu tartışma,
Kümeyt'in Arap şiiri, Neseb ve eyyamu'l-arab konusundaki derin bilgisi-
ne bir delil teşkil etmektedir .. BUna göre ilmi bir sohbette Hammlld ona
muhalefet eder. ve kendisinin daha geniş' bilgi sahibi olduğu iddiasında
bulunur. Kümeyt b~nu hazmedemez ve Hammad'ı ~rap şairleri hakkında
soru yağmuruna tutar; ancak doyurucu cevap'alamaz. Tartışma o kadar

, uzar ki dinleyiciler sıkılırlar~ Şairler hakkında yeterli cevap alamayan Kü-
meyt bu' defa bir beyit sorarak ı:ı;çık1amasım,ister; fakat Hammad izah ede-
mez. Cevabım hazırlaması için bir hafta mühlet verir; ancak Hammad
yine başansız olur. Bunun üzerine, Kümeyt beyitlerin kelimelerini tek tek
izah eder.

Burada Hammad'ın Küpıeyt' in şiiri ile ilgili birgörüşünü vermek is-
tiyoruz. Hammad, Kümeyt'in şiirini birhutbeler mecmuası olarak gör-
'mektedir. Her ne kadar .Hammad, bununla Kümeyt'in\ şiirinin bir
munazara olduğunu, cedel (diyalektik) ihtiva ettiğini ve onda deliller kul~
lamldığım ifade etmek ve bu suretle şairi eleştirmekle beraber,
Haşimiyyat'ın sanat yönünden önemli bir özelliğini de ortaya koymuş 01-
, maktadırl LO. . , .

Kümeyt'in ünlüşair Ferezdak'la irtibatımn 'küçük yaşta başladığını
ve çbcuk1uğunda onun sohbetinde bulunduğunu daha önce belirtmiştik.
İki şair arasındaki görüşmelerin daha sonra da devam ettiği görülmekte-
dir. Kaynakların verdiği bilgiye göre Kümeyt,I!. H~şimiyye'yi yazdıktan

108. İbn Kuteybe, eş-Şi'r ve'ş-Şuara, 384; el-Isfahfuıi, el-Eğanı, XVIII, 6290; el-
Bağdadi, I, 69. .

109. el-Eğanı, XVIII, 6267 vd!; Aynca bkz.: ez-Zücaci, 166. "
l10. Abdülmun'im Hamci, el-Hayatu'l-Edebiyye, AsruBeni Umeyye, Beyrut 1987,

203.
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2.

. sonra şiirini arzetmek maksadıyla Basra'ya Ferezdak'ın yanına gitti, ona
şöylededi: "Bana ilhamgeldi ve bir kaside yazdım. Sen Mudar'ın şeyhi
ve şairisin, şiirimi arzytmek istiyorum. Eğer beğenirsen neşrini emreder-
sin, beğenmezsen gizli tutmamı tavsiye edersin ..," Ferezdakdinlemek is-
tedi. Kümeyt II. Haşimiyye'nin Iık beyitlerini okudu. Şair bu beyitlerde
coştuğunu, heyecanlandığım; fakat bunun kadınlan arzulamasından, eski
diyarlara ve diğer eğlendirici şeylere özleminden değil, Peygamber'in ka-
bilesi Beni Haşim'e olansevgisinden kaynaklandığım, onlann s,evincini
ve üzüntüsünü paylaştığım belirtmektedirlll. Ferezdak Kümeyt'in şiirini
beğenmiş ve övgü dolu sözler söyleyerek neşrini emretmiştirll2. el-
Jsfahani'ninll3 bir başka rivayetinde Ferezdak'ın Küfe'ye geldiği zaman
Kümeyt'in ona .şiirini arzettiği bildirilmektedir. Şimdi Kümeyt'in diğer
bazı 'ünlü şairlerle alakasına temas etmek istiyoruz.

Emevi devrinin ünlü şaii've ravilerinden, aynı zamanda ,güçlü bir hi-
tabeti olan' Tınmmah' ile Kümeyt arasındaki ilişkiler, şairimizin ahlak ve

. ' sadakatınin delili olarak kabil edilmekt~dirıı4. Tınmmah115, Suriye çölün-
dedoğup büyümüş ve gençliğinde Küfe'ye yerleşerek burada hariciliği

~ benimsemişti. Küfe camiinde tahsil görmüş ve lugat konusunda dersler
vermişti ..Tınmmah, HaricI olması yanında aym zamanda Yemen kabile-
lerini savUnuyordu. Kümeyt ise, Beni HaŞim taraftan idi; Mudar kabilele-
rini tutar ve Yemen' e hücuI)1 ederdi. Fakat bu farklılıklara rağmen iki şair
arasında dostluk mevcuttu. Bunun sebebi sorulduğunda Kümeyt şu ceva-
bı vermiştir: "Bizhalkın nefreti üierinde birleştik"ıı6. Kümeyt'in Muhal-
led b. Yezid'den aldığıarmağanı Tınmmah ile paylaşması, aralanndaki
dostluğun açık bir vesikasıdır. iki şair beraberce Muhalled'i ziyarete gi-
derler. Muhalled her ikisini de .oturtur. Önce şiir okumak üzere Tınm-
mah'ı yanına davet eder ve ayakta okUmasını ister. Tınmmah bunu kabul
etmez. Muhalled onu yerine gönderir ve Kümeyt'i çağınr. Kümeyt şiirini
ayakta okur. Muhalled, Tınmmah'a bir şey veime~ken Kümeyt'e elli bin
dirhem verir. Dışan çıktıklarında Kümeyt paranın yansım arkadaşına
verir1l7.

Burada'Kümeyt'in,meşhur şair Zü'r-Ri.mme ile edebi sohbetlerde
bulunduğunaııs işaret etmekleyetindikten sonra önemine binaen Yemenli

111. Bkz. Hfışimiyyaı (Leiden), 27 vd.; (BeYlUt), 43vd. A

112. el-Mes'fidi, III, 242-3, el-Isfahani, el-EğiM, XVIII, 6296-98;el-Amili,I, 231-

113. el-Eğiinf, XVIII, 6295-6.
114. Abdülhasib Tahii, 274 yd. ,
115. Biyografisi için Bkz. el-Isfahiini, el-Eğftnı; II, 4201-4211.
116. el-Ciihız, el-Beyan ye't-Tebyın, 1,46; İbn Kuteybe, eş-Şir ve'ş-Şuara, 385; el-

. Isfahiini, el-Eğq!7l, XVIII, 6266-7. Şair bu sözüyle muhtemelen, her ikisinin de halkın kin
beslediği Beni Vmeyye'ye düşmanlıkta birleştiklerini ifade etmektedir.

117. el-Isfahiini, el-Eğanı, X, 149. .
118. el-Isfahiini, el-Eğfını, XVIII, 6298.
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şair Hakim b. Ayyaş el-Kelbi ile münasebetleri üzerinde durİnak istiyo-
ruz.

Kümeyt'in _edebi ve siyasi hayatında 'Hakim b. Ayyaş ile
mücadelesinin önemli bir yerivardır. çünkü onun, şairler arasındaki en
ciddi -muhalifi bu zattır. Aynca Kümeyt'in Haşimiyyaı. dışındaki şiirleri-
nin en önemlilerinden olan "el-M,üzehhebe" adlı kasidesini yazmasının
sebeplerinden birisi, bu şairin 'Mudar kabilelerine ve Beni Haşim' e dil
uzatmasıdır. Kümeyt 312 beyitten oluşan bu kasideyi i19, Yemen kabilele-
rini hicvetmek maksadıyla kaleme almıştır. Horovitz'in,12O,yaklaşık üçte
birinin muhafaza edilebilqJğini ifade ettiği ve bazı beyideri el~Mes'ı1diI21
ve el-lsfaMnil22 tarafından nakled\len bu kasidenin bugün tamamına yakı-
nı neşredilmişdurumdadır.

i
Kümeyt'in adı geçen şairle ilişkisine dair eZ.Eğani'de iki farklı riva-

yet mevcuttur. Birinci rivayete görel23Hakim b. Ayyaş Mudar kabilelerini
hicvediyor ve. Mudar şillrleri de ona cevap veriyorlardı. Kümeyt henüz
. mücadelenin dışındaydı ve Mudar şairlerine "Hakim sizden daha iyi şiir
söylüyor" diyordu. Esediler Kümeyt'e gelerek Hakim'e cevap vermesini
istediler. Ancak Kümeyt "Halid b. Abdullah el.:Kasrl bana iyilikte bulu-
nuyor, onu karşıma alamam" 124diyerek .özür beyan etti ve mücadeleye
girmek istemedi. çünkü Halid de Yemenli idi ve kabilesinin desteği ne ih~
tiyacı vardı. Kümeyt, Yemenli Hakim'e cevap verirse Halid'i kızdırmış .
olacaktı. Fakat Mudar şairl~ri. gelip "Hakim anıcanın vedayının lqzlan
hakkındaneler söylüyor bir dinle!" diyerek ona bazı beyiderini okudular.
Bu defa Kümeyt Mudar'ı savunnıak ve Hakim b. Ayyaş'a cevap vermek
maksadıyla: "el-Müzehhebe" adlı kasidesini yazdı. Bu kaside Halid'in ku-
lağına gidince Kümeyt' i öldürmeye karar verdi ve durumu derlı!,!lhalife
Hişam'a bildirdi. .

İkinci rivayete görel25de Kümeynn Yemen kabilelerini hicvetmesi-
nin sebebi Hakim b. Ayyaş'tır. Beni Umeyye'ye son derece bağlı olan

. .

119. el-Isfah1inı, el-Eğanı, XVIII, 6285 .
.120. "Kümeyt", İA, VI, 1081.
121. el-Mes'fidı, III, 244-5.
122. el-Eğanı, xvtn, 6274-5.
123. el-1sfahanı, el-Eğanı, XVIII, 6274-5.
124. Mudar şairlerinin Kümeyt'e gelip Hakım'e karşı yardım istediklerinde

Kümeyt' in "Halid bana iyilikte bulumıyOr, ben onu karşıma alarnam" sözünü söylemiş
olabileceği bazıçağdaş araştırmacılar tarafından kabul edilmemektedir. Bunlardan Şevki
Dayf (el- Tatavvur ve 't-Tecdid, 271) olayların Halid'le Kümeyt arasinda dostluk ve mu-
habbet bulunmadığını, bilakis düşmanlık mevcut olduğunu .gösterdiğini ifade ederek
Kümeyt'in bu sözü söylemiş olamayacağını ileri sürmektedir. Halbuki el-Isfah1inı (el-
Eğrını, XVIII, 6303-4), Kümeyt'iri H1ilid'i medhiyle ilgili şiirler nakletmektedir. Bu sebe-
ple, her hangi bir sebeple Kümeyt'inHalid'i medhetmiş ofması mümkündür. Ayrıca bize
göre bu konudaönemli olan Kümeyt'in Halid ilearalarının iyi olduğuna dair yukarıdaki
sözü söylemiş olması değil, neticede Hakim b. Ayyaş'la mücadele içine girmiş olmasıdır.

125. el-1sfah1inı, el-Eğanı, XVIII, 6305-7. . . -
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Hakim, Ali b. Ebi Taıib başta olmak üzere tüm Beni Haşim'e hücum edi-
yordu. Kümeyt de ona cevap verip muhalefet edince iki şair arasındaki
düşmanlık arttı. Fakat Kümeyt, Hişam'ın kulağına 'gider 'endişesiyle
Hakim'e cevap olmak üzere Ali b. Ebi Tatib'i öven şiirler söylemekten
çekiniyordu. Bu sebepten husumeti başka bir alana çekti ve Yemen kabi-
lelerini hicvetmeye başladı. İki. aile dışında tüm Yemen kabilelerini, ku-
surlarım sayarak hicvetti. Dil uzatmadığı iki aile, İsmail b. es-Sabbah ile
Alkame b. Vail aileleridir. Bunlar Hakim b. Ayyaş'ın şiirine cevap veri-
yorlardı. Aynca Alkame ailesi, Şam'a kaçacağı gece Kümeyt'i evlerinde
misafir etriıiştirl26

• İsmail b. Sabbah'ın annesi de Esedli idi. Oğlu Müste-
hil, Kümeyt'in Hakim'i eleştirme t~ına hayret ederek babasına şunu sor-
muştur: "Kelbli'yi hicvettin, Beni Umeyye ile övündün. Halbuki sen Beni
Ümeyye'nin kMir olduğuna şahitlik ediyorsun. Onların yerine Ali ve Beni
Haşim ile iftihar etseydin ya"! Kümeyt oğluna şu cevabı vermiştir:
"Oğu1cuğum! Sen Hakim'in, Ali'yedüşman olan Beni Ümeyye ile dost
olduğunu biliyorsun. Şayet ona cevap olarak ben de Ali'yi savunup öv-
seydim, bu defa. bana cevap vermeyi bırakır, Ali'ye dn uzatır~~. O zaman
ben Ali'yi hakarete maruz bırakmış ?lurdum. Hal~yle, Beni Umeyye de
Ali'yisavunmazdı. Mudar'ı medhetmekle Beni Umeyye'yide övmüş
9,ldum; bunu dÇ!şu düşünceyle yaptım: "Eğer bana cevap verirse Beni
Umeyye onu öldürür. Cevap veremeyip susarsa kederinden ölür. Her iki
durumda ben galip gelmiş olurum." Kümeyt'in tahmim gerçekleşmiş ve
Hakim ona cevap vermeye cesaret edemeyerek.susmuştur.

el-Isfahilııi'ninI27 naklettiği bir başka rivayet iki şair arasındaki müca-
. delenin ne dereçe geniş boyutlara ulaştığım ortaya koymaktadır. Buna
göre Halid b. Abdullah el-Kasri Kümeyt'ihapse atmıştı. Şair, kendisini
ziyarete gelenhanımımn elbisesini giyerek hapisten kaçmış, hanımı. ise
hapishanede onun yerinde kalmıştı. Kümeyt Hişam'dan eman isternek
üzere Şam'a gitti. Burada olayı öğrenen Hakim, hapishane görevlilerinin
Kümeyt'in hanımıyla çirkin- ilişkilerde bulunduğunu dile getiren > şiirler
söylemiş, Kümeyt de ona "el-Müzehhebe" adlı kasidesiyle cevap vermiş-
tİr;

Mudarkabilelerini övmek ve Yemen kabilelerinehücum etmek sure- .
tiyle Beni Haşim'in en büyük düşmanlanndan birisi olan Hakim b;
Ayyaş'ı susturması, Kümeyt'in zeki ve ileri görüşlü bir şair olduğUnu or-
taya koymaktadırl28 •

.,Yukandaki rivayetle~ gösteriyor ki, neticede Hakim b. Ayyaş sus-
muş; ancak Kümeyt'le Halid b. Abdullah el-Kasri arasında amansız bir
mücadele başlamıştır. Kümeyt'in Haklm ile çekişmesinin gerçek sebebi,

126. İbn A'sem, LV, 298. .
127. el"Eğ8nf, XVILI, 6285.
128. ~hmed el-Hfifi, 483.
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"

birinci rivayete göre Yemenli şairin genelolarak Mudar kabilelerine ve
Kümeyt'in yakınlarına saldırması; ikinci rivayete göre ise Ali b. Ebi
Talib'e ve Beni Haşim'e hakaret etmesidjr. ikinci rivayet iki şairarasın.,.
daki husumetin gerçek sebebini daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Kümeyt bu şairi susturmak için çekişmenin bO)'btunu genişletmiş; konu-
yu Yemen .•Mudar asabiyetine çekmiştir. Sonuçta Kümeyt, hem Hakim'in
sesini kesmiş ve hem de Zeyd b. Ali'ye karşı düşmanlık besleyen Irak
Valisi Halid el.•Kasn'ye cephe almış oluyordu. Fakilt ileride Kümeyt'te
kabile asabiyetini ele alırken değineceğimiz üzere, gerçekte, mesele kabi-
, le asabiyeti değil, şiyasi bir meseleydi. cBir başka oeyişle Kümeyt, kabile
asabiyetini Beni Umeyye'ye, Halid el~Kasn'ye ve ..Hakim b. Ayyaş'a
karşı silah olarak kUllanmıştır. Asıl maksadı da Beni Vmeyye'ye ve Halid '
el-Kasn'ye karşı ayaklanma hazırlıkları yapan Zeyd b. Ali'nin hareketine
bu suretle yardımcı' olmaktı. Bunun için Kümeyt, kabile asabiyetini kö-
rüklemek suretiyle halkı Halid' e karşı tahrik etmiş; Yemen taassubu olan
valirun karşısına Mudar asabiyyeti ile çıkmıştırl29•

. . .,

Kümeyt'in hem iyi ilişki ve hemde çekişme içindebulunduğu edebi
şahsiyetlerin toplumda yiiksek mevkilere sahip kimseler oldukları görül-
mektedir. Buradan biz, şairin ictimai mevkiinin yüksek olduğunu ve kül-
tür düzeyi yüksek şahsiyetlerle ilmi tartışmalar yapabilecek kapasiteye
sahip bulunduğunu anlıyoruz. Bu ilişkiler çerçevesinde dikkati çeken bir
husus da Kümeyt'in İrtibat halinde bulunduğu şairlerin inanç bakımından
ılımlı şahsiyetler olmalarıdır. Bu bakımdan Kümeyt'in aşın fikirlere
sahip' şairlerle düşüp kiı1ktığı görülmemektedir. Mesela aynı kabileye
mensup, Hattabiyye fırkasının lideri olan ve CMer es-Sadık' ın ilah oldu-
ğunu iddia eden Ebu'l-Hattab el-Esedi (143/760) ile alakasından hiç bah-
sedilmemektedir. Husumet içine girdiği şairlerin fikirlerini de güçlü bir
şekilde reddettiği ve onların' etkisinde kalmadığı müşahade edilmektedir.,

i

Kümeyt'in ilmi çevrelerle alakasınagelince, çağdaş yazarlardan ba-
zıları kaynak göstermeden onun Vasıl b. Ata, Hasan el-BasnveEbU Ha-
,ııife ile ilişkisinden bahsetmektedirler. Ancak biz, temel kaynaklarda Kü-
meyt'in adı geçen alimlerle doğrudan teması bulunduğuna dair herhangi
bir bilgiye rastlayamadık.

Günümüz edebiyat araştırmacılarından Şevki Dayfl3O, Kümeyt'in
Vasıl b. Ata ile irtibatı bulunduğunu ısrarla vurgulamaktadır. Yazar, Zeyd
b. Ali'nin Vasıl b. Ata'nın öğrencisi olması131, Kümeyt'in; şiirinde
Vasıl'ın metodlarından etkilenmiş' bulunması ve Zeydiyye'nin de
Mu'tezile mezhebine-mensup olması noktalarından hareket ederek bu so-
nuca ulaşmaktadır. Hatta Kümeyt'in bizzat kendisinin de Mu'tezili oldu-

129. Şevki Dayf, et- Tatavvur ve 't- Tecdid, 269; a. mlf., el-Asru 'I-İslami, 325.
130. et-Tatavvurve't-Tecdid, 276. '
131. eş-Şehristanı, el-Müel ve 'n-Nihai, tah. Muhammed BedI'an, Kahire, 1952, I,

303.
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ğunu, devri~in cidlli ve tartışma metodlan kültütüne sahip bulunduğUnu'
ve bu metodları şiirinde uyguladığını, dolayısıyla Vasıl'ın 'fikirlerinden \
etkilenmiş olduğunu belirtmeft~dir. Gerçekten Kümeyfin Beni Haşim'in
, haklarını savunurken ve Bem Umeyye'ye 'hücum ederken kullandığı üs-
luptan,' onun, devrinin kelam ulemasıyla ilişki içinde bulunduğu ve bu
çevrenin düşünce ve metqdlarından istifade ettiği l;l!llaşılmaktadır.
Haşimiyyat tetkik edildiğinde Beni Haşim lehine ve Beni Umeyye aleyhi-
ne pek çok deliller kullanıldı~h görülür. Bem Haşim "adil" olarak vasıf-
landınlırken, Beni Ümeyye "zalim" olarak tavsif edilir. Haşimilerin geç-
mişte İslaın' a .yaptıkları hizmett,en bahsedilirken, Emevilerin .İslfun' a
düşmanlığı anlatılır. Sonuç olara]( Kümeyt, sistemli bir şekilde delil)ml-
lanır. Bu bakımdan biz de şairin kelfun çevreleriyle ve özellikleVasıl b.
Ata ile irtibatının bulunabileceğini burada belirtmek istiyolUz. \

Aynı şekilde Şevki Dayf132, Kümeyt'in Haşimiyyat'ta Bem Haşim'in
haklarını savunurken takip ettiği metodu tamamen Hasan el-Basri ile ar-
kadaşlarının ve taleqelerinin kader meselesinde yapmış olduklan mücade-
leye benzetmekte ve dolayısıyla bu büyük alim ile irtibatına telmihte bu~
lunmaktadır. Şüphesiz Kümeyt'le Hasan el-Basri' nin mücadele
uslubundaki benzerlikten hareket ederek., bu alakayı kuran yazarın görü-
şüne biz de katılıyolUz. '

Kümeyt'in kelfun çevreleriyle irtibatının bulunmuş olması imkan da-
,hilinde olduğu gibi, devrinin fakihleriyle ve özellikle de Ktife'de faaliye-
tini sürdüren EbU Hanife ile temas halindebulunm~ş olması da .mümkün-
dür. Gerçi EbU Hanife'nin gerek hocalan ve gerekse talebelen arasında
onunisİnine rastlanmamaktadır. Ancak Ebu Hanife'den, hocalanndan, ta-
lebelerinden ve onların ilmi faaliyetlerinden Kümeyt' in habersiz olabile-
ceğine ihtimal vermiyolUz. Nitekim bazı araştırmacılar onun, Ebu Hanife
ve hocalan gibi Ktife'de sünm fıkıh öğretimi ile meşgulolan ulema ile
ilişki içinde bulunmuş, ömrünün sonlarına doğru Ebu Hanife'nin dersle- ,
rinden istifade edip cedel, kıyas, ve hüküm istinbatı konularındaondan et-
kilenmiş olabileceğini belirtmektedirlerl33•

, Öte yandan, Kümeyt' in çok yakın ilişki içinde bulunduğu 'Zeyd b.
Ali ve Ca'fer es-Sadık ileEbU Hanifearasında sıkı ilişkiler bulunduğu bi-
linmektedir. Nitekim Ebu Hanife, Emevilere karşı isyan ettiği zaman
Zeyd'e 30 bin. dirhem para yardımında bulunmuşturl34• Bu hoktadan hare-
ket edildiğinde Kümeyt ile Ebu Hanife arasında irtibat bulunmuş olması
kuvvetle muhtemeldir. .

132. eteTatavvur ve't-Tecdfd, 276.
133. Yusuf Huleyf, 706, 712; el-Atvı, 55-56.
134. Ethem Ruhi Fığlalı, çağımızda İıikô.dl İslam Mezhepleri, İstanbul 1993, 6.

baskı, 128. .
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c- Beni Haşim İle Münasebetleri '
Haşimiyyat'ında Bem Haşim'i öven ve haklanm savunan Kümeyt'in'

bu ailenin ileri gelenleriyle bizzat görüştüğü görülmektedir. Hatta bu gö-
rüşmelerin hayatımn erken bir döneminde başladığı söylenebilir. Nitekim
Zeynelabidin Ali b. Hüseyin'i ziyaret ettiğine dair kaynaklanmızda bilgi-
ler mevcutturt35

• Ali b. Hüseyin 94/712 yılında vefat etmiş olduğunal36

göre Kümeyt, hayatımn erken bir döneminde, 34 yaşından önce onunla
görüşrriüş olmalıdır. Şair -muhtemelen Medine'de- Ali b. Hüseyin'i ziya-
ret ederekona i. Haşimiyyesini okumuştur. Ali b. Hüseyin Küıpeyt için
dua ederek, kendi servetinden ve Ehl-i Beyt'ten topladığı dörtyüz bin dir-
hemLona teklif etmiş; ancak Kümeyt kabul etmeyerek, elbisesini verirse
hayır ve bereket için giyeceği ni belirtmiştir., Bunun üzerine Ali b. Hüse-
yin üzerindeki elbisesini çıkararak Kümeyt'e vermiş ve onun için şöyle
duaetmiştir: ~'Allahımt İnsanlann kıyamadığı bir zamanda Kümeyt nefsi-
ni .ResUlünün ve onun neslinin yoluna adadı. Başkalan hakkı gizlerken o '
açıkladı. Onu şehid olarak huzuruna al. Mutlu olarak yaşat. Bir an önce
mükafatım ver. Gelecekte de bol mükafaı ihsan eyle. Biz onu mükafatlan-
dırmaktanaciz kaldıkt'~ Kümeyr daha sontalan şunu söylemiştir: "Hala
onun duasının bereketini hissediyorum" 137 •

Kümeyt'in görüştüğü veşiiAnden parçalar okuduğu Haşimllerin ba-
şında, siyasi hüviyetinden çok ilmi şahsiyetiyletaninan CMer b. Muham-
med es-Sadık (148/765) gelmektedir. Bununla ilgili bilgi, bizzat Kü-'
meyt'in şiirlerinin ravisi olan 'Muhammed b. Sehl tarafından
nakledilmiştir. Buna göre Eyyamu't-Teşrik'te-İnuhtemelen hac ibadeti es-
nasında-Kümeyt, CMeres-Sadık'ın yaınna.gelerek gerekli hürmeti gös-
terdikten sonra IV. Haşimiyye'yi okumuştur. Şair bu uzun kasidede Beni
Ümeyye'ye karşı isyanfikrini işlemekte, onlapn yaptığı zulümleri dile
getirerek Hz. Hüseyin'in şehadetinden ve Beni Haşim'in faziletlerinden
bahsetmektedirl38

• Kümeyt kasideyi okurken dinleyenler heyecanlanarak
ağlamayabaşlamışlardır. Şair, Hz. Hüseyin'in şehadetinden bahsettiği be-
yitlere139 geldiğinde Ca'fer es-Sadık ellerini havaya kaldırarak: "Allahım!
Kümeyt'in işlediği ve işleyeceği, gizli ve aşikar günahlanın affet! ona
hoşnut olacağı şeyleri ihsaiı et!" diye dua etmiş ve bin dinar ile bir elbise

135. Şevki Dayf, Zeyd b. Ali'nin, babası hayatta iken isyana teşebbüs etmediği ve
kendisinedavet etmediği noktasından hareket ederek, Kümeyt'in Ali b. Hüseyin'i övmüş
olabileceğine ihtimal veımemekte ve bununla ilgili rivayetlerin doğru olamayacağını ifade
etmektedir. (bkz. et-Tatavvur ve't-Tecdid, 279). Ancak biz, Haşimiyyat'ın tamamının
Zeyd b. Ali'den ve görüşlerinden bahseden bir manzumeler topluluğu olmadığı,
~ümeyt'in bütün faaliyetlerinin Zeyd b. Ali etrafında dönmediği ve aynca, şairin, diğer
Haşimllerle, ,Zeyd b. Ali'nin hatın için görüşmüş olmadığı noktalanndan hareketle ya-
zann bu konudaki görüşüne katılmıyoruz. .

136. İbn Sa'd, V, 221.
137. ez-Zehebi, Tarihu'ı-jslam (121-140), 212; a. mlf., Nübe/a, V, 388; el-Bağdadi,

i. 69-70.
138. Haşimiyyat (Leiden), 110-114; (Bery-rut),146- 187
139: Haşimiyyat (Leiden), 127 vd.; (Beyrut), 166 vd.
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takdim etmiştir. Kümeyt ise "Ben sizi dünya menfaati için sevrnedim. ;
Dünya malım isteseydim, onu elinde bulunduranlara giderdim. Lakin ben
,size ahiret içİn muhabbet besledim. Vücudunuza değmiş olan elbiseyi be-
reketi için kabul ediyorum. Fakat parayı almarn:', demiştirl40•

Ca'fer es-Sadık' ın ravilerinden İsab. A'yan, Kümeyt'İnşiiri hakkın-
da Ca'fer'in değerlendirmesini şu söz~eriyle anlatır: "Ben Ebu Abdullah'a
Kümeyt'in şiirlerini okurdum, Beni Urrieyye'yi medhettiği şiirlere geldi-
ğimde" Ne güzel şiir söylemiş" defdi., Beni Haşim .hakkındaki şiirlerini
okuduğumda "İşte bizim şairimiz, Ehı'-i Beyt'inşairi" derdi. Kabileler,
hakkında yazdığı şiirleri okuduğumda "Nesebi iyi bil.iyor" derdi" 141. '

Kendi zarnaninda ortayaçıkan birçok sapık şii fırkasım lanetleyen ve
onların liderlerinihuzurundan kovan Cafer es-Sadık' ın Kümeyt hakkın-
daki görüşleri ve aralarındaki ilişkiler,şairin aşm şii fikirlere sahip olma- ,
dığım ve normal şartlar dçıhilinde Ehl-i Beyt'i desteklediğini göstermekte-
dir.

Kümeyt'in ziyaretettiğibir'başkiı Haşimi, Muha~m.ed, el-Bakır
(1171735)'dırI42• Kümeyt ona "el-Mimiyye" de denilen i. Haşimiyye'yi"
okumuştur. Kaside bittikten sonra Muhammed el-Bakır, Kümeyt'in Ehl-i
Beyt'i desteklemesini, meşhur şair Hassan b. Sabit'in Resü1ullah'ı şiirle-
riyle desteklemesine benzetrriiştir. Bazı rivayetlerde Muhammed el-
,Bakır'ın Kümeyt'e para teklif'ettiği; ancak onun kabul etmediği ve Mu-
hammed'in de duaettiği kaydedilmektedirl43•

,Kürrieyt, Hz. Hüseyin'in kızı Fatıma'yı da ziyaret etmiştir. el-
Isfahani ve İbn A' sem, bize bu ziyaretle ilgili olarak iki ayn haber rivayet
etmektedirler.

el-Isfahani'ninl44 haberini rivayet eden Kümeyt'in mevlası Said, ha-
diseyi şöyle anlatır: "Fatıma bt. Hüseyin" Bu, bizim şairimiz, .Ehl-i
Beyt'.in şairidir" ded~. Kürrieyt' e bi~ bqrdakmeşrubat ikrametti ve 30
dinar ile bir, binek hayvam verilm.esini emretti. Kümeyt ağlamaya başladı
ve şöyle dedi: "Valiahi kabul etmem. Ben sizi dünya için sevrnedim."

İbn A'sem'in145 rivayetinde Kümeyt'le birli)cte Fatıma'yı ziyarete
giden Davud b. Mus'ab'dır ve şUnfan anlatmaktadır: "Kümeyt'le beraber
Fatıma bt. Hüseyin' i ziyaret'e gittik. Bize' minder verdi ve oturduk. Fatı-

140. ~ı-Isfahanı, el-Eğanı, XVIII, 6291, 6292; el-Bağdadı, I, 70; el"Abbasl, III, 96.
141. Ibn A'sem, IV, 304.
142. İbn Sa'd, V,320-324:
143, İbn A'ı;em, IV, 304;el-Mes'udl, III, 243; el-Isfahanı, el-Eğanı, XVIII, 6291-2;

el-MerziJbfinl, Ahbllru Şuara, 68-73; el"Abbası, lll, 96.
144. f(l~Eğanl,XVIIi, 6291.2; Aynca bkz. el-Abbas!, III, 96.
145.1bıi A'sem, IV, 305. '

i
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ma Kümeyt' e şunları söyledi: •Allah seni hayırla mükafatlandırsın. İnsan-
lar bize buğzederken sen sevdin. İnsanlar bize galebe çalarken sen med-
hettin. Herkes ilişkiyi keserken senilgilendin.' Fatıma daha sonraşöyle
dedi: 'Ya Eba'l-Müstehil! Biz sana birbinek ve 60 dinar verilmesini em-
rettik'. Kümeyt ağlamaya başladı, onları kalJuI etmedi ve kalkıp gitti" ..

Yukarıdaki. iki rivayetten" Kümeyt'in Fatıma: bt. Hüseyin'i birden
fazla ziyaret ettiği anlaşılmaktadır.

Ömer b. Hasan b. Ali, Kümeyt'in kendilerini ziyaretinişöyle anlatır:
"Kümey't Medine'ye yanımıza geldi. Bir gün, şiir okumasını istedik. Re-
sulüllah hakkında yazdığı kasideyil46 okudu. İnsanlar ağladılar. Kümeyt
kaldığı eve gitti. Arkadaşlarıinız onun için para, elbise ve daha başka şey-
ler topladılar ... 'Fakat o, parayı almadı, elbiseleri aldı ve daha sonra onlan
giydi"147.. .

Bir diğer Haşimi, Abdullah b. Hasan b. Ali, kendisini ziyaret edip
, şiir' okuyan Kümeyt',e dört bin. dinara satın aldığı bir araziyi. bağışlamak
ve yazılı bir belgesini vetrnek ister. Kümeyt önce kabul etmez, ancak Ab-
dullah'ın ısrarı üzerine alır. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra geri
getirip iade eder.

el-Mes'ftdiI48 Abdullahb. Cafer'in torunu olan Abdullah b. Muavi-
ye'nin Kü;ıneyt'i mükafatlandırmak için,bir faaliyetinden bahsetmektedi~.
Abdullahh. Muaviye, Beni Haşim'in evlerini dolaşarak "Ey Bem Haşim!
İnsanlar. sizin faziletl~rinizi söylemeyip sus.~ukları bir sırafla Küıiıeyt si-
.zinle ~lgili şiirler söyledi ve kendisini B~m Umeyye'nin hedefi haliqe ge- .
. tirdi. Imkanınız ölçüsünde onumükafatlandınn" dedi. Bununüzerine yüz
bir dirhem değerinde para ve eşya toplandı. Hatta kadınlar' zinetlerini ba-
ğışladılar. Abdullah bunlan Kümeyt' e takdim etti . .Ancak o kabul etme-
yip sahiplerine iade edilmesini istedi". Bu esnada Abdullah, Kümeyt'ten,
halk arasında kargaşalık çıkarmaya yarayacak olan Mudar -Yemen asa-
biyyetini tahrik etmesini istedi. Bunup üzerine Kümeyt, Nizar kabilelerini
övdü ve Yemen-Nizar çekişı:nesini alevl~ndirdi.

Kümeyt'İn meşhur Zeyd b, Ali ile alakasına gelince, kaynaklarda
buna dair bilgi, Zeyd'in isyanı öncesine aittir. Zeyd b. Ali, Emevilere
karşı isyanetmeye karar verince Kümeyt' e bir mektup yazarak kendisini
desteklemesini ve yanında yer, almasını istemiş; Kümeyt ise kabul etme~
miştir. Beni Haşim'i diliyle desteklediğini, fakat kılıcıyla savaşmayacağı-
nı dile getiren Kümeyt, Zeyd' İn isyanına katılmamİştır. Ancak Rafızilerin

146. Haşimiyyat (Leiden), 154-155; (Beyrut), 200-201.
147.1bn A'sem, IV, 306. .
148. el-Mes'üdi, ııL, 243.
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yaptığı .gibi Zeyd' e karşı çıktığı için değil; ',başka sebeplerden dolayı
Zeyd'in ha,reketine iştitak etmemiştir. çünkü şair, KUfe halkının psikolo-
jisini iyi tanıyordu; isyan konusu gündeme geldiğinde Zeyd'i desteksiz
bırakacaklanm biliyordu. Nitekim tahmini doğru çıkmıştır. Bunuma bir-
iikte, bu hareketinden,dolayı, olaydan sonra kendi kendisini ayıplamış ve
üzüntüsünü' dile getirmiştir. İsyana katılmadığı ve Zeyd'i desteklemediği
için üzülmüştür. Bukonu}1l "Zeyd b. Ali'nin ~syanındaki tutumu" başlığı
altında biraz sonraele alacağız.,

Kümeyt'in Bem Haşim ile irtibatıyla ilgili olarak yukanda naklettiği-
miz bilgiler, şairin bu aileyle son derecesamimi ilişkiler içind~bulundu-
ğunu ortaya koymaktadır. ~u bilgilere dayanarak Kümeyt'in faaliyetleri-
nin Bem Haşim tarafından benimsendiğini ve hatta desteklendiğini
söyleyebiliriz. Şiirlerindeki fikirlere Beni Haşim'in her hangi bir tepki

. gösterdiği'görülmemektedir. Buda gösteriyor ki Kümeyt'in Hô.şimiyyat'ı
'genelolarak şairin görüşlerini ihtiva etmesinin yamnda, Bem Haşim'in
görüşlerini efeyansıtmaktadır.

_ Bunun yanınaa, bu ilişkiler, Kümeyt'in Bem Haşimadına, onlardan
habersiz ve asla bu aileninadım kullanarak ve istismar ederek faaliyette
bulunmadığım göstermektedir. görüldüğü üzere -Kümeyt, Haşimiyyat'ın
büyük bir bölümünü teşkil eden Lve LV. kasideleri Beni Haşiin'e oku-
muştur. .

D- Kümeyt'te Kabile Asabiyeti

Kümeyt'te Kabile Asabiyeti konusuna girmeden önce, her şeyden
evvel şairde dini duygulanmn ağır bastığım ve Beni Haşim' e kabile asa-
biyeti cihetiyle değil; bilakis Peygamber' e olan yakırnıkları dolayısıyla
sevgi beslediğini ifade etmemiz gerekir. Onun Haşimilerle ilgili şiirleri,
kabile asabiyetinin bir ürünü olan "el.,Müzehhebe" sinden farklıdır. Yu-
kanda bu kasidenin te'lif sebeplerinden birisi olan Hakim b. Ayyaş'la
aralanndaki husumet üzerinde durmuştuk. Şimdi kasidenin bir başka
te'lif sebebine temas etmek istiy0ı:Uz. Bu sebep de, Kümeyt'in Araplar
arasında Yemen-Mu dar asabiyetini körüklerneyi Emevi iktidanm sars-
mak gayesiyle yapmış olmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi şair bu
kasid~şinde, iki aile hariç tüm Yemen kabilelerini kötülemişti. Halbuki
Bem Umeyyebüyük ölçüde Yemen kabilelerinindesteği sayesinde ikti-
danm sürdürüyordu. Hişam b. Abdilmelik zamamnda 15 yıl süreyle Irak
valiliği yapmış olan Halid el-Kasrl de Yememi idi 've.~şırı bir şekilde Ye-

.merni1eri tutuyordu. Kümeyt bu valiye ve BeniUmeyye'ye rağmen
Yemen kabilelerine hücum etmiştir. Kümeyt'in kabile asabiyeti ile ilgili
faaliyeti hakkında bilgi veren el-Mesı1di'ye göre şair, Mudar b. Nizar'ın
menalcıbım zikrettiği,Saziletlerini saydığı, uzun uzadıya vasıflannı açık-
ladığı ve Kahtamlerden üstün olduklannı ifade ettiği şiirleri Yemen- Nizar
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kavgasını körüldemiştir. Yemen, Nizar'a; Nizar da Yemen'e karşı iftihar
etmeye başlamış, neticede halk fırkalara bölünmüştür.Bu bölünmenin bo-
yutları o derece genişlemiştir ki kabile asabiyeti bedevi ve hadari tüm
Arapları etkilemiştir. Bu ortam nihayet Emevi devletirün yıkılmasına yol
~çmıştır149.el-Mes'ftdi'nin konuyla ilgili olarak verdiği bilgiler arasında,'
daha önce sözünü ettiğimiz Yemenli şair Hakim b. Ayyaş, olayın içinde
bulunmamaktadır. Ancak biz, hadisenin içinde Hakim'in bulunmasını
uzak bulmadığİmız gibi, üstelik el~Isfahani'nin rivayetlerinden" Kü-
meyt'in kabile mücadelelerine karışmasında bu şairin açıkça rolünün bu-
lunduğunu öğrenmekteyiz.

Aslında Beni Haşim taraftarı bir şairin kabile asabiyetine bulaş-
maması gerektiği düşünülür. Ancak, daha önce de belirttiği mii gibi
Kümeyt'te kabile asabiyeti zahiri. bir duru~~ur. Onu, yani kabile
asabiyetini Beni Haşim'i savunmak, Beni Umeyye ve valileriyle,
Haşimilere düşman olan şaidere karşı bir silah ve siyasi bir araç olarak
kullanmıştır. .

Kümeyt'te kabile asabiyetinin etkisi, şairin hayatı boyunca devam et-
tiği gibi, yankıları ölümünden sonra da: sürmüş ve şairlerietkilemiştiL
Hatta onun bu konuyla ilgili şiirleri üzerindeki tartışmalar, vefatından yüz
yıl sonra devam ediyordu. Nitekimşair Di'bil el-Huzai ve İbn Ebi Uyey-
ne, Kümeyt'in el Müzehhebe'sini eleştiren şiirler yazmışlardıt. Beni
Haşim'ın azatlısı Ebu'z-Zelfa el~Basri de bu ikisine cevap vermiş ve red-
diye yazmıştır150.

Kabile asabiyeti Kümeyt'te büyük ihtimalle Halid d-Kasri'nin Irak
valiliği esnasında <?rtayaçıkmıştır (105-120/723-737). çünkü şair bu ta-
rihten önce Beni Umeyye'ye şiddetli bir şekilde hücum etmediği gibi;
Yemen kabilelerine de nefreti yoktu: Nitekim Süleyman b. Abdilmelik
(96-99/7 14~717) zamanında' babası tarafından Horasan Valiliğine tayin
edilen Muhalled b. Yezid'i medhetmişt~ı51. -

E~ Horasan Halkını İsyana Teşviki

Hişam b. Abdilmelik 117/735 yılında 'Asım b. Abdullah'ı 'Horasan
valiliğinden azlettikten sonra Irak genel valisi Halid el-kasri, kendi
kardeşi Esed'i buraya ikinci kez vali olarak tayin etti. Bunun üzeri-
ne Kümeyt, etkili bir kaside yazarak Horasan halkına gönderdi ve.
- onlan Emevi devleti ve. valileri aleyhine isyana teşvik etti. et-Taberi ta-
rafından nakledilen bu kasidenin bazı beyitlerini kaydetmek istiyoruz.

149. e1-Mes'fidı, III, 244-5,
150. e1-Mes'fidı, III, 245.
151. e1-Isfahanı, Eğ{rnı, VII, 6290, Ahmed e1-Hfifi, Edebü's-Siyase, 488-9 ..
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Her ne kadar uzakta bulunsalar da Merv halkına tebliğ etI

Nasihat eden,' selam gönderen ve' onlanngörüşlerini teyid edenin'
mektubunu. . '

Gevşemeyin, zillete razı olmaym. Esed sizi bir muahede ile aldatnia-
sm.

Aksi takdirde dalalet ve zulüm ehline k~.şı siyah bayraklan çekiniz.

152

Kümeyt bu mektubu ile Horasan halkınıvali Esed, kardeşi Halid ve
dolayısıyla Bem Ümeyye'ye karşı açıkça ayaklanmaya davet ediyordu.
Nitekim şairin arzusu gerçekleşmiş; Horasan halkı ayaklanarak, bu mek-
tuptan 15 yıl sonra Emev! devletini yıkmışlar ve yerine Abbasileri iktida~
ra getirmişlerdir.

i

Acaba Kümeyt, Abbasiler lehine faaliyette bulunmuş mudur? O,
. Haşimiyyat'ırı:da bu. ailenin bazı fertlerini zikretmekte ve kısaca övmekte-
dir. Ancak biz Abbas oğullanyla ve abbas! hareketinin liderleriyle işbirli-
.ği içinde olduğuna, görüştüğüne dair bir bilgiye 've bizzat Abbas! propa-
gandacılan 'arasinda onun ismine rastlayamadık. Ştı kadar var ki
yukandaki mektubunda kullılfldığı "siyah bayraklar" tabiriyle isyan ifade \.
etmiş olmasmın yanında, Haris b. Süreyc'in kullandığı siyah bayraklan

'kasdetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Aynı zamanda bu şiirler bu ta-
rihten itibaren Horasan'm BemHaşimtaraftarlannın yoğun bir şekilde ta-

152. et-Tabeıi, VII, 99-100.
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aliyet gösterdikleri önemli birmerkez olduğunu göstermektedir. Esed b.
~bdullah, dahaönce Horasan valiliği yaptığı sırada 107/725 yılında
Abbasipropagandacılarından eline geçirdiklerini idam etmişti. Bu vali
aynı şekilde 117/735 yılında da b~ propagandacılardanbir grubunu yaka-
latarak bir kısmıni katletti, bir kısmımn 'uzuvlanİ11 kesti ve bir kısmını da'
hapsetti'53. . ,

Aynca bu mektup, Kümeyt'in Irak ve Horasan'da Beni Ümeyye
aleyhine gizlice faaliyet gösteren 'güçlerden birisi olduğuna da delil teşkil
etmektedirl54.

F- Kümeyt'in Tutuklanması, Firarı ve Halife Hişam Tarafından
Affedilişi (

Kümeyt'in Beni Haşim lehine ve Beni Omeyye aleyhine propaganda

Iyapmasından Emevi ailesinin ve Irak valilerinin rahatsızolduğu muhak-
kaktıt. Hz. Hüseyin'in. şehid edilmesinden sonra duraklama devresine
giren Haşimi ..isyanlarının yeniden canlanabileceği. iktidarın gözünden
kaçmıyordu. Ustelik şairin Yemen kabilelerine hücum etmesi, Irak. valisi
Halid e1-Xasri'nin Kümeyt'e. olan kinini artırmıştı. Neticede vali, iktidar
aleyhine yürüttüğü propaganda sebebiyle Kümeyt' i halife Hişam'il şika-
yet etmiş; Hişaın da şairin idam edilmesini emretmiştir. Fakat Kümeyt
lıapishaneden kaçıp Şam'a giderek halifeye kendini affettirmeyibaşar-
mıştır. Kaynaklarda bu olayın cereyan tarzıyla ilgili haberler değişik ravi-
lerden bazı farklılıklarla anlatılmaktadır. Biz bu rivayetlerden önemli bul-
duklanmızı özetlemek suretiyle kaydetmek istiyoruz.

\ .
ı. Kümeyt'in oğlu Müstehil'inrivayetine göre şair, Yemenkabileleri

aleyhine yazdığı kasidesini neşredince Halid.el-Kasri'nin öfkesini üzerine
çekti. ijalid ondan öç almak gayesiyle Hişam'a hediye etmek üzere hazır-
ladığı bir earlyeye Haşin.ıiyyat'ı ezberletti. Kümeyt'le ilgili bilgileri de bir
rnektuba yazarak Hişam b. Abdilmelik'e gönderdi. Halife mektubu oku-
yup cariyeden de Haşimiyyat'ı dinleyince öfkelendi. Derhal Halid'e bir
mektup yazarak şairin dilini ve elini kesmesini emretti: Halifenin eİnri ge-
reğince Halid'in yakalatıp hapsettirdiği Kümeyt, dostu ve Vasıt amili
Eban b. el-Velid ~l-Beceli'nin verdiği fikirle, kendisini ziyarete gekn ha-
nımıııın elbisesini giyerek hapishaneden kaçmayı başardı:' Bu arada
Halid, kocasının yerine hapishanede kman Hubba'yı sorguyaçekti.
Ancak Beni Esed'in ayaklanması üzerine kadına işkence yapmaktan vaz-
geçti ve ..serbest. bıraktı: Kümeyt bir müddet Beni Alkame'nin yanında
gizlendikten sonra, yamnda Beni Esed' den bir grup insanla birlikte bir

. i gece vakti halifeden eman talep etmek uzere Şam'.a doğru yola çıktı.. O,
, yıldızlara bakarak yol takip etme bilgisine sahip olduğu için gündüzleri

153. İbnü'l-Esır, V, 136, 190.
154. Şevki Dayf, et- Tatavvur ve.'!-Tecdid, 272.
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. gizlenip geceleri yürüyorlardı.Şam'avardıklarında: burada oturan Beni
Esed'le Beni Temim arasında bir müddet gizlendi. Bu arada haber gönde-
rerek yardım istediği Kureyş büyükleri, hatın sayılır bir şahsiyetolan An-
bese b. Said b. el-As'a giderek Mudar'ıı1 sözcüsü olan Kümeyt'in,kendi-
lerine sığınc1ığını; halbuki halifenin onun katlini' emretmiş olduğunu
bildirdiler. Anbese'niıf, halifenin bir müddet önce vefat etmiş olan oğlu
Muaviye'nin Deyr-i Hanına'dabulunan kabrine sığınmasını tavsiye etme-
si üzerine Kümeyt, mezarın üstüne' çadınm kurdu. AyncaAnbese, Mesle-
me ~. Hişam.'ın nezdinde girişimde buluIldu. Mesleme babasına giderek,
Mudar şairi Kümeyt'in eman istemek maksadıyla geldiğini haber verdi.
Halife de eman ver,diğinibelirterek, Mesleme'den Kümeyt için bii' meclis
tertiplemesini istedi. Kümeyt bu toplantıda söylediği şiirde Hişam'ımed-
hetti ve ölen oğlu Muaviye için menüye okudu. Halife ağladı ve Kü-
meyt' e .40 bin dirhem verdi, ayrıca Mesleme de 20 bin dirhem bağışladı.
Hişam., Hlliid b. Abdullah'a bir mektup yazarak Kümeyt'e ve ailesine
eırian verdiğini belirtti155 •.

2. Abdurr$man b. Davud b. Ebi Ümeyye el-Belhi'nin rivayetine
göre Hlliid b. Abdullah el-Kasri ile Küm.eyt arasındaki düşmanlığın sebe-
bi ve olay şöyledir: Yemenli şair Hakim b. Ayyaş el~Kelbi, şiirlerinde
Mudarla ve özellikle Mudar kadınlarına hakaret ediyordu. Mudar şairleri
durumu Kümeyt' e haber vererek ondan Yemenli şaire cevap vermesini is-
tediler. Fakat Kümeyt, Halid'in kendisine ihsanda bulunduğunu belirte-
re~, önce cevap vermek istemediysede. Mudar kadınlarına Yemenli bir
şairin hakaret etmesine tahammül edemeyerek "el~Müzehhebe" adlı.kasi-
desini yazdı. Şairin Yemen kabilelerine lıücum ettiği bu kaside Halid el-
Kasri'nin kulağına gidince Kümeyt'i öldüreceğini söyledi. 30 kıymetli ca-o

. nyeyeHaşimiyyat'ı ezberleterek Hişam'a gönderdi. Cariyelerden
Haşimiyyat'ı dinleyen halife öfkelendi ve şiirin Kümeyt'e ait olduğunu
öğrenince Halid'e bir mektup yazarak şairin öldüıjilmesini ve başının ken~
disine gönderilmesim istedi. Halid Kümeyt'i bir gece vakti tutuklattL
Tepkileri kendi üzerine çekmemek için Beni Esed'e Hişam'ın mektubunu
okuyarak, sadece verilen emri uyguladığını belirtti. Kürneyt'in hapishane-
den kaçışı ve' Şam' a gidişi bir önceki haberle' aynıdır. Başkente-ulaştığın-
da Mesleme b. Hişam onu himayesine ¥dı ve yenj vefat etmiş olan Mu'a-
viye b. Hişam'ın kabrinin üzerine çadırını kudnasını tavsiye etti.
Sabahleyin Hişam, mezarın üzerinde Küineyt'in çadırını görünce kızdı ve
huzuruna çağırdı. Ancak merhumun çocukları Kümeyt'iiı eteğinden tuta-
rak, dedelerinqen, babalarınıp. kabrine sığınan bu şahsın affedilmesini is-
tediler. B;~nun üzerine kalbi yumuşayan Hişam, Kümeyt'i sorguya çekti'

. ve Beni Umeyye'yi kötüleyen şiirlerinden örnekler okudu. Kümeyt, kıs-
men nesir ve kısmen de şiir olarak söylediği sözlerle Hişam' a cevap vere-
rek onu yatıştırdı ve övdü. Hişam onun şiirini beğendi. 40 bin dirhem

1"55.el-lsfahani,el-Eğanı, XVIII, 6268-74.
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para ile 30 elbise verilmesini emretti. Halid'e de bir mektup yazarak Kü-
meyt'in hanımını serbest bırakmasını emrettjl56.,

3. Bir gün Hişarn'ın kapısının önünde, üzerinde beyitler yazılı olan"
bir kağıt parçası bulunur ve halifeye gösterilir. Hişam şairleri huzuruna
davet ederek bu şiirin kime ait olduğunu sorar. Onlar da Kümeyt' e ait ol-
duğunu söylerler. Bunun üzerine halife, Vasıt'.ta bulunan Hillid b. Abdul-
lah'a gurumu yazarak bilgi ister. Vali Kümeyt'le ilgili bilgileri toplar,

. Beni Umeyye'yi kötülediğini ve Beni Haşim'i övdüğünü bildirir; şiirin-
den bazı örnekler gönderir. Halife'nin, öldürülınesini emretmesi üzerine,
Kümeyttutuklanır. Daha sonra hanımının yardımıyla hapishaneden kaçar.
Halifenin emri üzerine idam cezası uygulanmak için hapishaneye gidildi-
ğinde Kümeyt'in yerindehanımının bulunduğu görülür ve durum derhal
Halid'e bildirilir. Bu arada Şam'a giden Kümeyt, Mesleme b. Abdilıne-
lik'i över. Mesleme onu himayesine alır. Muaviye b. Hişarn'ın kabrine sı-'
ğınan Kümeytsonunda halife tarafından affedilir157;

4. İbn A'sem e1-Kl1fi;nin Ca'Jer es-Sadık'ııi Hacibi İsa b. A'Yen'den
\ rivayetinçle şairin hapsedilmesi şu ş~kilde anlatılır: Kümeyt'in yollara

oturarak Beni Haşirtı'iöven ve :Şeni Umeyye'yi kötüleyen şiirler okudu-
ğunu Halid b. Abdullah el-Kaşri'ye bildjrdiler. Halid şaidyakalatıp hapse
attırdı. Sonra Hişarn'a durumu bildirdi. Hişarn da Kümeyt'in öldürülmesi-
ni emretti. Durumdan haberdar olan Eban b. el~Velid el-Becell'nin verdi-
ği fikir doğrultusunda Kümeyt, hanııİnnın yardımıyla hapishanederi kaçtı.
20 gün Beni Alkarne'nin yanında gizlendikten sonra Beni Esed'den bazi

•kimselerl~ yola çıktı. Halid, kocasının yerine hapistekalan Kümeyt'in ha-
nımına iyi davrandı ve serbest bıraktı. Tutuklunun kaçtığıııı da bir mek-
tupla Şarn'a bildirdi. Gece vakti başşehire ulaşan Kümeyt; Mesleme b ..
Abdilmelik'e sığındı ve onu öven şiirler söyledi. Meslerne, ona M~aviye
b. Hişarn'ın kabrine sığınmasını tavsiye etti. Halife, yanında Beni Umey-
ye'nin ileri gelen şehsiyetleri olduğu halde mezarıziyarete geldiğinde
Kümeyt onu karşılayarak şiirler okudu; nesir olarak da bazı övücü şeyler
söyledi. Kümeyt'in fesabati Hişam'ın hoşuna gitti, onu bağışladı ve ::ıyn-
ca 10 bin dirhem verdi'. Mesleme de 5 bin dirhem bağışladı. Buna ilave-
ten Hişarn, kendisine eman verildiğini belirten yazılı bir' fermanı Kü-
meyt'e verdjl58.

5. İbn Abdirrabbih'in kayna..\ göstermeden verdiğ~ bilgiye göre Kü-
meyt b. Zeyd el-Esedi, Beni Haşim'i övüyor ve Beni Umeyye'yi kötülü-
yordu. Bundan dolayı Hişam onun yakalanmasını emretti. 'Kümeyt de 20
yıl gizlendi, Hişarn'dan korkusuna istikrarsız bir hayat yaşadı. Mesleme
b. Abdilmelik bir. gün avlanmaya çıktığında Kümeyt ve arkadaşlanna

156. el-Isfahiini, el-Eğfıni, XVIII, 6294-81; Aynca bkz. el-Abbasi, İlI, 96 vd
157. el-C1ihız, el-Hayavfın, II, 364; el-Isfahiini, el-Eğfıni, XVIII, 6282-6.
158. İbn A'sem, IV, 296-304. '
159. İbn Abdurrabbih, II, 56-58.
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rasthıdı: Kümeyt şiir okuyarak onu övdü. Kümeyt'in fesahat ve beMğatı
Mesleme'nin hoşuna gitti. Halife'nin ona kızgın olduğunu bildirdi. Şairi
emanı altına alıp Hişam'ın huzuruIla götürdü. Kümeytburadabir konuş-
ma yaptL Nihayet Hişam onu affedip mükafatlandırdıl59

•

Kümeyt'in halife huzurunda yaptığı ko~uşma, ,hitabet sanatı açısın-
da~ değerli olarakkabul edilmektedirI60

•. '.

Olayla ilgili rivayetleri bu şekilde kaydettikten sonra bu. haberler
üzerinde kısa. bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Birinci, ikiı:ıci ve dön-
düncürivayetlerde hadise detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.' Ikinci riva-
yette Halid ile Kümeyt arasındaki husıımet hakkında uzun uzadıya bilgi
verilirken beşinci' rivayette bundan hiç' bahsedilmemektedir. Birinci ye
ikincirivayetlerde Halid'in öç almak maksadıyla şairi Hişam'a şikayet et-
tiği belirtilmektedir. Ayrıca Küıİıeyt de Hişam nezdinde Halid'i kötüle-
miştir. Hişamo derece illicenab davranmıştır ki Kümeyt' in hammımn ser-
best bıraİ9lmasım bile emret~iştir. Kümeyt'in valiyle olan husıımetinin
daha fazla olduğu görülmektedir~ çünkü yali ile arasımn düzelmeyeceğini
veya kendisini affetmeyeceğini bildiği için ona hiç müracaat etmemiş, af
dilememiş ve çareyi doğrudan doğruya halife gitmekte bulmuştur. Bağış-
lanmasıllI müteakip derhal Kııfe'ye dönmüş ve Halid de bu arada azledi-
lerek yerine Yusuf b. Ömeres-Sakafi tayin edilmiştir. \

.Kaynaklar, Kümeyt' in tutuklanması, firan ve Hişam tarafından affe-
dilişiyle ilgili olayın meydanageliş tarihi hakkında bilgi yetmemektedir.
Ancak Muaviye. b. Hişam'ın vefat ettiği tarihlerde cereyan ettiği kesindir.
Muaviye 119/737161 yılında vefat ettiğine gqre bu hadise de zikredilen ta-
rihte meydana gelmiş olmalıdır. .

Burada Kümeyt'in Emevileri övmesi ~?erinde bir değerlendirme
yapmak istiyoruz. Görüldüğügibi şair Bem Umeyye'yi yıllardır kötüle-
mesine, onların aleyhine halkı isyana teşvik etmesine, hilafette hakları ol-
madığına dair propaganda yapmasına ve bu sebepten idama. mahkum
edilmesine rağmen Hişam'ın hoşnutluğunukazanİnış, mükafaatına eriş-
miş, kendisi ve hammı için eman almaya muvaffak olmuştur. Bütün bun- .
lara da Hişamlı ve Mesleme'yi, dolayısıyla Beni Ümeyye'yi övmesi saye;-'
sindenail olmuştur.B'işarn'ın affına mazharolduğunda 59.yaşında idi.
Acaba Kümeyt Beni Umeyye'yi övmesinde gerçekten samimi mi idi? so-
rusu akla takılabilir. Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki, özellikle
işin içine can korkusu girdiği zaman muhalif tarafı Övme, şairler arasında
sık sık görülen birdavramştır. Gerçekten Kümeyt'in bu övgüyu ne
zaman, nasıl ve hangi şartlarda yaptığı ortadadır. O, hayatından ümit kes-
miş, halifenin yakınları da dahil, hayattaolan hiç kimse Kümeyt'in can

", i

160. Hôşimiyyôt, Alın., ter. IX.
161. İbn Hazın, 92.
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güvenliğini sağlamaya tam cesaret gösterememişti. Hişam'a da'en zayıf'
anında, ölen oğlu Muaviye'nin acısınıri bağnnı yaktığı bir zamanda yak-
laşabilmiş,oğlunun mezarına sığınarak kendini. affettirebilmiştir, Dolayı-
sıyla bu medihlerin aslında şairin canını kurtarmak için söylediği sözler-
<;I;enibaretolduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Şu halde Beni
Umeyye'nin zulmünden korkması Kümeyfi bıi aileyi o aniçin övmeye
~~vketmiştir. Dolayısıyla şairin Haşimiyyaf,taki ilhamkaynağı ile Beni
Umeyye'yi övdüğü şiirlerini hazırlayan sebepler farklıdır.

Kümeyt'in şiirlerini i~celeyen çağımız yazarlarından Hamdan162, şai-
rin Bem Haşim ve Beni Umeyye hakkındaki ~iirleririi edebi açıdan ayn
ayn mukayese etmektedir. Bu çerçevede Bem Umeyye ile ilgili şiirlerinin
Haşimiler hakkındaki şiirlerinden zayıf olduğunu, Haşimileri dim sıfatlar.o-
la överken, Emevileri dünyevisıfatlarla övdüğünü;' üstelik Beni Ümey-
ye'ye karşıBem Haşim'i asla kötülemediğini kaydetmektedir.

Acaba Kümeyfin Emevileri övmesine Beni Haşim'in tavn ne ol-
muştur? Beni Haşim, Kümeyt'in kendilerini samimi olara,k desteklediğini
bildikleri için bunu anlayışla karşılamışlardır. Hatta Muhammed el-
Bakır'ın şaire bu kQnuda izinverdiği rivayet edilmektedirl63•

Bem Haşim ve taraftarları Kümeyfin Beni Ümeyye'yi sevdiği için
övmediğinin bilincinde olduklarından, onun bu davra,nışını Bem Haşim' e .
karşı bir vefasızlık olarak görmemişlerdir. Çünkü Halid b. Abdullah el-
Kasr1 gibi Yemenli ve sert bir valinin idaresi altındaki Kftfe' de yaşayan
Bem Haşim yanlısı bir şairin gerçek fikirlerini gizlernesi, tabii karşilan-
ması. gereken bir, durumdu. Kümeyt, ölümden kurtulmak ve kendi yerinde
hapishanede kalan hanımını kurtarmak için Hişam'ı ve onun oğlunu
övmek zorunda kalinıştıl64•

Kümeyt'in Beni Ümeyye'yi övmesinin yankıları Abbasiler dönemin-
de de etkisini sürdürmüştür. Nitekim Abbasi Halifesi Mehdi (169/785),
kendisini ziyarete gelen ve baba,sının Haşim oğ);1llarınıövdüğünden dola-
yı ilgisini bekleyen Müstehil'e babasırün Beni Umeyye'yi övdüğü şiirleri
hatırlatarak huzurundan kovmuşturl65•

G- Zeyd b. Ali'nin İsyanındaki Tutumu

Zeynelabidin Ali b. Hüseyin (ö. 94/712)'in oğlu olan Zeyd (80-122/
699-740), halife Hişam zamanında Küfe' de kendisine biat eden 15 bin ki-
şiye güvenerek isyanetmiştir. Zeyd b. Ali'nin isyan konusunda istişare
ettiği kardeşi Muhammed el-Bakır, Kftfelilere güvenilemeyeceğini söyle-

162. Şi'ru'l-Kumeyt, 95 vd; Kümeyt'in Benı Ümeyye'ye övdüğü beyitler için bkz.
et-Taben, VII. 210. el-IsfaMnl el-Eğfini, XVIII, 6278, Oavud Sellfim, Şi'ru'l-Kumeyt b.
Zeyd, II, 7 vd.

, 163. elcIsfahanl, elcEğfini, XVIII, 6300-6302.
164. Ahmedel-Hfifi, 482-3; Ahmedeş-Şayib, 240.
~65. İbn Sellarn, II, 320.
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miş ve kardeşine isyanetmemesini tavsiye etmi~se de Zeyd dinlememiş-
tir. Zeyd'in Hz. Bbubekir ve Ömer' e hakaret etmemesi şeklindeki. görüşü-
nü beğenmeyen Küfelilerden büyük bir kısmı onu terketmişler; bunun ya-
msıra yöneticilerin tam isyan sırasında halkı şehrin. büyük ~amiine.
,kapatmaları sonucu 'çok az sayıda taraftarı' ile birlikte Yusuf b. ümer'in
ordusuna karşı savaşmış ve öldürülmüştür. Daha sonra cesedi kabrinden
çıkarılarak idam edilmiş ve yakılmıştır166.

\ . Zeydb. Ali, isyana teşebbüs ettiği sırada Kümeyt' e bir mektup yaza-
rak kendisiyle birlikte hareket etmesini istemiştir. Anc~ Kümeyt,
Zeyd'in bu talebine olumsuz cevap vermiş ve onun isyamnakatılmamış-
tır. Şairin bu davranışındaki gerekçesi Rafızllerinkinden farklıdır ...
Rafızller, Zeyd'i, Hz. Bbubekir ve Ömerhillında'iyi düşünceler besledi-
.ği, onlan gasıp olarak görmediği için terketmişlerdi. Fakat Kümeyt, ilk
. iki halife hakkında Zeyd ile aym görüşte olmakla beraber, başka sebepler-
den dolayı ayaklanmaya katılmamıştır. çünkü, Kümeyt, Kı1fe halkım çok
iyi tanıyor ve iş ci~diye binince onlann ~eyd'i desteksiz bırakacaklarım
-tahmin ediyordu. Ustelik isyan vaktinin henüz gelmediğini savunuyor-
du167.Bununla birlikte, Zeyd'in hareketine katılmadığından.dolayı, olay-
dan sonra kendi kendini 'kötülemişve üzüntüsünü şu beyitlerle dile getir-
m~ili: .

"Rası1lün oğlu beı:ıida~et etti, fakat benicabet etmedim.

Mutlaka gelecek olan ölüm korkusundan. Ölümden uzaklaştıracak
, her hangi bir yol da yoktur"168. . .

Zeyd'in isyanının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, 126/743
yılında vuku bulan ölümüne kadargeçen 4 yıl zarfında Kümeyt''in hayatı
hakkında pek fazla bilgi yoktur. Şu kadar var ki bu süre zarfında
Haşimllerle irtibatım kesmediği anlaşılıyor. Özellikle Cafer. es-Sadık' la

( zaman zaman görüştüğü ve ona şiirler okuduğu bilinmektedir. Aynı şekil-
de, Kümeyt'in vefatından bir yıl Sonra isyan edecek olan Abdullah b. Mu.,.
aviye ~legörüştüğü de rivayet edilmektedir.

,
H. Kümeyt'in Şiiliği Mes~lesi

Bu konuya girmeden önce, İslam tarihinin ilk döneminde "Şiil" nın
durumuyla ilgili kısabir giriş yapmayı gerekli görüyoruz."Şia"; sözlükte
yer alan "taraftar" anlamına uygun olarak Hulefa~i. Raşidin döneminde,
taraf olunana izafe edilerek kullanılan genel bir tabirdir. Bu anlamda ilk
dört halifeniri şiası olduğu gibi, Muaviye b. Ebi Süfyan'ın şıası, yani ta-
raftarı mevcuttu.Fakat sonradan ortaya çıkan bazı olaylar üzerine bu ta-

. 166. et-Taben, VII; 181 vd.; E.Ruhi Fığlalı, çağımızda itikad isli1m Mezhep/eri,
91-92. .

167. Şevki Dayf, et-Tatawur ve 't~Tecdid, 275.
168. HGfimiyyat (Leiden), 157; (Beyrut),203.
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raftarlık, Hz. Ali ve soyu için daha belirgin bir hal almış ve "Şia" denilin-
ce sadece Hz. Ali ve soyunun taraftarları anlaşılır olmuştur. Hz. Hüse-
yin'in şehid edilmesinden sonra: Hz. Ali ve soyuna gösterilen ve o zama-
na kadar normal sınırlar içinde seyreden sevgi ve taraftarlık, yavaş yavaş
ona ve nefsine kutsiyet atfetme' ve devlet yönetiminin (imamet) Hz. Ali
venesline ilahibir emanet olarak verildiğini iddia etme noktasına gelmiş-
tir. Fakat bu noktada ayınm yapmak zorundayız. Hz. Ali ve soyuna sevgi
besleyen, halifenin onlardan olmasını arzu eden, yani iktidar mücadele-
sinde onların tarafını tutan Şia ile Hz. Ali ve hesline kutsiyet atfederek
onlan masum kabul eden, Hz. Ali'yi Peygamber ve ilah seviyesine çıka-
ran Şia (Gulat) arasındakesin bir ayınm yapmak gereklidirl69• İlk devir
İslam tarihinde, pek çok meşhur şahsiyetin iki tür şiadan birincisine, yani
Hz. Ali ve soyuna sevgi besleyen, Emevi zulmüne karşı onları 'destekle-
yen ve iktidar mücadelesinde onların tarafı m tutanŞiaya mensubiyetin~
den bahsedilir. NitekiD).Ebu Hanife'nin hocası Hammad'ınşeyhi olan İb-
rahim Nehai, Ehl-İ Beyt muhibbi ve taraftarı olarak, meşru halifenin Hz.
Ali olduğunu söylerken, Muaviye'nin halkın tercihine bakmaksızın hila-
feti gasbettiğine inamyordu. Bu sebepten İbn Kuteybe Nehai'yi Şia'dan
saymaktadırl7O• 1

Kümeyt'in şi1liği meselesini' ele alırken bu iki tür şiaayınmını dik- i

kate almak gerekir. Çünkü Kümeyt, şi1liğin mezhepler veakideler şeklin-
de henüz istikrar bulmadığı bir dönemde yaşamıştır.

Bu girişten sonra Kümeyt'in şi1liği üzerinde durmak istiyoruz. Kay-
nak1arımızda onun Şia'ya mensubiyetinden ve teşeyyuundan bahsedil-
mektedir. Bu kaynaklar ar~ında şairi aşın Şia' dan gösterenler olduğu
gibi, ~ia'nın Ehl-i sünnet'e en yakın kolu olan Zeydiyye'ye mensup oldu- .ı
ğunu ıleri sürenler de mevcuttur: el-Cahız171 onu Gulat-ı Şia' dan saytnak-
ta; es-Seillibi172 derınızi olarak kabul etmektedir. el-Isfahani, bir taraftan
Bem Haşim sempatizanlığı ile bilindiğini kaydederken, diğer taraftan sa-
dece Şii olduğundan bahsetmektedirl73• Aym. şekilde ez-Zehebi174, el-
Makrizi175 ve el-AbMsil76 onun yalmzca Şii olduğunu belirtmektedirler.
'el-Bağdadl'ye177 göre Kümeyt Şia'nın fakihidir ve ilk defa teşeyyu' konu-
sunda açıkça tartışmıştır. i '

169. el-Cahız, Kitabu'l.Osmaniyye, 6; E. Ruhi Fığıalı, imamiye Şiası, 107-108; İ.
Hakkı Ünal, "Cafer es-S1idık.Ebu Hanife Münasebeti çerçevesindelÖzlenen İslamı Bir-
lik", ilim ve Sanat Temmuz 1993, Sayı 35-36, s: 87-88. .

,170. İbn Kuteybe, el-Maarif, 624.
171. el-Beyan ve 't-Tebyfn, II, 46.
172. Sil11nru'I-Kuzab, 313.
173.el-Eğani, XVIII, 6265, 6267.
174. Nübelfi) V, 388.
175: Failu Ali'l-Beyt, 78.
176. Meahid, III, 93.
177. el-Bağdadı, I, 69.
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, Çağdaş yazarlar, daha ziyade onun Zeydiyye mezhebine mensup 01-
\ duğunu ileri sürmektedirler178•

Burada ilk önce şairi aşırı Şii inançlara sahip bir şahsiyet olarak gös-
teren müelliflerin görüşlerini tartışmak istiyoruz. Her şeyden evvel belirt-.
memiz gerekir ki, şairinHaşimiyyat'ında, Haşimi imamlantavsifte aşın-
lık yoktur. Onda, İmamlann masum oluşlan, zahili; batıni bütün ilimleri
ihata edişleri gibi inanİşlar da mevcut değildir. Kümeyt, her hangi bir kut- .
siyet atfetmeksizin ve sihirbaz gibi insanlan aldatan bir kimse olarak gös-
termeksizin', İmamın sadece lliim olması gerektiği üzerinde durur. Aynı
şekilde Kümeyt'te a,şın Şii fırkalann savunduklan gaybet (imamın gizlen-
mesi), ric'at (imanıın tekrar dönmesi), beda (Allah'ın iradesini değiştir-
mesi), tenasuh (ruhlann beden değiştirmesi), hulul (Allah'ın imamlann
şahsına hulul etmesi) gibi aşın inanışlar'bulunmamaktadır179 •.

Bu bakımdan el-Cahız'ınI8o "Kümeyt Gulat-ı Şia'dan idi" sozü ger-
. çeği yansıtmamaktadır. Muhtemelen bu müellif, şairi, Abbasllerin gönlü-
. nü hoş tutmak için bu şekilde tanıtmıştır. Çünkü Abbasller, peygamberin
mirasının sahiplerinin kendileri olduğunuiddia ediyorlardı. Bu sebepten,
Peygamberin varislerinin Hz. Ali, Fatıma ve onun oğullan olduğunu
cesur bir şekilde söyleyen Kümeyt'e kızıyorlar, onu sevmiyodar ve hatta
oğluna iyi davranmıyorlardı. el-Isfahaml81, Abbasllerin Kümeyt'in oğlu
Müstehil' i hakir gördüklerini, .rahatsızettiklerini ve hatta dövo.üklerini
kaydetmektedir. Yine aynı müellif, bir defasında gece bekçisinin Müste-
hil'i yak&1ayıphapsettiğini, bunun üzerinÇ. şairin Ebu Ca'fer Mansur' a bir
mektup yazarak düşmanlan olan Beni-Umeyye'nin iktidan döneminde
korku içinde yaşadıklarını; Abbasller zamanında da bu korkunun ve mu-
sibetin devam ettiğini belirttiğini kaydetmektedir. Mansur bu mektubu
okuyunca "Müstehil doğru söylüyor" demiş ve onun serbest bırakılmasıriı
emretmiştirl82• '

es-Selliibi'nin iddia ettiği gibi Kümeyt'i bir rMızi olarak kabul etmek
asla mümkün değildir. Bilakis Kümeyt'in fikirleri ile ~~fızanın fikri taban
tabana zıttır. Çünkü "RMızi" tabiri Hz. Ebubekir ve Oiner'i reddetmedi-
ğinden dolayı Zeyd b. Ali'yi terkeden.Kufeliler için kullanılmaktadırl83•

Kümeyt ise bu kon~da Zeyd ile aynı görüştedir ve'rMızllerden ~ynlır. .

Kümeyt'in Zeydiyye ile alakasına gelince, şairin yaşadığı devir, Zey-
diyye'nin henüz bir mezhep olarak teşekkül etmediği bir dönemdir.
Çünkü bu mezhebin görüş bakımından önem' kazanması ve müstakil bir. . . ,

178. Şevki Dayf, et-Tatavvur ve 't-Tecdfd, 286; Nu'man el-Kadı, 615.
179. Krş. Numan el-Kadı, 6İ5.
180. el-Beyan ve 't-,Tebyfn, I, 46.
181. el-Eğanf, XVIII, 6288.' .
182. el-Isfahi'inı, el-Eganf, XVIII, 6288.
183. et-Taberi, VII, 180.
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itikadi bünyeye kavuşması Kümeyt'in ölümündençük sünra, Abbasilerih
ilk dönemlerinde ülmuşturI84• Bu bakımdan Kümeyt'in fikirlerinin Zey-
diyye'den önce, çağdaşı .olan Zeyd b. Ali'ninkilerle karşılaştırilması ge-
rektiği kanaa!~ndeyiz. Zeyd isyana teşebbüs ettiği zaman kendisine Hz.
Ebubekir ve ümer hakkındaki düşüncesini süranlara, .onlar hakkında ha-
yırdan .başka bir şey düşünmediğini açıklamıştı. Zeyd' e göre hilafet Beni
Haşim'in hakkı .olduğu halde ellerinden alınmıştır. Ancak bu hakkı ünla-
nn elinde~ alan ilk iki halife küfre düşmemişlerdir. İlk iki halife iidil,idi-
ler. Beni Umeyye ise zalimdir. Bu ikincilere karşı .onun için isyan etmek-
tedir185• Zeyd'in Hz. Ebubekir ve Ömer hakkındaki göıiİşü dahasünralan
efdal var iken mefdulün imametinincaiz .olduğu şeklinde Zeydiyye mez-
hebinin esası haline gelmiştirI86• •

Kümeyt; hilafet künusunda Hz. Ali' den yana. düşünmekle beraber,
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer' e sövmeye razı .olmaz. İlk iki halifenin,
Rası1lullah'ın kızı Fatıma'ya mirasım vermemelerini hüş karşılamamakla
birlikte ünlan küfürle suçlamaz. Meseleyi Allah'a hı:ı.valeeder. Bu husus-
ta şunlan söyler:

Emiru'l-Mü'minin Ali'yi seviyürum. Ebubekir ve Ömer' e sövmeye
de razı .olmam.

Her ile kadar .onlar Rası1lullah'ın kızına Fedek'i ve mİrasım vermedi-
lerse dahi "kafirdirler" demem.

i
Kıyamet günü özür beyan ettikleri zaman ne mazeret ileri sürecekle-

rini Allah bilirI87• .

Kümeyt aynca Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'e la'net edilmesini hüş
görmemektedir188• .

Görüldüğü gibi Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer hakkında Zeyd b. Ali ile
Kümeyt aym görüştedirler. Hatta CMer es-Sadık ve. babası Muhammed
el-Bakır' ın fikirleride aymdır. CMer es-Sadık' ın Hz. Ebubekir'e saldıran
rMızilere kızdığı söylenmektedirI89 •.Muhammed el-Bakır da ilk iki halife-
ye asla sövmediği gibi, ünlann düstlanna düst, düşmanlannada düşman-
di190•

Kümeyt, Haşimiyyat'ta Beni Haşim imamlanmn alim, zfrhid, adil,
şecaat sahibi ve cömert .olduklanndan sık sık bahseder. Ancak belli. bir
Fatımi' nin imametinde ısrar etmez. Genel .olarak Ali .oğullarından, hatta

184. E. Ruhi Fığıalı, ftikadı Islfım Mezhepleri, 93.
185. et~Taberi, VII, 180-181.
186.Bkz.: eş-Şehrlstipıi, I, 306.
187. Hfışimiyyfıt (Leiden), 156; (Beyrut),202.
188.Hfışimiyyfıt (Leiden), 152; (B~yrut), 197.
189. ez-Zehebi, Nübelfı, VII, 258-59.
190. ez-Zehebi, Nübelfı, VII, 255.
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)

,

Cafer b. Ebi Talib'den, Abbas ve oğullarından da bahseder. Horovitzl91,
Abbas ve oğullarından bahsedilen beyiderin Abbasller doneminde tiydu-
ruIduğu görüşündedir. Bu kesin değil'dir.Ancak Abbas ve oğullarıyla ilgi-
li beyiderin' dışındakileri esas alarak dahi, Kümeyt'in belli bir Haşiminin
imameti üzerinde ısrarettiğini söylememiz m,iimkün değildir.

Kümeyt'in bu fikirlerini Zeydiyye'ninkilerle mukayese edecek Qlur-
sak, Zeydiyye imamlann Mim, adil, zahid, şecaat sahibi, cömert ve ayrıca
Fatıma'nın nesiinden olmalannı şart koşarlarI92 •.

,Kümeyt ise Haşim~ imamların Mim, zahid, ftdil, şecaat sahibi ve cö-
mert olduklarını söylemekle birlikte, övgüsünü sadece Fatıma'nın nesiine
tahsis etmediği gibi, imameti de onun nesli ile sınırlainaz. Zeydiyye bu
konuda Kümeyt'ten ayrılır. Kümeyt Fatıma oğullannın dışında Ca'fer et-
Tayyar ve İbnü'l-Hanefiyye'den de bahseder. O halde diyebiliriz ki Kü-
meyt, Emevllere karşı, Beni Haşim' den kim olursa olsun desteklemekte
ve onlın iktidarına' razıolmaktadır.

Bu durumda Kümeyt'inZeyd b. Ali ile irtibatı olmasına rağmen sa~
dece Zeyd'in ve Zeydiyye'n).n şairi olduğuntisöylemeyeceğimiz gibi,
Haşimiyyat'ın da Zeydiyye'nin esaslarının tamamını kapsadığını ifade
edemeyiz. Hatta onun Zeyd'in isyanına katılmayıp ona muhalefette bu-
lunduğunu da biliyoruz. " ' '

Kümeyt'in,' yaşadığı dönemdeki Haşimilerden belli bir şahsın imam-
lığını kabul ettiğini söylemek de son derece zordur. Şair, Şia' da henüz
imamlar silsilesinin teşekkületmediği bir dönemde yaşadığından, onda,
imamların silsilesini göremiyoruz. Sadece Beni Haşim'i öyer. Hz. Pey-
gamber'in Gadiri-Hum'da Hz. Ali'yi seçtiğini belirtir. Ondan vasi diye
bahsetmesinin dişında Hz. Ali'den sonraki imamların açık ve gizlinaasla

. mı yoksaümmetin seçimi ile mitayin olunacağına dair tafsilat bulunma-
- maktadır.

Kümeyt'in "takiyye" konusundaki görüşüne gelince, korumak, sa-
kınmak demek olan "takiyye",'pekçok mezhebin kabul ,ettiği bir görüştür
ve Ehl-i Sünnet'le Şia arasındaki ihtilaflı konulardan biridir. Elinde kuv-
vet ve iktidar bulunan kafir ve zalimlerin can, mal ve diğer varlıklan teh-
didi üzerine müsaade edilmiştirl93• Buna göre insancimını ve malını ,kur-
tarmak için gerçekte sahip Olduğugörüş ve inancı saklayabilir veya aksini
açıklayabilirl94•

191. "Kümeyt", i.A., VI, 1081.
192. eş-Şehristanı, I, 306. ' A

193, Kur'an-ı Keıim'de bu hususla ilgili ayet-i kerimeler mevqıttur. Bkz. 3 Al-i
İmran 28; 16 Nahl '106; 40 Mü'min 128.

194. E. Ruhi Fığlalı, İmfımiyye Şiası, 224. .

i
i
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i

Kümeyt, IV. Haşimiyye'nin 86 dan 107. beytine kadar 22 beyittel95
Beni .Haşim'e olan sevgisini ve onlara yardımetmek istediğini açıklar.
Bununla birlikte bu isteğini uygulama alanına koyam~. Mesela eline kılı-
cı alıp savaşamaz, kendisini ölümün' kucağına atamaz, bu konuda nefsiyle
mücadele eder; kendini her ne,zaman onlara açıkça yardıma ve fani haya,;.
tı baki hayata mukabil feda etmeye zorlasa nefsini ikna edemez. Beni
Haşim'den isyan etmeyenleri zikreder. Bu suretle ke~.disini avutmaya ça-
lışır. Devamında" merhametsiz olarak gördüğü Beni Umeyye'ye nefretin-
den ve onlarakarşı beslediği kinden bahsederek, onlarla muamelede en '
iyi aracın "takiyye" olduğunu açıklar. Şüphesiz bunu da Beni Ümey-
ye'nin şerrinden korunmak içinyapar.

.. Kümeyt' te, Haşim oğullanna ,mahsus' bir karizina anlayışı yoktur.
Uzerinde durduğu konulardan, G~diri Hum gününde' Hz. Ali'nin
"velayet"inden bahsedişi ve buna bağlı olarak hilafet makamını Hz. Mu-
hammed'in Beni Haşim!e bıraktığı bir miras olarak telakki etmesi ile "ta-
kiyye" nin, daha sonraki dönemlerde gelişen şii anlayışla bağlantısı kuru-
labilir. Bunun dışındaki fikirleri, normal şartlar dahilinde Beni Haşim'e
sempati duymak ve bu aileyi deste~lemekten ibarettir. . ' .

, 1- Küİneyt'in Öldürülmesi

Kümeyt, H~d el-Kasd'nin yerine 120/738 yılında Irak valisi tayin
edilen Yusuf b. ümer es-Sakafi zamamnda öldürülmüşllir.

Şair 122/740 yılında Zeyd b. Ali"yiöldürmesinden dolayı Yusuf b.
Ömer' i şiddetli bir şekilde kötülemişti; hattavaliyi ve onu tayin edenleri
"habis" ve "zam" olarak vasıflandırmak gibi ağır ithamlarda bulunmuş-
turl96• Fakat bir müddet sonra aynı Kümeyt'in, daha önce muhalefetettiği
valinin huzuruna bu defa onun medhetmek üzere. çıktığını görüyoruz.
Muhtemelen, bize göre şair, selefinden daha acımasız olan bu valinin şer-
rinden emin olabilmek için huzuruna 'gitmiştir. Olay, Yusuf b. Ömer'in
Halid el-Kasd'yi öldürmesinden sonra meydana gelmiştir. Valinin maka-
, İnında Kümeyt, şiirler okuyarak Yusufb. Omer'i ovdü ve eski valiyi kö-
tüledi. Bu sırada Yusuf'un yanında bulunan Yemenli ve Halid taraftan
askerler kılıçlanyla saldırarak Kümeyt'i öldürdüler (126/?43)197.

i
Valinin başında duran ve muhtemelen onu korumakla görevli olan

askerlerin, valiyi öven ve selefini kötüleyen şairi validen izinsiz olarak öl-
dürmeye cesaret edebileceklerine ihtimal vermiyoruz. ü halde, acaba as-
kerleri Kümeyt'i öldürmeye bizzat vali mi teşvik etmİştir? Bize göre bu

195. Haşil1liyyat (Leiden), 152; (Beyrnt), 197; Şia'nın takiyye anlayışı için bkz.
İhsan İlahi Zahir, Şia'nın Kur'an, Imamet ve Takiyye Anlayışı, ter. Sabri Hizmetli-Hasan
Onat, Ankara 1984, 140-192.

196. HaşilJliyyat (Leiden), 156; (Beyrnt), 202:
197. el-Isfahfu?, el-Eğanı, XVIII, 6287; el"Bağdadı, T, 69. ,
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sorunun cevabı "evet" ol~alıdiLÇünkü Yusuf b. Ömer, Zeyd b, Ali'nin'
öldürülmesi üzerine; kendis~ne yaptığı ağır hakaretlerden dolayı' Kü-
meyt'en intikam alrriak maksadıyla şairin öldürülmesini emretmiş olabi-
lir198; ,

Kümeyt, oğluna yaptığı vasiyete uyularak KUfe'nin "Mekrmı" adlı
bö~gesine. defnedilmiştir. e1-Isfahfull, buranın kendi zamanında Beni'
Esed'in kapristanı olduğunu kaydetmektedir199

• "

'Kümeyt'in Haşimiyyat'ını Fakültemiz dergisininhıüteakip sayısında
yayınlanacak olan makalemizde .İslam tarihi ve kültürü açısından tahlil
edeceğiz. Aynı zamanda Küı:neyt'in hayatı, siyasi olaylardaki yeri ve i

Haşimiyyat'ı hakkında genelbir değerlendirme yapacağız .

. "

j

\ '

198, Brockelmann, Halid el-Kasrl hutbe okurken, Ca'feriyye'nin ona karşı isyanı
sırasında askerlerin Kümeyt'i 126/743 yılında öldürdüğünü kaydetmektedir (OAL, l, 61),
Ancak bu yanlıştır. çünkü Halid 120/738 yılında valilikten izledilmişti. el-lsfahanı,
Kümeyt'in Çilümüyle ilgili olarak verdiği bilgiden önce, ııalid'in hutbe okuduğu esnada

, Ca'feriyye'nin isyanından' balısetmektedir (el-Eğanı, XVLII, 6286-7). Brockelmann muh-
temelen iki olayı birbirine kanştırınıştır. '

199. el-Eğani~XVLII, 6310.
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