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(Haşimiyyat'ın İslam Tarihi Açısından
Değerlendirilmesi)

Doç. Dr. İbrahim SARIÇAM

Bilindiği üzere siyası şiirler. ve dıvanlar, İslam tarihinin ve bilhassa
kabile ve fırka mücadelelerinin en başta gelen kaynakları arasında yer
alırlar. Emevııer dönemi Benı Haşim taraftarı şairlerinden olan ve bu dö-
nemin bazı siya~ı olaylarında aktif roloynayan, şiirleriyle Benı Haşim'i
savunup Bem Umeyye'ye hücum eden Kümeyt b. Zeyd el-Esedl'nin
"Haşimiyyat" adlı dıvanı da dönemin siyası olaylarına, kültürüne ve tar-
tışma konularına ışık tutması açısından önemli bir kaynaktır. Kümeyt b.
Zeyd el-Esedl'nin hayatını ve siyası olaylardaki yerini elealdığımız yazı-
mız Fakültemiz dergisinin XXXVI. cildinde yayınlandığından, burada o
~onuya tekrar dönmeyeceğiz. Bu yazımızda Haşimiyyat'ı tahlil edeceğiz.
On ce Haşimiyyat'ın konusunu ve muhtevasını ortaya koyduktan sonra,
inşad tarihi, inşadilli hazırlayan sebepler ve Kümeyt'in tartışma metodu
üzerinde duracağız. Daha sonra Kümeyt'in Haşimiyyat'da üzerinde dur-
duğu temel konuları inceleyeceğiz. Bu konuların en önemlileri arasında
Bem Haşim'i övmesi, Benı .9meyye'yi kötülemesi, bu hanedana karşı
isyan fıkrini işlemesi, Benı Umeyye ile Benı Haşim'i mukayese etmesi
yer almaktadır. Kümeyt' in hilafetle ilgili görüşleri dikkati çektiği için
daha sonra bu görüşler üzerinde duracağız.

A.Haşimiyyat'ın Konusu ve Muhtevası

Haşimiyyat'ın konusu, dıvan'ın bütünü dikkate alındığı zaman, Benı
Haşim' in hJ.lafetteki hakkını, şaire göre, bu hakkı onların elinden almış
olan Beni Umeyye'ye karşı savunmakdır. Bunu biraz daha genişleterek.
üç kısma ayırmak ~ümkündür. 1- Benı Haşim'i övmesi ve faziletlerini
zİkretmesi 2- Bem Umeyye'nin zemmi. 3- Haşimi-Emevi mukayesesi. Şu
kadar var ki Kümeyt, medih kasidesi yazmak gayesiyle Beni Haşim'i öv-
mediği gibi, Benı Üm~yye'yi de hed kasidesi yazmak için kötülemez.
Onun asıl hedefı Beni Umeyye'nin hilafete layık olmadığını, haksız ola-
rak bu makamı işgal ettiğini ispat etmek ve onların yerine Haşimllerden
birisinin iktidara gelmesi gerektiğini savunmaktır.
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Haşimiyyat'ın tahliline geçmeden önce, divanın bütününe genel bir
bakış sağlamak amacıyla muhtevasının ortaya konulması gerektiğine ina-
nıyoruz. Her kasidenin ihtiva ettiği hususlara tafsilata girmeden genel hat-
larıyla işaret edeceğiz.

Haşimiyyat, birincisi 103, ikincisi 140, üçüncüsü 133 ve dördüncüsü
III beyitten meydana gelen 4 uzun kaside; birisi 33, diğeri 20 beyitten
ibaret olan iki kısa kaside; yedişer beyitlik iki kısa parça ve ikişer mısra-
lık üç kıt' adan ibarettir.

Birinci Haşimiyye
Kümeyt bu kasidesinde, önce, diğer şairlerin aksine, genç kadınlara

değil, Haşim oğullarına özlem duyduğunu açıklayan bir giriş yaptıktan
sonra, bu aileyi tavsif etmekte, hasletlerini dile getirerek onlardan olan
idarecilerin başarılarını ve sayaşlardaki kahramanlıklarını anlatmakta;
Beni Haşim'in adaletini Beni Umeyye'nin zulmüyle mukayese etmekte-
dir. Devamında Hz. Muhammed'den başlayarak Beni Haşim'den belli-
başlı şahsiyetleri övmektedir. Bunlar Hz. Hamza, Hz. Ca'fer, Hz. Ali, Hz.
Hasan, Hz. Hüseyin, Muhammed b.el-Hanefıyye ve Hz. Abbas'tır. onla-
rın hepsini, olağanüstü sıfatlarla tavsif etmeksizin, methetmekte ve zaman
zaman da muhalifleri tarafından kendilerine yapılan haksızlıkları dile ge-
tirmektedir. Şair kasidenin son kısmında kendisini Beni Haşim'e götüren
devesini tasvir etmektedir. ı

İkinci Haşimiyye
Bu kasidesinde Kümeyt, önce Beni Haşim'e karşı duygularını dile

getirip i. Haşimiyye'dekine benzer bir giriş yapmakta; kadınlara, eski
menzillere, uğur kuşları uçurmaya ve av hayvanlarını seyretmeye özlem
duymadığını belirtmektedir. Bundan sonra şair, fazilet ehli ve Adem
oğullarının hayırlıları olan Beni Haşim için coştuğunu dile getirerek, on-
ları övmeye devam etmektedir. Hz. Ali'ye düşman olanlara karşı onu sa-
vunmakta; Beni Haşim'i desteklemekte; bu aileyi sevdiğinden ve övdü-
ğünden dolayı kendisini eleştirenlere cevap-yermektedir. Daha sonra
hilafet meselesini ele alarak bu makarnın Beni Umeyye tarafından asıl sa~
hipleri olan Beni Haşim'in elinden alındığını iddia etmektedir. Bu konuda
Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri Beni Haşim lehine delilolarak zikret-
menin yanında akIi deliller de kullanan şair, bu suretle hilafetin Beni
Haşim'in hakkı olduğunu savunmaktadır. Kasidenin devamında, Beni
Ümeyye'nin zulmünü ve k~tü idaresini bazı teşbihler de yapmak suretiyle
ortaya koymaktadır. Beni Umeyye'nin hilafeti miras yoluyla devraldıkla-
rım iddia ettiğini; halbuki bu iddianın doğru olmadığını, aslında hilafetin

1. Ebu Riyaş cl-Kaysı, Şerhu Haşimiyyati'I-Kumeyt b. Zeyd el- Esedf, neşr. Jozef Ho-
rovitz, Leiden 1904,2-26 (Alm. ter.: Die Hasimijjat des Kumait, ter. Josef Horovıtz,
Leiden 1904) Bundan sonra Haşinıiyyat (Leiden) şeklinde gösterilecektir; Şerhu
Haşimiyyati'l- Kwneyt b. Zeyd el-Esedf, tah. Davud Selium ve Nuri Hammudı el-
Kaysı, Beyrut 1986, i1-42. Bundan sonra Haşimiyyat (Beyrut) şeklinde gösterile-
cektir.
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tevarüs yoluyla Hz. Muhammed'den onun ailesi Benı Haşim'e intikal et-
. tiğini savunmaktadır. Kümeyt kasidenin burasında i. Haşimiyye'de övdü-
ğü Bem Haşim fertlerini tekrar zikrediyor ve bunlara Hz. Abbas'ın oğul-
ları Fazı ve Abdullah' ı da ilave ediyor. Bu arada Hz. Hüseyin başta
olmak üzere Benı Haşim' den öldürülenIere ağlıyor. Kasidenin son kıs-
mında, kendisini övdüğü kimselere götüren deveyi ve yaban öküzünün av
köpekleri ile mücadele edişini2 tasvir ediyor. Medine'ye ve oradan da
Mekke'ye gidişini anlatarak kasideye son veriyor3•

Üçüncü Haşimiyye
Şair ilk iki kasidede olduğu gibi bu kasideye de coşkusunun kaynağı-

nın Benı Haşim sevgisinden başka birşeyolmadığını ifade ederek başla-
maktadır.

Ne mal tutkusu ve ne de korkunun kendisini Hz. Muhammed'e olan
sevgisinden vazgeçiremeyeceğini söyleyen Kümeyt, Hz. Muhammed'e
ve nesIine olan aşın sevgisinden dolayı insanların kendisini ayıpladığını
belirtmektedir. Buna rağmen Hz. Muhammed'i övmeye, ona ve tüm Benı
Haşim'e olan sevgisini ve bağlılığını artırmaya karar vermektedir. Bizzat
Hz. Muhammed'e hitap ederek O'nun kusurlardan arınmış olduğunu
ifade etmektedir: Hz. Muhammed, Havva'dan itibaren temiz rahimlerden
intikal ederek A,mine'ye kadar gelmiştir. Onun soyu temizdir. Bütün
Arapların üstünü olan Hz. Muhammed, şeref bakımından zirvededir. Geç-
miş peygamberler onu tasdik etmişlerdir; çünkü Hz. Muhammed'in risa-
leti onların risaletini tamamlamıştır. O, son peygamberdir, müjdeleyici-
dir, inzar edicidir, Arapların taptığı putlan ortadan kaldırmıştır ve
Araplan gerçek ma'bud olan Allah'a yöneltmiştir. Sonra yeni dini yay-
mak için hicret etmiş; Evs ve Hazrec kabileleri de ona yardım etmişlerdir.
Hz. Muhammed Havz'ın sahibidir ve kıyamet günü ümmetine ondan içi-
recektir.

Şair, Muhammed ailesini sevdiği ve övdüğü için her hangi bir ücret
talep etmediğini, sadece onların sevgisini ve yakınlığını istediğini belirtir
ve bu sevgisinin de hayatı boyunca devam etmesini arzu ettiğini açıklar.
Benı Haşim'e övgüsünü sürdürür: "İnsanlardan acı söz işitilirken onlar-
dan ancak tatlı sözler duyulur". Daha sonra Kümeyt, kendisinden, deve-
sinden ve her ikisinin de Beni Haşim'e ulaşmak için karşılaştığı güçlük-
lerden bahsederek kasideyi tamamlamaktadır.4

Dördüncü Haşimiyye

Kümeytbu kasidesinde Benı Ümeyye'yi kötülemekte ve onlara karşı
isyan fikrini işlemektedir. Daha önceki üç kasidenin aksine, giriş yap-

2. Şair bu misaııe, Haşimilerle ErneVıler arasındaki kanlı mücadeleye işaret etmektedir
(AbdUIkadir el-Kıu, Ff'ş-Şı'ri' I-İslamı ve 'I-Emevı, Kahire 1984,304).

3. Hiişimiyyat (Lciden), 27-74; (Beyrut), 43-99; Ali Atvi, el-Kumeyt b. Zeyd el-Esedı,
beyne'I-Akfde ve's-Siyase, Beynıt 1988, 102-135.

4. Hiişimiyyat (Leiden), 74-109; (Beynıt), 101- 145; Atvi, 135-150.
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maksızın doğrudan, işlernek istediği konuya girmekte ve Beni Ümey-
ye 'nin kötü siyasetinden bahsetmektedir. Şair kasideye, adalet sahiplerine
ve olayların sonucunu hesap edebilen basiretli kimselere soru sorarak
başlamaktadır: Ümmet bu derin uykudan ne zaman uyanacak ve zalimlere
karşı ne zaman ayaklanacaktır? Kümeyt, insanların zulme.karşı ses sizliği-
nin uzadığını, abkamın terk ve ihmal edi~diğini, sanki Islam'ın dışında
başka bir din ehli haline gelindiğini, Beni Umeyye'nin, Peygamber'in di-
nine inandığını, ancak Cahiliyye toplumunun yaptıklarını işlediklerini
dile getirmektedir. Şair bundan sonra ümmetin idarecilerinden ve
hakimiyeti ellerinde bulunduran~!lrdan sorduğu sorulara cevap istemekte-
dir. Daha sonra Kümeyt, Beni Umeyye'nin zulmünden bahsetmekte ve:
"Müslümanların başına bela olan bu idareciler kendilerini hayır işlemeye
sevkedecek, hak yolunu gösterecek ve işledikleri kötülükleri terketmeye
yöneltecek bir Kur'an ayeti okumayı düşünmezler mi"? diye sormaktadır.
Şair bu kötü idarecilerin hakimiyetlerinin uzadığım ileri sürerek, "Ne za-
mana kadar bu insanlar isyan etmeden, zalim idarecileri değiştirmeqen bu
durum böyle devam edecektir?" diye tekrar bir soru sorar. Bem Umey-
ye'nin, çocukları yetim, kadınları dul bıraktığını belirtir. Şair AHah'a yal-
vararak, düşmanlarına karşı BeniHaşim için yardım talep eder. Kaside-
nin devamında Hz. Hüseyin'in isyanından ve onun, insanların gözleri
önünde şehid edilmesinden bahsederek, tarihte bir benzerinin .görülmedi-
ğini ifade ettiği bu olayın suçlularını kınayan Kümeyt, Bem Umeyye'yi,
Bem Haşim'in gücüyle ve haklarını geri almak için iktidardaki bu aileye
karşı mücadele etme azimleriyle tehdit etmektedir. Kasidenin son kısmın-
da Bem Haşim' in sıfatlarını saymaktadır: "Onlar adalet ehlidirler, hilafet
kendilerine intikal edince adaletle hükmederler, açlar doyar ve insanlar
huzura kavuşur". Onları sevdiğini ifade eden şair, Beni Haşim' e yardımcı
olurken, ayıplayanın ayıplamasından çekinmemektedir.s

Beşinci Haşimiyye

Bu kasidede Kümeyt eski coşkusuna yeniden dönüyor. İlk üç Haşi-
rniyyedekine benzer bir girişten sonra Beni Haşim'in propagandasını yap-
makta; Haşimi imamların özelliklerini açıklamaktadır: "Onlar yüksek
şeref sahibidirler." Şair kendisine veya Beni Haşim'e (kendisi gibi) sevgi
besleyen birine hitap ederek bu kabilenin üyelerini dost edinmesini isti-
yor. Çünkü: "Beni Haşim'in faziletlerinin izleri ölümsüzdür." Onları
medhinin yalan değil gerçek ve bir çeşit ince hesap işi olduğunu açıkla-
yan şair, Beni Haşim'i şöyle tavsif eder: "Onlar hayır ve ilim ehlidirler,
savaşta sebat ederler." Kümeyt övgülerini sürdürerek Ehl-i Beyt'in faali-
yetlerini uzun uzun anlattıktan sonra sözü Kerbela faciasına getirip bu
olayın kalbinde meydana getirdiği derin üzüntüyü dile getirmektedir. ka-
sidenin sonunda Beni Haşİrn'i övdüğünden dolayı herkesten adalet ümit

5. Haşimiyyiit (Leiden), 110-114; (Beynıt), 146-187; Atv!, 150-166.

"
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etmekte, faaliyetinden dolayı hayra nail olmasını diledikten sonra Beni
Haşim'in kaybolmaya yüz tutan haklarını korkak bakışlarla seyretmekte-
d. 6ır.

Altıncı Haşimiyye

Kümeyt bu kasidede hakimiyet meselesi ve itikadi yönden bazı
önemli hususlara değinmektedir. Kureyş seyyidlerinin kaybına şiddetli
hüzün duyan ve onları öven şair, I-!z. Muhammed'i ve Hz. Ali'yi övdük-
ten sonra "vesayet" meselesi üzerinde durmaktadır. Peygamber'in Gadir
Hum'da Ali'yi kendisinden sonra mü'minlerin emiri ve halifesi olarak
seçtiğini, fakat başkalarının bu hakkı onun elinden aldığını ve birbirlerine
biat ettiklerini, bu biatın da kendi nazarında tehlikeli biat olduğunu belirt-
mektedir. Bundan sonra şair, Hz. Ali'nin hakkını elinden almış olsalar
dahi ilk halifelere "la'net" etmemekte; bununla birlikte, bu davranışlarıy-
la ilk halifelerin Hz. Peygamber'in emrine muhalefet ettiklerini belirt-
mektedir. Son olarak Kümeyt, burada hakimiyet meselesi üzerinde dura-
rak, Ernevlierin idareyi Haşimllerin elinden gasbettiklerini ifade
etmektedir. Bu çerçeved~. bir taraftan Beni Haşim'in haklarını savunur-
ken, diğer taraftan Bem Umeyye'ye hücum ederek bu ikincilerin müslü-
manlara hakimiyet te'sis ettiği ve müslümanların da onlara itaat ettiği za-
mana kahretme~tedir. 'Şair devamla Beni Haşim'in siyasetini ve
vasıflarını Beni Umeyye'ninkilerle mukayese etmektedir. Ona göre Beni
Haşim'in siyaseti Allah'ın razı olduğu siyasettir. Onların iyiliklerinden is-
tifade eden insanlar da bu siyasetten razıdırlar. Rasulullah'tan sonra Benı
Haşim'in başında Ali gelir ki () savaşlarda arslandır. İslamiyeti savunmak
için pek çok savaşa iştirak etmiştir.7

Yedinci Haşimiyye

Şair yedi beyitten meydana gelen bu kısa şiirinde siyasi ~e akaidi
meselelere temas etmemektedir. Ilk dört beyitte,eski diyarlar üzerinde
durmayı kötüleme yoluna giderek ve kalbindeki üzüntünün kaynağını so-
rarak kasideye başlamaktadır: Bu, kalbinde meydana gelen bir sevgiden
midir? Yoksa sevgilisinin onu terketmesinden mi? Sonra, eski harabelere
ağlayan kimseye "Bu diyarıarın ne ehemmiyeti var?" diye sormaktadır.
Kümeyt son üç beyitte Hz. Peygamber'den bahseder, kendini ona feda
eder ve onu över: "O, hainlik bilmez, sağlam görüşlüdür, ahlakı övgü ye
layıktır, karanlıkta onun nuru aranır ve sözünde sadıktır".8

Sekizinci Haşimiyye

Giriş ve s~nuç bölümleri bulunrnayan yedi beyitlik bu şiirde Kü-
meyt, Ali b. Ebi Taıib'i sevdiğini belirttikten sonra, Fedek arazisini ve

6. Haşimiyyat (Leiden), 145-150; (Beyrut), 188-194; Atv!, 166-171.
7. Haşimiyyat (Leiden), 150-154; (Beyrut), 195-199; Atv!, 171-175.
8. Haşimiyyat (Leiden), 154-155; (Beyrut), 200-201; Atv!, 175-176.
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~z. Peygamber'in mirasını Fatıma'ya vermeseler dahi Hz. Ebubekir'e ve
Omer'e küfür isnat etmeyi ve onlara sövmeyi reddetmektedir: Fatıma'nın
mirasını vermemelerinin hesabını bu ikisi kıyamet gününde Al1ah'a biz-
zat kendileri vereceklerdir. Şaire göre Ali imamdır. Ona bu hakk1 bizzat
Hz. Peygamber onun, kendisinin mevHisl olduğunu açıkladığı yerde ver-
miştir. Bu tayine karşı çıkanların, yaptıklarına ceza olarak burunları top-
rağa sürtülecektir.9

" İkişer beyitten meydana gelen üç kıt' ada Kümeyt, Zeyd b. Ali'nin
şehid edilişinden bahisle, Rasülul1ah'ın torunu olan bu şahsiyetin öldürü-
lüşünden duyduğu üzünt~yü dile getirmektedir. Daha sonra, Zeyd'i öldü-
ren Irak valisi Yusuf b. Omer'i şiddetli bir şekilde kötülemektedir: "O ve
onu vali olarak tayin edenler habistirler. Onlara "zanller" dese iftira etme-
miş olur. çünkü işin gerçeği budur."

Zeyd b. Ali, Emevilere karşı isyan ettiğinde Kümeyt'i kendisini des-
teklemeye ve isyana katılmaya çağırmış, fakat o icabet etmemiştir. Kor-
kak ~~lbi sebebiyle bağrı yanıktwve isyana iştirak etmediği için üzgün-
dür. Olüm korkusuyla Zeyd'in yanında yer almamıştır, ancak ölüm bir
gün gelecektir, çünkü ondan kurtuluş yoktur. LO "

B.Haşimiyyat'ın İnşad Tarihi

Haşirniyyat'ın tamamının bir defada ve aynı anda yazılmış bir divan
olmadığı açıktır. Onda, Zeyd b. Ati'nin isyanına iştirak etmediğinden do-
layı Kümeyt'in pişmanlık duyduğunu ifade ettiği ve aynı zamanda Zeyd'i
öldüren vali Yusuf b. ,Ömer'i kötülediği beyitler mevcutturll. Zeyd b.Ali
122/740'ta öldürüldüğüne göre, bu beyitler bu tarihten sonra yazılmıştır.
Şu halde, Haşimiyyat'ta, Kümeyt'in hayatının sonlarına doğru yazdığı be-
yitler bulunmaktadır.

el-Bağdadl'ye göre Kümeyt, Haşimiyyat'ta Zeyd'in babası Ali Zey-
nelabidin'i övmüştür12• Ali Zeynelabidın ise 94/713 yılında vefat etmiş-
tir13• Bu durumda Haşimiyyat'ta Kürneyt'in gençliğinde, 34 yaşından
önce yazdığı beyitler de mevcuttur.

9. Haşimiyyat ([..ciden), 156; (Beyrut), 203-205.
10. H{işimiyyat (Leiden), 157-158; (Beyru!), 203-205.
ll. Haşimiyyat (Leiden), 157-158; (Beyrut), 203-205.
12. el-Bağdadı, Hızanetü'[-Edeb, Bulak 1299, I, 69, Şevki Dayf, Zeyd b. Ali'nin babası

hayatta iken, kendisine davet etmediği hususuna dayanarak, el-Bağdadl'nin bu riva-
yetinin doğru olmadığını iddia "etmektedir (eı-Taravvur ve'ı-Tecdfd, Kahire 270).
Ancak elimizdeki Haşimiyyat'ın tamaıru Zeydi akideden i~!U"etolmadığına göre, bu
rivayeti reddetmemiz için yeterli sebep bulunmamaktadır. Ustelik Ferezdak'a şiirin-
den bir bölüm arzeden Kümeyt, Ferezdak'la çağdaş olan Ali Zcynelabidin'e de ar-
zetmiş olabilir.

13. el-Isfahanı, Kitabu'[-Eğiinı, tah. İbrahim el-Ebyari, Kahire XVIII, 6295-6.
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Kümeyt, Ferezdak'ın KOfe'ye' yaptığı bir ziyarette ona
Haşimiyyat'ından bir bölüm arzetmişti. Ferezdak'ın KOfe'ye gelişi Zeyd
b. Ali'nin isyanından ve öldürülmesinden çok önce idi. çünkü Ferezdak
114/732-733 yıllarında ölmüştü.14

Şu halde Zeyd b. Ali ve Yusuf b. Ömer'den bahseden beyitlerls
hariç, diğerlerinin siyası olaylarla bağlantısını kurup, bu olayların ışığın-
da, söyleniş tarihini tesbit etmek oldukça zordur. Ustelik Haşimiyyat'ın
tamamı da bize ulaşmamıştır; ancak bize ulaşan kasidelerin tarihini tesbit
etmeye çalışabiliriz. Nitekim bazı araştırmacılar Haşimiyyat'ın yazılış ta-
rihini tesbit etmeye çalışmışlardır. Bunlardan Şevki Dayf, Haşimiyyat'ın
çoğunun te'lif tarihinin Halid el-Kasrl'nin Irak valiliği yapmış olduğu yıl-
larda (I 05-120/724-739) gerçekleşmiş olduğunu kaydetmektedir. 16 Horo-
vitz, İslam Ansiklopedisine yazdığı "Kümeyt" makalesinde
Haşimiyyat'ın bir kısmının tarihini vermeye çalışmaktadır. Bu yazar, en
eskisinin II. Haşimiyye olduğunu ve 96/717-99/720 yılları arasında yazıl-
mış olabileceğini; III. Haşimiyye'nin bundan çok daha muahhar olmadı-
ğını; i. manzumenin 105/724 yılından sonra yazılmış olamıyacağını; LV
,manzumenin 118 yılında, iX. X. ve XI. manzumelerin 122 yılından çok
önce tanzim edildiğini; VI. manzumenin de muhtemelen 125-t26/743-
744 yıllarında yazılmış olduğunu belirtmektedir.17 Horovitz bu makalesin-
de VI., VII. ve VIII. manzumeler hakkında görüş belirtmediği -ve bunun
sebebini açıklamadığı gibi, hangi esasa göre ve neye dayanarak bazı ta-
rihleri belirlediğini de izah etmemektedir.

,

Aynı yazar, Haşimiyyat'ın Almanca tercümesine yazdığı girişte,
Zeyd b.Ali'den bahseden beyitlerin 122/740 yılından sonra; Kümeyt'in
40 yaşında olduğunu ifade ettiği beyitlerin bulunduğu III. manzumenin
100/718-719 yılında söylenniiş olacağını; Hişam'ın halife olduğundan
bahseden I. manzumenin 36. beyitinden hareketle bu manzumenin 105/
723-724 yılından sonra yazılmış olduğunu; IV. manzumenin 117/735 yı-
lından sonra söylenmiş olabileceğini, çünkü onda Ebu Cafer (Muhammed
el-Bakır)'in ölümünden bahsedildiğini ... kaydetmektedirIR.

Ancak biz Horovizt' in ikinci araştırmasında verdiği bilgilerin daha
isabetli olduğu kanaatindeyiz. Nitekim Haşimiyyat'ı tetkikimizde aynı so-
nuca vardığımızı burada belirtmek istiyoruz. Bu bakımdan, yazarın İslam
Ansik10pedisi 'ndeki makalesinin ihtiyatla kullanılması gerektiği kanaa-
tindeyiz. .

14. A. Shaade, "Ferezdak", İA, IV, 557.
15. Haşimiyya( (Leiden), 157-158; (Beyruı), 203-205.
16. Şevki Dayf, eı-Tatavvur ve'(-Tecdfd, 269.
17. Horovitz, "Kümeyı", IA, VI, 1080.,
18. Htişimiyyaı, Alm. ter.: XI.
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Şu halde Kümeyt'in, Haşimiyyat'ı hayatının erken bir döneminde
inşad etmeye başlamış olduğunu ve bu işi ölümüne dek devam ettirdiğini
söylememiz mümkündür.

c- Haşimiyyat'm İnşadım Hazırlayan Sebepler

Hz. Ali, 40/661 yılında Kafe'de bir haricl tarafından öldürülmüştü.
Kümeyt'in KOfe'de hayata gözlerini açtığı sıralarda da Kerbela hadisesi
meydana gelmiş ve bu hadise, müslümanları ve özellikle de Benı Haşim
ve taraftarlarını derinden üzmüştü. Halk, şüphesiz bu olaydan Benı
Ümeyye'yi ve valilerini sorumlu tutuyor, onları vahşetle ve ResUlunah'ın
ailesine kötü muamele yapmakla suçluyordu. Nitekim Kümeyt de
Haşimiyyat'ta sözü sık sık Kerbela olayına getirir ve üzüntüsünü belirtir.
Genellikle, Şam ve çevresinin dışındaki bölgelerin halkı, iktidardaki aile-
ye kin besleyerek bunların hakimiyetinden kurtulmayı arzu ediyordu.

Diğer taraftan Kerbela. faciası, müslümanların ve özellikle
KOfelilerin Beni Haşim'e olan sevgilerinin artmasına sebep olmuştur.
Bem Haşim'in mazlum olduğuna dair inançları pekişmiştir. Buna ilaveten
KOfeliler, şehirlerine davet ettikleri Hz. Hüseyin'i yardımsız ve düşman-
larıyla başbaşa bırakmak suretiyle birbakıma onu göz göre göre ölüme
terkettiklerinden dolayı suçluluk duygusuna kapılmışlardır. Hatta içlerin-
de idare aleyhine ayaklananlar olmuştur. Nitekim "Tevvaban" hareketi bu
duygunun mahsulüdür. Beni Esed de genellikle Kerbela'dan sonra Benı
Haşim taraftarı idi. Kümeyt'in Beni Haşim taraftarı olarak yetişmesinde
KOfe'nin bu ortamının rolü büyüktür.

Emevi valilerinin Benı Haşim'e ve taraftarlarına baskı yapıp zulme
maruz bıraktığı bir ortamda Kümeyt, Hz. Peygamber' e ve onun ailesine
sempati besliyor, haklarını savunuyor ve öldürüleniere ağlıyordu; aym za-
man~a düşmanlarını ayıplıyor, kötülüklerini ve hatalarım ortaya koyuyor-
du. Işte on':1.nHaşimiyyat'taki ilham kaynağının Beni Haşim taraftarları-
nın, Bem- Umeyye karşıtlarının kalesi ve Haşirill isyanlar~nın merkezi
olan Kafe'deki ortamdan kazanmış olduğu Bem Haşim sevgisi olduğunu
söyleyebiliriz. -

Meşhur şair Ferezdak, Kümeyt'in Haşimiyyat'ından kendisine öv-
güyle bahsedildiğinde şu sözü söylemiştir:

"Kümeyt tuğla ve kireç buldu, binayı inşa etti."19

19. el-Cfrlıız, el-Beyan ve't-Tebym, tah. Abdüsselfrm Harun, Kahire 1979, m, 299.
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. .Şüphesiz Ferezdak bu tuğla ve kireçten, yani malzemelerden, yukarı-
da bahsettiğimiz faciaları ve Beni Ümeyye tarafından Beni Haşim ve ta-
raftarlarıİla yapılan zulüm ve baskıyı kasdetmektedir ki bu zulüm ve bas-
kılar, Kümeyt'in mazlum konumunda olan Haşim oğullarını
desteklemesine, bu aileden ölenlere ağlamasına ve Bem Ümeyye aleyhine
şiirler söylemesine yol açmıştır.ıo

D. Kümeyt'in Haşimiyyat'taki Tartışma Metodu

Kümeyt, ~iire daha önce başka bir şairde görülmeyen yeni bir tarz ve
üslup getirmiştir. O, duyguyla birlikte bir fikri işlernekte ve delil kullan-
maktadır. Beni Haşim'i delillerle desteklediği gibi, Beni Ümeyye'ye de
delillerle hücum etmektedir. Bu noktadan hareketle, şairin kelam çevrele-
riyle irtibat halinde bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz.

Kümeyt'ten' önce, kasidelerden meydana gelen bir mecmuayı belli
bir nazariyyeye tahsis eden bir şair bilinmemektedir. Ondan önce, bir şair
benimsediğigörüşle ilgili olarak birkaç beyit veyahut da bir kaside yazar,
onu da fikrini benimsediği şahıs veya şahıslara tahsis eder, kişileri över
veya ölmüşse iyiliklerini zikreder, bu vesile ile bazı fikirlerinden bahse-
derdi. Kümeyt, Haşimiyyat'ta şahısları zikretmekle beraber, şahıslardan
ziyade fıkre önem vermektedir.ıı

Kümeyt'in metodu, devrinin, mesela Ferezdak'ta görüldüğü gibi şiir-
lerini medih, hed! ve fahr'a tahsis eden şairlerinkinden farklıdır. O,
medih ve hed! ile birlikte belli bir fikri mücadelede bulunur. Bu sebepten
devrinin şairleri arasında ender bir şahsiyettir. Bu özelliğinden dolayı
bazı eski Arap edebiyatı müellifleri onu hatip olarak görmektedirler. Me-
. sela el-Cahız Kümeyt'i şair ve hatip olarak22 değerlendirmektedir. Bu
edibler, Haşimiyy~t'ın daha önceki şairlerce kullanılmayan ve alışılmışın
dışında yeni bir üslupla yazıldığını ve şairin edebi sanattan ziyade müca-
dele sanatına önem verdiğini görmüşlerdi. Onun için şairi hatip olarak va-
sıflandırınışlardır .

Kümeyt'in mücadelesi, Cerir ve Ferezdak'ta olduğu gibi şairler ara-
sında çekişme şekline dönüşmemiştir. çünkü bir şair ortaya çıkarak sonu-
na kadar onunla mücadele etmeye muvaffak olamamıştır. Daha önce sö-
zünü ettiğimiz Beni Haşim düşmanı ve Bem Ümeyye taraftarı Yemenli
Hakim b. Ayyaş onunla tartışmak istemiş, ancak Kü.meyt, bu şairi sustur-

20. Hamdan, 76; Emeviler Devrinde Beni Haşim'e yapılanzulümler ve öldürülen
Haşiınller için bkz.: el-Isfahilni, Mekatilu't-Talibiyyin, tah. Ahmed Sakr, BeYl1;lt
1987,84-159.

21. Şevki Dayf, et-Tatavvur ve't-Tecdfd, 281-282.
22. el-Beyan ve't-Tebyfn, IV, 84.
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muştur. Dolayısıyla Kümeyt, mücadele verdiği sahada tek başına kalmış
ve muarızları onu şiirle değil, kılıçla susturmak zorunda kalmışlardır. Bir
başka ifadeyle Kümeyt her hangi bir şairin, sevdiği kimselere hakaret et-
mesine razı olmadığı ve mücadelenin Benı Haşim' e sövmeye dönüşme-
sinden korktuğu için, başka bir şairle kendi savunduğu konuyu tartışma-
mıştır.

Kümeyt'in Ha'şimiyyat'ı duygudan ziyade akla dayanmaktadır. Şair
tartıştığı konularda Kur'an-ı Kerim ayetlerini delilolarak kullanmanın yac
nısıra, muarızlarına mantıkl delillerle de cevap vermekte ve delille tartıŞ-
ma usulünü mukemmel bir şekilde uygulamaktadır. Bu husus üzerinde
ulema ile ilişkilerini ele alırken geniş bir şekilde durduğumuz için, burada
sözü daha fazla uzatmadan şairin Haşimiyyat'ta üzerinde durduğu temel
konuları ele almak istiyoruz.

E- Kümeyt'in Haşimİyyat'ta Üzerinde Durduğu Temel Konular

1- Benı Haşim' i Övmesi

Kümeyt, Haşimiyyat'ta Benı Haşim'j" sık sık övmektedjr. Bu övgü le-
rinde de Hz. Muhammed'e önemli bir yer ayırmaktadır. Oyle ki, Benı
Haşim'i sırf Peygamber'in ailesi olması dolayısıyla sevdiğini de söyleye-
biliriz, Biz burada, şairin Benı Haşim'i bir bütün olarak övdüğü şiirlerin-
den evvel, önemine binaen, Hz. Muhammed hakkındaki beyit1erinden
seçmeler yaparak önce bunları kaydedeceğiz. Kümeyt bu beyitlerde Hz.
Peygamber' i sevdiğini ve ona sonsuz özlem duyduğunu; bu özlemden
kendisini ne mal sevgisinin ve,ne de Beni Ümeyye'den korkusunun vaz-
geçireceğini ifade etmektedir. Insanlar, Hz. Muhammed'e olan aşırı sev-
gisinden dolayı onu eleştirseler, ayıplasalar ve hatta kınasalar dahi şair,
övgüsünü artırmaya ve devam ettirmeye azimli ve kararlı görünmektedir.
O, bu konuda şunlan söylemektedir:
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Özlem kalbirnden yöneldi ve şiir layık olana döndü.
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Aydınlatıcı kandil (olan) Ahmed'e (döndü). Mal rağbeti ve korku
beni yolumdan çeviremez.

İnsanlar gözlerini bana çevirseler (tehdit etseler) ve gözetleseler dahi
(rağbet ve korku beni) ondan başkasına döndüremez.

Bana "sevgide aşırı gidiyorsun" denildi. Bilakis doğru hareket ediyo-
rum. (Hakkımda) konuşanlar beni ayıplasalar ve kınasalar da.

Sana Karşı gürültü ve velvele çoğalsa da lisan seni övmeye devam
edecek.

Sen kusursuz, temizsin, nesebin kusursuzdur. Zira neseb senin soyu-,
nu açıkladı. .

23

Bazı müeIlifler, Kümeyt'i, Hz. Muhammed'i övdüğü bu şiirinden
dolayı tenkit etmişlerdir. Bu münekkitler "RasUluIlah'ı medhinden dolayı
ona aşırı gittin diyen, ayıplayan ve kınayan kimmiş? Kim RasOluIlah'ı
övdüğünden ötürü bir şairi kınar ve kötüler?" diyerek Kümeyt'in sözlerini
hayretle karşılarruşlar, sözlerine inanmak istememişler ve hatta şairi
medih konusunda bilgisizlikle suçlamışlardır. Bazıları onu savunarak, şai-
rin bu medihle RasUlullah'l değil, Hz. Ali'yi kasdettiğini, dolayısıyla Hz.
Peygamber' i zikrederek Hz. Ali'nin kimliğini gizlediğini ve bunu da Benı
Ümeyye'den korktuğu için yaptığını belirtmektedirler.24 el-Cahız, şairin
bu beyitlerini y~nlış medih kabul ederek, bundan daha tuhaf bir şey duy-
madığını belirtmekte ve şunları söylemektedir: "Kümeyt, şayet Benı
Ümeyye'yi övseydi Bem Haşimonu ayıplayabilirdi. Benı Haşim'i övsey-
di, Be~ı Ümeyye karşı çıkardı. .. Peygamber'i medhinden dolayı onu kim
kötüleyecek?" ?~

Şairin Hz. Peygamber' i övgüsünde herhangi bir aşınlık göremiyo-
ruz. Zaten onu eleştiren müellifler de, Hz. Muhammed hakkındaki sözle-

23. Hiişimiyyat (I..ciden), 82-83; (Beyrut), i ıo-ı i;Alm. ter., 60-61.
24. İhn Reşık bu görüşleri zikrctmcktcdir. Bkz.: el-Umde ft Sınaati'ş-Şi', ve Nakdih,

Mısır 1325, ii, 114.
25. el-Ciiluz, el-Hayavan, tah. Abdüsselam Harun, Kahire 1965 V, 169-170.
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rinden dolayı değil, kendisini kınayanlar olduğunu söylemesinden ötürü
terıkit etmektedirler. Bu eleştiriler, büyük ölçüde şairin, Hz. Peygamber'i
övdüğünden dolayı kendisini kınayanıann kimliğini açıklamamasından
kaynaklanmaktadır. Biz şairi bundan dolayı gerçekten kötüleyenler- bu-
lunduğundan şüphe etmiyoruz. Bu bakımdan, Yusuf Huleyf'in iddia ettiği
gibi26 şairin, tartışmalarında fikirlerine karşı çıkan ve görüşlerini beğen-
meyen hayaIi bir muarız tasavvur ettiğini ve farazı bir düşmanla mücade-
le içinde bulunduğunu da sanmıyoruz. Çünkü Haşimiyyat'ta onun düş-
manları müşahhastır ve onların isimlerini vermekten de hiç
çekinmemektedir. Acaba Şevki Dayf'ın da işaret ettiği gibi2?, şair insanla:'
rın, kendisini, Belli Haşim'i övdüğünden dolayı kınadıklarını söylemek
mi istemektedir? Bunu kesin olarak bilememekteyiz. Ancak bize göre bu
konuda en mantıklı değerlendirme de budur. Şu kadar var ki Benı
Haşim'i övdüğünden dolayı böyle bir tavra maruz kalsaydı, Benı
Haşim' in ismini zikrederek övmekten de çekinmezdi. Nitekim
Haşimiyyat'ta bunun örnekleri vardır. O, yukarıdaki beyitlerde Hz. Pey-
gamber'in ismini (Ahmed) açıkça zikrederek, ona sevgisini izhar etmekte
ve bundan dolayı kendisine hücum edildiğini belirtmektedir. Bununla bir-
likte, Benı Haşim'i övdüğünden dolayı şairi kötüleyenler olduğu muhak-
kaktır. Muhtemelen Kümeyt, Benı Haşim'i Peygamber ailesi olması dola-
yısıyla sevdiğini ve övdüğünü, Benı Haşim'i övdüğü için kendisini
kınayanların, Peygamber' i övdüğü için kınamış olduklarını ifade etmek
istemektedir. Bir başka deyişle, Benı Haşim'i bir bütün olarak övdüğün-
den dolayı insanların kendisini kınadıklarını ifade etmiş olabilir.

Burada, Kümeyt'in Haşim oğullarına sevgisini açıkladığı şiirlerini
ele' almak istiyoruz. O, bu konuda şunları söylemektedir:
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26. Yusuf Huleyf, Hayatu 'ş-Şi'ir [ı 'I-Ku/e. Kahirel 968,715-716.
27. et-Tatavvur ve't-Tecdıd. 290.
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Benim A.l-i Ahmed'den başka grubum yoktur. Ve benim haktan
başka yolum da yoktur.

Kendim için taraftar olarak onların dışındakime razı olurum? Onlar-
dan başka kimi, evet kimi yüceltir ve tebcil ederim?

Size, Peygamber ailesi şahıslarına ka1bimde şiddetli özlem belirdi,
kalbirn sevginize susamıştır, aklım siziille meşguldür.

Sizi sevdiğim (ikrar ettiğim) için bir grup beni küfürle itham etti. Bir
grup da günahkar ve şerır olduğumu söyledi.

Fakat onların (birinciler) tekfir etmesi ve diğerlerinin ayıplaması
beni etkilemez. Bilakis onların yaptığı ayıptır.

Sizi sevdiğim için beni ayıplıyorlar, onlar da1a1ettedirler ve yanı1ı-
yorlar, hatta alayediyorlar. Ve ben, hayret ediyorum.

"O bir Tudibl'dir, bu onun eğilimidir ve fıkridir" diyorlar. Oillar ara-
sında bununla isimlendirildim ve lakaplandırıldım.28

Kümeyt, yukarıdaki beyitlerde Beni Haşim'i desteklediğini, övdüğü-
nü ve bu suretle kendisinin hak yolda bulunduğunu ifade etmektedir. Şair
Beni Haşim taraftan olduğundan ve bu aileyi sevdiğinden dolayı isabetli
hareket ettiğinden emindir. Kendisine bu eğiliminden dolayı hücumeden-
ler bulunduğunu belirtmektedir. Bir grup insan onu küfürle, diğer bir grup
da günahkar olmakla suçlamıştır. Şairin "taife" (grup, fırka, topluluk) ke-
limesiyle ifade ettiği, fakat açıkça hangi fırka olduğunu belirtmediği bu
fırka1arı, Haşimiyyat'ın şanhi EbO Riyaş el-Kelbi açıklayarak, onu küfür-
le suçlayailların "HarOriyye", günahkar olduğunu ileri sürenlerin ise
"Müreie" olduğunu kaydetmektedir.29 Fakat Kümeyt, muarızlarının bu
davranışlarından etkilenmediği gibi, bilakis oilların davranışlarını kına-
maktadır. Aynca şair, kendisine Ali b. Ebi Taıib'in lakabı olan "EbO
Türab"a nisbetle "Türabi" denildiğini belirtmektedir.

2- Bem Ümeyye'yi Kötülernesi ve Onlara Karşı İsyan Fikrini İşle-
mesi

Şair, Haşimiyyat'ın çeşitli yerlerinde yeri geldikçe, Beni Ümeyye'yi
kötülemektedir. IV. Haşimiyye'yi de özellikle bu hanedanı kötülemeye
ve onlara karşı iSy'~nedilmesi gerektiği hususuna ayırmaktadır. Kümeyt
bu kasidede Belli Umeyye'nin kötü siyasetinden bahsetmektedir. Kaside-
nin muhtevasını daha önce verdiğimiz30 için burada tekrar etmek istemi-
yoruz. Şairin bu konuyla ilgili beyitlerinden bazıları şöyledir:

28. H{işimiyyat (Leiden), 33-36; (Beyrut), 50-54; Alın. ter.: 28-30.
29. H{işimiyyat (Leiden), 35; (Beyrut), 53.
30. Bkz.s.199-120.
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Agah olunuz! Acaba kör olan bir kimse gereği gibi düşünebilir mi?
Ye kötülük yüzünden geri giden kimse (tekrar) ilerleyebilir mi?
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(Yanlış yolda giden) ümmet doğru yola girmek için uyanacak mı? O
halde her şeyden evvel mahmurluğunu ve kendisini bürüyen gece elbise-
sini üzerinden atmak zorundadır.

Bu uyku uzun sürdü. Ve onların (Beni Ümeyye) kötülüklerini ortaya
çıkardı. Zalim (Hişam) keşke adilolsaydı! .

Hükümler terkedildi. Hatta mensub olduğumuz dinden başka bir din
üzere gibiyiz.

Sözümüz, yol gösteren peygamb..erlerin sözüdür. (Fakat) cahiliye eh-
linin işlerini yapıyoruz.

Dünyayı tercih ediyoruz. Ondan ayrılmak istemiyoruz. Halbuki
orada ölüyoruz ve öldürülüyoruz.

Ey yöneticiler! Bize cevap veriniz! Andolsun ki içinizde tüm sanatla-
ra (belağat çeşitlerine) ve beliğ konuşan lisana sahip kimse(ler) vardır.

Biz bir kitap sahibi (değil) miyiz? Bizim hak üzere olduğumuz, ki-
tapla hükmettiğimiz ve adaleti uyguladığımız gibi siz de hak üzere misi-
niz?

Nasıl (oluyor) ve nereden (geliyor)? Biz (şimdi) iki farklı grup haline
geldik: Siz semizsiniz, biz ise zayıfız.

Yoksa Vahiy (Kur'an) arkamıza mı atılmıştır? Bizi, hakimiyet te'sis
etmiş olan Merzuban (Hişam) idare ediyor.

Bizim (bizi) perişan eden iki kötü çobanımız (idarecimiz) var: Sal-
dırgan kurt (Hişam b. Abdilmelik) 've büyük sırtlan (Halid el-Kasr!).

O halde (şayet bu devam ederse), büyük sürünün (ümmetin) mahvol-
masıyla dünyamız ve dinimiz zararsız kalabilir mi?

O (sırtlan) sürüye saldırdı. (Gerçek) çobanlar sürünün başında değil-
di. Sırtlanın, sürünün içinde, onunla işbirliği yapan yavruları vardı. Ve
(teJs-rartekrar yeni) yavrular.

Şayet süratli develer ve koyun sürüsü bizim idare edildiğimiz gibi
yönetilirse, sürüden eser kalmaz.

Bu kötü idarecilerin hakimiyeti çok uzun sürdü. Uzun süren bu ıztı-
rap ne zamana kadar, evet ne zamana kadar devam edecektir?

Dindaşların zulüm edilmesine razı oluyorlar. Çocukları yetim, kadın-
ları dul bıraktılar.
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(Halka), Eski bir devirde, Havmel'in, köpeğine cimri ve kötü davran-
dığı gibi (davranıyorlar).

O (köpek), gece karanlığı basınca havlardı, sahibini korurdu. Fakat,
Havmel onu döver ve aç bırakırdı. !\'e kötil bir fesat!

Bizim idarecilerirnizin zulmünden daha kötü bir zulmün varlığını
bizden önce kimse söylemedi.

Onlar her yıl bir bid' at ihdas ı~diyorlar. Onunla tabtlerinin ayağını
sürçtürüyorlar ve çamura batırıyorlar.

Allah' tan indirilmiş bir kitabın veya vahyin getirmediği bir hükmü,
ruhbanların ihdas ettiği gibi.

Onlara göre müslümanın kanı (nı akltmak) helaldir. Hurma ağacında
asılı meyva(yı almak) ise haramdır.

31

Yukarıdaki, beyitlerde Kümeyt, Beni Ümeyye'nin siyasetini ele ala-
rak, bu yöneticilerin ve yönetimlerinin kötü olduğunu ortaya koymakta-
dır. Kasidenin baş tarafındaki beyitlerde "Acaba ümrnet uykudan uyana-
cak mıdır?" sorusunun cevabım' işlemektedir. Şaire göre Beni
Ünieyye'nin yaptığı zulüm ve haksızlıklara karşı halkın ses çıkarmaması
bu hanedanın kötülüklerinin artmasına sebep olmuştur. Bu suretle Kü-
meyt, bir taraftan Beni Ümeyye'yi suçlarken diğer taraftan onların. hak-
sızlıklarına göz yuman ümmeti de itharn etmekt~dir. Devamında, Islam
toplumunun bozulduğuna işaret etmekte ve Beni Umeyye'ye hitap ederek
onların zengin, halkın ise fakir olduğunu söylemektedir. Burada şair, hali-
fe Hişam'ı "saldırgan kurt", Irak valisi Balid el-Kasri'yi de "büyük sırt-
lan" şeklinde tavsif etmekte ve halkm bozulmasında idarecilerin büyük
fonksiyonu olduğunu, bu idarecilerin, kendilerine ~alktan taraftar da bul-
duklarını ifade etmektedir. Kümeyt'e göre Beni Umeyye ümmeti ihmal
etmiştir; halkla ilgilenmemekt~r. Şairi olumsuz yönde en fazla etkile-
yen hususlardan birisi de Beni Umeyye'nin müslüman halkla zulrnetmesi-
dir. Bu sebeple o, çocukların yetim, kadınların dul kalmasına yol açan bu
zulümlere şid~etle karşı çıkmaktadır. Kümeyt'e göre şayet bir çoban, sü-
rüsünü, Beni Umeyye'nin halkı idare ett~ği gibi güderse, sürünün tamamı
helak olup gider. Daha sonra şair, Beni Umeyye'nin zulmünü bir misaıle
ortaya koymakta ve bu hanedanın halka davranışını cimri bir kadın olan
Havmel'in, köpeğine yaptığı muameleye benzetmektedir. Rivayete göre
bu kadın, dişi köpeğini kendisini koruması için geceleri evinin önüne
bağlar; gündüzleri de: yiyeceğini temin etmesi için serbest bırakırmış.

31. Hôşimiyyaı (Leiden), 110-125; (Beyrut), 146-163; Alın. teL, 78-86.
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Fakat dışarıda her zaman yiyecek bulamayan köpek çoğu zaman aç kalır-
mış. Zaman gelmiş, açlıktan kuyruğunu yemiş. Bu vesileyle "Havmel"in
köpeğinden daha aç"32sözü Araplar arasında atasözü haline gelmiştir. Şu
halde şaire göre Belli Ümeyye, halkla kendi menfaatleri ölçüsünde ilgi-
lenmekte; bunun dışında, toplumla igilenmemekte ve onları sorunlarıyla
, paşbaşa bırakmaktadır. Sonunda zararlı çıkan da halk olmaktadır. Bu mi-
salden sonra şair, Beni Ümeyye 'nin zulmünden daha kötü bir zulmün ta-
rihte görülmediğini söylemektedir. Ruhbanların bid'at ihdas ettiği gibi
Ümeyye oğulları da bid'at ihdas etmekte ve bu suretle insanların günah
işlemesine sebep olmaktadırlar. Şaire göre Belli Ümeyye'nin helal-haram
anlayışı İslam'ın öngürdüğünden farklıdır. Onlar, Allah'ınhelal !aldığını
haram, haram kıldığını da helal saymaktadırlar. Şair onların bu anlayışını
da bir misalle açıklamaktadır: "Müslümanları öldürmeyi helal, hurma ye-
m'eyi haram sayıyorlar". Bu ifadesiyle Kümeyt, Beni Ümeyye'nin Kur'an
ve Sünnet'ten uzaklaştığınıaçıklamakta ve onları bid'at ve dalalet ehli
olarak vasıflandırmaktadır .33

3- Beni Haşim İle Beni Ümeyye'yi Mukayese Etmesi

Kümeyt, Haşimiyyat'ta Beni Haşim ile Beni Ümeyye'yi, bu iki kabi-
lenin vasıflarını ve siyaset anlayışlarını zikretmek suretiyle, sık sık muka-
yese etmektedir. Bu suretle o, Emevllerin mevcut nizamını yıkmak ve
Haşim oğullarının iktidara gelmesini sağlamak için, Beni Haşim lehine

, kamuoyu oluşturmaktadır. 1. Haşimiyye'ye, ilk üç beyitle giriş yaptıktan
sonra, 4. beyitten 35. beyite kadar Beni Haşim'in adaletini ve diğer vasıf-
larını anlatmakta, bunu takip eden 5 beyitte Belli Ümeyye'nin kötü siya-
setinden bahsetmekte ve sonra tekrar Beni Haşim'e dönmektedir. Biz bu
konuyu işlerken sözü fazla uzatmamak gayesiyle Belli Ümeyye ve Beni
Haşim 'i tavsif ettiği beyitlerin tamamını vermeyerek, b~nlardan seçmeler
yapmakla yetineceğiz. Önce Beni Haşim'in alim, adil, cömert, mahir ve
müttakl olduğunu belirttiği beyitleri, ardından da Beni Ümeyye'yi değer- .
lendirdiği ve daha sonra, tekrar ele aldığı Beni Haşim'le ilgili beyitleri
kaydedeceğiz. Ancak bu suretle, şairin yaptığı mukayeseyi net bir şekilde
ortaya koymamız mümkün olabilecektir.

i~~\ ı.S/, y)~1 if ı) ••.•~i J ı.S.Liif ~;ıi
,,'Jı-~I~;; ı..r~ of 8\ tb:.i ~ Y4 ~\J
\ y .......

32. el-Meydanı, Mecmau'l- Emstıl, tah. M. EbU'I-Fazl İbrahim, Kahire 1978-79. I, 331.
33. Şevki Dayf, et-Tatawur ve't-Tecdfd, 286.
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(Benı Haşim) kerem ehlidir. Hükümleri tatbikte haksızlıktan uzaktır.

İnsanların hata ettiği yerde onlar isabet ederler. İslam' ın direklerini
dikenler (onlardır). .

İyi amelleri çoktur. (İnsanlar arasındaki) davranışlarında tamamen
adildirler. Çok zor müşküllerin halledilmesinde mahirdirler.

Gaıib (b. Fihr'in) ve Haşim (b. Abdimenaf)'ın torunlandır. ilirnde
Allam (Allah)'ın hediyyesi ile yetişmişlerdir.

Hacda menasıkı eda edicidirler. İnsanlara helali helal, hararnı da
haram kılarlar.
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..

(Haşim oğulları) yöneticidirIer; fakat insanların yönetilmesi ile hay-
vanların yönetilmesini eşit görenler gibi değil.

(Onlar), Abdülmelik, Velid, Süleyman ve Hişam gibi değildirler.

"Bunların (Beni Ümeyye) insanlar hakkındaki düşüncesi, sürüsünü
karanlıkta güden çobanın düşüncesi gibidir.

. (Çoban) koyunun yününü Kırpar, semiz koyunun kemiğinin iliğini
alır, sonra da hayvana avazı çıktığı kadar bağırır ve azarlar.

Onlardan (Beni Ümeyye) birisi ölürse, kimse onun ölümünü hisset-
mez; yaşayanlar da ahde ve hakka riayet etinezler.

Fakat onlar (Beni Haşim), iyilik ehlidir ve ayıplardan uzaktır.

Onlar insanların en merhametlisi ve en mülayimidirler.

ihsan konusunda elleri açıktır. Azgınlıkta ve cehalette ise (ellerini)
kapatırlar. .

Onlar doğru yolu takip ettiler ve bu yolda istikarnet üzere oldular.
Aym zamanda günah .develeri onlardan uzak oldu.

(Beni Haşim), doğru sözlü, şerefli ve üstün (olan) Ebu'l-Kasım'ın ai-
lesidir.

34

Şair, Beni Haşim'le Beni Ümeyye'yi mukayese ettiği yukarıdaki be-
yitlerinde önce Haşim oğullarının adil, cömert, isabetli karar veren, salih
amel işleyen, haram ve helali tanıyan kimseler ve iyi idareciler oldukları-
nı açıkladıktan sonra belli başlı Emevi halifelerini zikrederek bunların da
kötü idareciler olduğunu. ortaya koymaktadır. isimlerini saydığı Emevi
halifeleri Abdülme}ik, Velid, Süleyman ve Hişam'dır. Şairin, Emevi hali-
felerini sayarken Omer b. Abdilaziz'i zikretmeyerek onu diğerlerinden
ayırması dikkati çekmektedir. Bu I.ıalifelerin halkı yönetişini karanlıkta
koyun güden çobanın, sürüyü idare edişi~e benzetmektedir. Şaire göre
ümmeti keyfi bir biçimde yöneten Beni Umeyye, sürüsüne, sadece yü-
nünden, s~.tünden ve etinden istifade ettiği ölçüde önem veren çoban gibi-
dir. Beni Umeyye, İnsanların elindeki malı-mülkü alma ve onu biriktirme
gayesine ma'tuf bir siyaset takip etmektedir. Şaire göre onl~, yönetimleri

34. Hiişimiyyat (Leiden), 2-14; (Beyrut), 12-26, Alın., ler. 2-11.
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altındaki halka, çobanın koyunlara hiç çekinmeden bağırıp çağırdığı gibi
davranmaktadır.

Şair, Benı Ümeyye'den sonra tekrar Benı Haşim'den bahsetmekte-
dir: Onlar iyilik ehli, merhametli, alçak gönüllü ve cömerttirler; günahlar-
dan uzak dururlar. Çünkü onlar, Hz. Muhammed'in neslidirler.

4- Hz. Hüseyin'in Şehadeti Uzerinde Durması
Kümeyt, bir taraftan mü şriklerle , diğer taraftan Haricllerle savaşan

Hz. Ali'den ve Allah'ın, iki müslüman cemaati kendisi sayesinde birleş-
tirdiği Hz. Hasan'dan bahsetmektedir Hz. Hasan'ın kahramanlıkta baba-
sından geri kalmadığını ifade .ettikten ..sonra, sözü Hz. Hüseyin'e getir-
mektedir: Onu zorbalar öldürmüştür. Ustelik, aralarına gelmesi için ona
haber gönderip sonra ihanet eden pek çok sefih insanın gözü önünde
şehid edilmiştir. Onu veled-izinalar susuz bırakarak katletmişler ve bu
hareketleriyle, çok faziletli bir şahsı öldürmüş olduklarının bilincine vara-
mamışlardır. Şairin bu konudaki beyitlerinden bazıları şunlardır:

w". :LOf ~.i- . A,J. ,~.s,~ lu W.r ) "T ı.P.:! J J . ...,- J

(
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Ye Taff'ta35 öldürülen (Hüseyin)'e toplumun en alçakları ve azgınları
arasında ihanet edildi.

Onu veled-i zinalar öldürdüler. Onu öldürmekle, beyaz bulutun yağ-
mur suyunu içenlerin en iyisini (katletmiş oldular)36.

Kümeyt, Hz. Hüseyin'in öldürülmesini müslümanların başına gelen
en büyük musibetlerden birisi olarak görmektedir. Şaire göre onun, baba-
sı zaniyenin oğlu olan bir şahsın eliyle katledilmesi, musibet oluşunu bir
kat daha artırmaktadır. "Hz. Hüseyin, Fırat kenarında, beraberinde bulu-
nan Bem Haşim' in ve diğerlerinin öldürülmesinden sonra, desteksiz bir
halde tek başına öldürülmüştür. Düşmanlar ona önce hakaret edip, soma
öldürerek, cesedini toprağa kanşmış bir şekilde bırakmışlardır. Alnı da
kanlar içinderdi". Devamla Kümeyt, Hz. Muhammed'in ailesini sevenle-
rin, Hz. Hüseyin'in cesedi etrafında toplanıp ağlamalarını ve iyiliklerini
sayıp dökmelerini tasvir etmektedir: Kadınlar, onun iyiliklerini sayarak,
içlerinden birini kaybeden vahŞı sığırlann, üzüntüyle, ölen arkadaşiannın
çevresinde döndükleri gibi, Hüseyin'in etrafında dönüyorlardı. Şair bu
duygu ve düşüncelerini şu beyitlerinde dile getirmektedir:
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35. Kı1fe bölgesinde, Fırat'ın kenarında bulunan mevkiin adıdır. Hz. Hüseyin burada bu-
lunan Kerbela'da şehit edilmiştir. el-Bem, Mu'cem Me 'sta 'cenı, Beyrut 1983,11,
891.

36. Hiişimiyyiit (Leiden), 20-2 ı; (Beyrut), 33-34; Alm. ter., 16.
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Bize musibet olan hadiselerin en büyüklerinden (birisi) veled-i zina-
lar tarafından öldürülen ve kılıçlarla parçalanan (ın öldürülmesi) dir.

Haşim oğullarından Tafftak.i ölü. Vah onun koruyucusu olmayan ce-
sedine.

Haşim oğullarından, yanakları tozla örtülen ölü. Toprakla boyanmış
ne güzel alın o!

37

Kümeyt, IV. Hftşimiyye'de Benı Ümeyye'nin kötü idaresinianlattık-
tan sonra tekrar Hz. Hüseyin'in şehid edilmesine dönmektedir: Onun
Fırat suyundan içmesine engelolunmuştur. Halbuki Hüseyin ve berabe-
rindekiler her hangi bir suç işlememişlerdi. Suçsuz olmalarına rağmen
Emevller ve yandaşları, onun ve beraberindekilerin kanını helftl saynuş-
lardır. Sefih kimseler, kimi silaWı ve kimi de silahsız olarak halifeyi ve
valisini memnun edebilmek için Hüseyin'e saldırmışlardır. Şair, Hz. Hü-
seyin'in öldürülmesini, müslümanlann başına gelen en büyük musibetler-
den birisi olarak gördüğünü burada da tekrarlamakta ve onun yalnız bıra-
kılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Aç kurtlara benzettiği katiller,
gı1ya din adına hareket ediyorlarmış gibi Peygamber torununu öldürdük-
lerinde tekbir getirmişler ve kelime-i tevhid okumuşlardır. Bu katiller ha-
life nezdinde mukafata nail olacaklarını ümit eaerken hayal kırıklığına
uğramışlardır. Kümeyt, Hz. Hüseyin'i öldürenleri kötülemesinin yanında,
onu desteksiz bırakanları da suçlamaktadır. Bu konudaki beyitlerinden
bazıları şunlardır:
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37. Haşimiyyat (Leiden), 62; (Beyru!), 84-85.
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Ben kendi haline terkedilenkadar büyük musibeteuğrayan ve yalruz
bırakıldığında ondan daha fazla yardım gereken birisini görmedim.

Hırslı kurtlar onun (Hüseyin) etrafından silahlı ve silahsız olarak iki
grup halinde saldırdılar.

Mızraklar _ona değdiği zaman, saldırganların azgınları her taraftan
"tekbir" getirdiler ve "La ilahe illailah" dediler.

Fakat (hal böyle iken) onun başını BeniÜmeyye 'ye gönderenler, ka-
zanç elde edemediler. Ona ağlayanlar ve feryad edenler de doğru davran-
madılar.

Basiret ve hak ehli olup, elleri ve ayakları sağlam olduğu halde, öl-
dürülen dostlarının intikamıru almayanları görmedim.

- Onun taraftarları gibi (lerini görmedim). Ki onların önünde savaş ka-
zanı sacayağına konuldu ve (altı) yilildı. -,

(Onlar Hüseyin'in öldürülmesi konusunda) iki grupturlar: Düşman-
lıkta ileri gidenler ve onu terkettikleri gerçeğine ağlayanlar.

Geri çekilenlerin çekilmeleri fayda sağlamadı; (Hüseyin'e) yardım
için ilerleyenlere acele etmeleri de zarar vermedi.

38

5. Kümeyt'in Hilafetle İlgili Görüşleri

a- Hilafetin Beni Haşim' e Vasiyyet Yolu~la İntikali
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Peygamber onu (Ali) ihtiyarla seçti. Öyle ki o (seçim), onu terkedeni
ve hakkında kötülük yayanı yorgun kılar.

38. Hiişimiyyat (Leiden), 128- 130;' (Beyrut), 167- 170; Alm., ıer.; 87-89.
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Ulu ağaç gününde, Hum su birikintisindeki ulu ağaç gününde
(ResOluilah) açıkça liderliğin (veHiye) ona ait olduğunu açıkladı. Keşki
ona itaat edilseydi! .

~ Fakat adamlar birbirine biat ettiler ki39 ben onun gibi tehlikeli bir bıat
görmedim.

40
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Gerçekten, Resul, Allah'ın ResUlu bize dedi ki "Veli (lider, halife)
Ali'dir." ° yanlış söylemiş olamaz.

Bir mevkide ki Allah, Peygamber'i orada durdurmuştu. (Allah)
bunu, ondan önce, yarattıklarından kimseye bahşetmedi.

0, imam, gerçekten imamdır, onu biz biliyoruz. İstişare ettikleriyle
bizim ayağımızı sürçtürenler gibi değil'"

b. Hz. Ebubekir ve Ömer'in Hilafeti Hakkındaki Görüşü
Kümeyt, hilafetin Hz. Peygamber tarafından Hz. Ali'ye vasiyet edil-

diğini savunmakla birlikte Hz. Ebubekir ve Ömer'in hilafetini batıl olarak

39. Kümeyt'in burada Emevllerden/ mi yoksa Hı.. Ebubekir ve Hz. Ömer'den mi bahset-
tiği belli değildir.

40. Hiişimiyyiiı (Leiden). 152-153; (Beynıt), 197; Alm., ter., 104.
41. Hiişimiyyiiı (Leiden), 156; (Beyrut), 202: Alm., ter., 108. İmamet meselesi Ehl-i

Sünnet ile şta arasında en önemli ihtilaf konusudur. Ehl-i Sünnet'e göre adiL, ilim,
sıhhatli ve irade sahibi her müslüman, ümmetin seçimiyle (btat) devlet başkanı ola-
bilir (el-Maverdt, e/-Ahkdmu's-Su/ıaniyye, Kahire, 1983, 6; aynca bu konuda
Cahiz'in görüşü için bkz .. Sabri Hizmetli, Kiliibu'l-Osmaniyye'ye göre Cahız'ın
(mamet Anlayışı", A.U. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, Ankara 1983, 708).
şta'ya göre ise Hz. Peygamber kendisinden sonra Hz. Ali'yi seçmiştir ve imam Hz.
Ali'nin soyundan olması gerekir. Bu konuda Kümeyt'in fıkirleri, Şıa'nın görüşleri
ile uyuşmaktadır. Gerçekte. Hz. Peygamber, vefatından önce Ümmeti yönetmek
üzere, yerine geçecek kimseyi tayin etmemiştir. Kur'an-! Kerim'de de bu hususta
bir hüküm bulunmamaktadır. Devlet başkanı (imam-halife) s~çimi Müslümanlann.
iradesine taalluk eden bir iştir. Halkın işlerinin yürütülmesinde müşavereyi emreden
bir dinde devlet başkanı tayininin elbette seçimle olması gerekir. Aksi takdirde, hali-
fenin Hz. Peygamber tarafından tayin edilmesi durumunda, yönetim belli bir zümre-
nin tekelinde kalacak ve bu zümre içinden çıkabilecek ehil olmayan şahıslar idareye
geçebilecekti. Buna ilaveten, devlet başkanının "nass" ve "vesayet"le/belirlenmemiş
.olması, müslümanlara, ehil olan kişileri yönetime getirme, icraatlannı kontrol etme
ve gerekirse yargılama hak ve yetkisini vermiştir (Bkz. Sabri Hiı.meti, ls/dm Tarihi,
Ankara 1991, 189).
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kabul etmez. Hilafet konusunda kalbt ve duyguları Hz. Ali'den yana ol-
makla beraber Hz .. Ebubekir ve Omer'e sövmeye de razı olmaz.
ResuluHah'ın kızı Fatıma'ya Fedek'i ve mirasını vermemelerini hoş karşı-
lamaz, tutumlarını beğenmez. Ancak, meseleyi AHah'a havale etmeyi
uygun görür. Bu konudaki beyitleri şunlardır:
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Emlru'l-Mü'minın Ali'yi seviyorum. Ebubekir ve Ömer'e sövmeye

(de) razı olmam.

Her ne kadar onlar Rast11ullah'ın kızına Fedek'i ve mirasını vermedi-
lerse de "kafirdirler" demem.

Kıyamet gününde özür beyan edecekleri zaman ne mazeret ileri süre-
ceklerini Allah bilir.42

Daha önce de belirttiğimiz gibi43Kümeyt, ilk iki halifeyi "küfür" ile
suçlarnama konusunda Zeyd b. Ali ile aynı görüştedif. Genellikle Şia,
Rafiziler ve Kümeyt'in muasırı bazı şairler ilk iki halifeyi küfürle'"suçlar-
lar;44 hilafeti Hz. Ali'nin elinden gasbettiklerini iddia ederler. Kümeyt'in
fikirlerinin Zeyd b. Ali, Zeydiyye ve diğer bazı Şii fırkaların görüşleriyle
mukayesesini "Kümeyt'in şiiliği meselesi'~ ni işlerken yaptığımız için bu
konuya tekrar dönmek istemiyoruz. Anca)c, Kümeyt'in Zeydiyye mezhe-
binden olduğunu iddia 'eden, hatta bunu ısrarla vurgulayan Şevki
Dayf'ın4l ve Numan el-Kadl"nin46 en başta gelen delillerinin yukarıdaki
beyitler olduğunu ifade etmekle yetinmek istiyoruz.47

42. Hiişimiyyat (Leiden), 156; (Beyrut), 202; Alm. ter., ıo7- ıo8.
43. Bkz. s.
44. Geniş bilgi için bkz.: Nebü Hil3.1 EbO Haltem, el-Fıraku'I-İsLiimiyye Fikren ve

Şi'ren, Beyrut 1990,141,158.
45. et-Taıavvur ve't-Tecdıd, 283. ~
46. Nu'man cl-Kadı, el-Fıraku'l-İsllimiyye ji'ş-Şi'ri'l-Emevf, Mısır 1970, s. 609 vd.
47. Kümeyt'in Zeydiyye'dcn aynıdığı bir diğer nokta da "vasiyyet" meselesidir.

Kümey'te göre imamet, Hz. Peygamber tarafından Hz. Ali'ye vasiyyet edilmiştir.
Zeydiyye'ye göre ise, Hz. Peygamber, isim ve şahsını belirtmek suretiyle yerine bir
imam vasiyet etmiş değildir. Imam, ancak vasıflan ile tanınabilir. Taşıdığı vasıflar
itibariyle imam Hz. Ali olmalıdır. (Bu konuda bkz.: E. Ruhi Fığlalı, İtiklidı İsllim
Mezhepleri, 126). Şevki Dayf ve Nu'man el-Kadı Kümeyt'in Zeydiyye mezhebin-
den olduğunu ileri sürerken bu hususu hiç dikkate alİnamışlardır. Kanaatimize göre
bu yazarlar, Kümeyt'in, Şia'nın en mu'tedil ve Ehl-i Sünnet'e en yakın kolu olan.
Zeydiyye mezhebine mensup olduğunu gösterme çabası içinde bulunmaktadırlar.
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C-Hilafet Beni Haşim'in Hakkıdır, Beni Ümeyye Gasıptır.

İlk iki halife hakkında ılımlı fıkre sahip olan Kümeyt, Bem Ümey-
ye'yi gasıp olarak ~abul etmektedir. Ona göre Bem Haşim'e ait olan hila-
fet mührünü Bem Umeyye gasbetmiştir ve hala kullanmaktadır. Şüphesiz
burada onun mühürden maksadı hilafet makamıdır. Bu makam Beni
Haşim'in olduğu halde, şair Beni Ümeyye'nin orada oturmalarını hayretle
karşılamakta ve bu tür gasbın bir benzerini görmediğini ifade etmektedir.
Bundan sonra Beni Haşim'İn haklarını savunmak maksadıyla Kur'an-ı
Kerim ayetlerini delilolarak ,zikrederek, Ha-mim ile başlayan sürelerde
. ve başkalarında onların hakkını belirleyen ayetler bulunduğunu belirt-
mektedir. Hiişimiyyat'ın şarihi EMRiyaş el-Kayst'ye göre48 bu ayetler
şunlardır:

"De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir
ücret istemiyorum" .49 "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden sadece günahı gider-
mek ve sizi tertemiz yapmak istiyoi."50 "Zilkurba'ya hakkını ver" .51
"Bilin ki ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Peygamber'in ve yakınları-
nın ... dır" .52

Kümeyt, bu ayet-i kerimelerin açık bir şekilde Beni Haşim'in hakla-
nna delalet ettiğini ve bu ayetleri Beni Haşim'in dışindakiler için te'vil
etmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir.

Kureyş'in, yani B~ni Ümeyye'nin, Beni Haşim'in hakkıyla halkı yö-
nettiğirti belirten şair, Umeyye hanedanının ilk halifesi Muaviye için "el-
Fezz" (tek), ondan sonraki halifeler için "er-Redifin" (tabı olanlar, peşin-
den gelenler) tabirini kullanmaktadır. "el-Fezz", ayrıca fal oklarının ilki,
"er-Redif' ise, atın terkisine binen yolcu manasına geldiği gibi, kumarcı-
lardan biri yahut ikisi kazandığında, kendisi de oku getirerek araya sokul-
mak isteyen kiglse manasına da gelmektedir. Şair bu tabirlerle teşbih ya-
parak, Benı Umeyye'nin meşru olmayan yollarla hilafeti ellerinde
bulundurduğunu anlatmaya çalışmaktadır: Onlar halkı zor kullanarak yö-
netiyorlar, kendilerine boyun eğdiriyorlar ve halktan zorla biat alıyorlar.
Biri gidip diğeri iktidara gelince aynı muamele tekrarlanıyor. Birbiri peşi-
ne iktidara gelen Emevi halifeleri, halkı adaletle yönetmernekte ve insan-
ları rahat bırakmamaktadırlar. Onların yegane gayesi halktan gelir temin
etmektir. Sürünün sahibi nasıl develerin sütünü sağarsa., Onlar da halktan
zorla vergi almaktadırlar. Benı Ümeyye'nin önem verdiği başka bir husus
yoktur. Seletinden sonra idareye gelen yeni halife, eski azgınlığı tekrar et-

48. H{işimiyyaı(Leiden), 38-39; (Beyrut), 55-56,
49. 42 şftra, 23.
50. 33 Ahzab, 33.
5ı. ı7 İsra, 26; 30 RAm, 38.
52. 8 Enfaı, 41.
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mekte ve azgınlıklar birbirini izlemektedir. Şair, Beni Ümeyye'nin Benı
Haşim;e karşı düşman.!ığını üvey kardeşlerin birbirine olan düşmanlığına;
devamında da Beni Umeyye'yi sırtlanlara ve kurtlara benzetmektedir:
Kurtların koyunları yakalayıp parçaladık1arı gibi bunlar da halkı öldürü-
yorlar. Emevi halifeleri şiddet yanlısıdırlar; halka karşı zor kullanmakta-
dırlar. Bu konuya dair beyitlerinden bazıları şunlardır:
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Onların (Beni Ümeyye) hakimiyeti sizin (Benı Haşim) mührünüzle
geçerlik kazanıyor. Ben onun. benzeri bir gasp görmedim.

Sizin (Benı Haşim) için Ha-mım suresinde ayet bulduk. Aramızdan
açık konuşmaktan korkanlar onu te'vil ettiler.

Ha-mlm'in dışında da pek çok ayet vardır. On(Lar)da şüphe eden yo-
rulur, (bu ayetleri) sizin dışınızdakilcre te'vil etmeye kadir olamaz.

Sizin hakkınızIa Kureyş bizi yönetir oldu. Tek (Muaviye) ve ondan
sonra hilafet makamına gelenlerle yönetilir olduk.

Bizi bir bıat için zorlarlarken; diğer bir biat için dizginini sert bir şe-
kilde çekerek deveye diz çöktürdüler ..

Onlardan birisi diğerinin arkasından idareye geçiyor. Sürünün ser-
bestçe otlamasına müsade etmiyorlar. Onların yegane ihtimamı sürüyü
sağmak (ve sütünü almak)tır.

Ki onlar, (biattan) tekrar tekrar fitne üretiyorlar. Yavruyu, büyüyün-
ce memeden kesiyorlar. Sonra bir başka fitne ve bıat için büyütüyorlar.
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Onlar (Beni Ümeyye) bizim en yakın üvey kardeşlerimizdir. Onların
siyaseti sırtlanların ve kurtların siyaseti (gibi)dir.

Onlar (Benı Ümeyye) dan bizi "şiddet"le yöneten halife ve vali var-
dır. Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yüklüyorlar.s3

d- Hilafetin Miras Olması Meselesi

Kümeyt, Benı Haşim'in hilafet hakkını Hz. Muhammed'in mirası
meselesiyle ispat etmeye çalışmaktadır. Ona göre Haşim oğulları hem
nassla ve hem de akJen hilafet makamının sahibidirler. Onlar Hz. Mu-
hammed'in malına varis oldukları gibi, devletin idaresine de varis olurlar.
Peygamber'in miras bırakmadığın! iddia edenlerin bu iddiaları yanlıştır.
Şaire göre sair insanların miras bıraktığı gibi Peygamber de miras bırakır.
Diğer insanların faydalandığı bu haktan Peygamber'in nesIini mahrum
etmek doğru değildir. Şair bu konuyla ilgili beyitlere, Emevi ailesinin,
hilafetin kendilerine miras olarak intikal ettiğini iddia ettikleri beyitlerle
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53. Hdşinıiyyat, (Leiden), 39-41; (Beynıt), 55-59; Alın., ter., 32-33.
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du.

başlamakta; konuyu tartıştıktan sonra bu makamın Zilkurba'nın hakkı ol-
duğunu savunduğu beyitle noktalamaktadır:

Onlar (Beni Ümeyye) diyorlar ki "biz onu (hilafet makanunı) baba-
mızdan ve anamızdan miras olarak devraldık". Fakat onu (hilafeti) bunla-
ra ana ve baba miras bırakmadı.

,
Onlar, akılsızca kendilerinin insanlar üzerinde gerekli hakları bulun-

duğunu zannediyorlar. Beni Haşim'i~ hakkı ise daha zorunludur.

(Hilafet), şark ve garb ehlinin kendisine boyun eğdiği .Amine'nin
oğlu (Muharnmed)nun mirasıdır. '

MevrOs olarak (peşpeşe) babamı, babamın babasını ve kendimi sana
feda ediyorum. O zaman ben insanların en mutlusu olurum.

(Ümeyye oğulları) diyorlar ki, (hilafet) miras olarak bırakılmadı.
Şayet miras değilse, bu .takdirde Bekil ve Erhab (kabileleri) ona ortak
olurlar. '

Akk, Lahm, SekOn, Himyer, Kinde, Bekr ve Tağlib (kabileleri de
ortak olurlar.

Yuhabir ondan iki hisse alırdı. Abdülkays'ın da tam bir hissesi olur-

Makam, Hindiften diğer kabileIere intikal ede.rdi. Sonra Kays onun-
la ateş yakar ve tutuştururdu.

Ensar bu konuda sessiz kalmazdı. İnsanlar uzaklaştığı zaman onlar
hilafetten uzak olmazdı.

Onlar (Ensar) Bedr'e, daha sonra Hayber'e ve Huneyn savaşına ka-
tıldılar ve kanları aktı.

O (hilafet), şayet Kureyş'in dışındaki bir kabile için uygun değilse, o
takdir, "Zilkurba" daha hak sahibi ve daha yakındır.s4

Bilindiği gibi Emevilerde hilafet, Muaviye b. Ebi Süfyan'dan, itiba-
ren babadan oğula intikal eden bir mirasa dönüşmüştür. Şairin yaşadığı
dönemdeki Emevi halifeleri, artık bu makarnın kendilerine babalarından
ve dedelerinden miras kaldığım iddia eder hale gelmişler ve hatta bunu
bir delilolarak kullanmaya başlamışlardır.

54. Htişimiyyat(Leiden). 41 -46; (Beynıt), 59-65; Alın., ter., 33-36.
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Emevilerin, gerçekten Kümeyt'in dediği gibi, hilafetin kendilerine
miras olarak intikal etmiş olduğunu silvunduklarına dair bilgilere,
Haşimiyyat dışınd~ kaynaklarda da rastlanmaktadır. Bu bilgilerden bir
kısmına göre Beni Umeyye Hz. Osman'ın, diğer bir kısmına göre ise Hz.
Peygamber'in mirasçısıdır. Bilindiği üzere Muaviye b. Ebi Süfyan, hila-
feti elde etmek gayesiyle Hz. Osman'ın kanını talep etmiş ve çok geçme-
den bu emelini nailolmuştu. Nitekim, o Medine halkına yaptığı bazı ko-
nuşmalarda hilafete ümmetin seçimi ile değil, bilakis savaşarak ulaştığını
belirtmiştiSS. Emeviler, hilafeti Hz. Osman'dan miras olarak devraldıkları-
nı; çünkü III. halifenin bu makama şOra ile g~!diğini ve görevi başında
iken mazlum olarak öldürülmesi sonucu Bem Umeyye'nin elinden çıkıp
başkasına intik~. ettiğini ve geri alıncaya kadar savaştıklarını iddia edi-
yorlardı.56-Bem Umeyye'yi destekleyen şairler bunu defalarca dile getir-
mişlerdir. Ahtal'ın Bişr b. Mervan'a bunu açıkça söylediği görülmekte-
dir .57 I::erezdak da Abdülmelik b. Mervan' a söylediği şiirlerinde hi.~afetin
Beni Umeyye'ye Osman b. Affan yoluyla intikal ettiğini, Beni Umey-
ye'nin, Osman'ın ailesine mensup olması sebebiyle, onun mirasında en
fazla hak sahibi olduğunu belirtiyordu.s8 Aynı şair, Velid b. Abdilmelik'e,
hilafetin Osman b. Affan kanalıyla geldiğini söylüyordu.s9 Yezid b. Ab-
dilmelik'e söylediği bir şiirde i~e, hilafetin Osman'a ait olduğunu, ondan
Muaviye'ye geçtiğini ve Bem Umeyye arasında silsile yoluyla kendisine
~~tikal ettiğini açıklıyordu.60 Aynı şekilde Hişam 9. Abdilmelik'e de Beni
Umeyye'nin Osman'ın varisleri olmaları dolayısıyla hilMete nail oldukla-
nnı dile getiriyordu.61

Bunun yanında, Beni Ümeyye, hilMetin Hz. Muhammed'den kendi-
lerine intikal ettiğini de savunuyordu. Nitekim Şam ahalisi arasında,
hilMeti Ras01ullah'a yakınlıkları sebebiyle ellerinde bulundurdukları fık-
rini yaymışlardı.62 Bunu da Haşimilerin, Rası1lullah'ın yakın akrabası ol-
duklarından dolayı hilafet iddialarına alternatif bir düşünce olar* ortaya
atmış bulundukları anlaşılmaktadır.

Ferezdak'ın divanında bu konuyla ilgili bazı beyitler de bulunmakta-
dır. Bu şair, Yezid b. Abdilmelik'e, Emevilerin RasOlullah'a varis olduk-
larını63,Hişam b. Abdilmelik'in oğlu Muaviye'ye, Hz. Muhammed'in mi-
rasında Bem Ümeyye'nin diğerlerinden daha fazla hak sahibi olduğunu,64

55. İbn Abdirabbih, el-İkdu'I-Ferfd, tah. Müfid Muhammed Kumcyha ve Abdülmccid
et-Terhini, Beyrut 1987, IV, 171.

56. Hüseyin Atvan, el-EmeviyyCmve'I-Hildje, Beyrut 1986, 13.
57. Ahtal, Divan, Beyrut 189 ı.
58. Ferezdak, Divan, Beyrut 1966, I, 25.
59. Ferezdak, II, 210.
60. Ferezdak, I, 114.
61. Fcrezdak, i. 114.
62. cl-Mes'fidi, III, 43.
63. Ferezdak, II, 282.
64. Ferezdak, II, 283.
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Süleyman b. Abdilmelik'e de, kendilerinin, hilafeti Abdümenaf'ın oğulla-
n Abdüşems ve Haşim'den miras olarak devraldıklarım65 dile getiriyordu.

Kümeyt, Ha~jmiyyat'ta bizzat Ferezdak'a cevap vermemekle birlik-
te, hilafetin Benı Umeyye'nin hakkı olduğuna dair iddiaların batıl olduğu-
nu ileri sürmekte; bu makamın bil~s Beni Haşim'e ait bulunduğunu sa- '
vunmaktadır. Şaire göre Benı Umeyye bir taraftan hilafetin miras
olduğunu söylemekte; diğer taraftan ise Peygamber'in onu miras olarak
bırakmadığını iddia etmektedir. Şair bu görüşler arasındaki çelişkiyi vor.-
gulamaktadır. Ona göre, şayet Peygamber miras bırakmarınş ise, bu, hila-
fette herkesin hakkı olduğu anlarınna gelir ki, o takdirde Kureyş'e de tah-
sis edilmemiş demektir. O zaman bütün Arap kabileleri, mesela Bekll,
Erhab, Akk, Lahm, SekOn, Himyer, Kinde, Bekr ve Tağlib ona talip olur-
lar. Yuhabir ve Abdülkays kabileleri dahi onda hak iddia edebilirler.
Hatta Ensar'ın daha fazla hak iddia etme durumu ortaya çıkar. çünkü

, Ensar Hz. Muhammed'i yurtlanna davet etmiş-, onu desteklemiş; Bedir,
Hayber ve Huneyn gazvelerinde Peygamber'e yardımcı olmuş, savaşmış
ve canlarını ortaya koymuştur.

. '

Sonuç olarak, hilafet Kureyş'e mahsustur ve bu kabile içinde de bu
makama en layık ve hak sahibi olan da Zilkurba'dır. Bu noktada Kümeyt,
imametin Kureyşliliğiyle Ugili söze bir hadis olarak işarette bulunmamış-
tır ki bu dikkat çekicidir. Oyle zannediyoruz ki böyle bir hadis olsaydı ya
da Kümeyt böyle bir hadisten haberdar olsaydı, halifeler Kureyştendir,
derken böyle bir sözü Hz. Peygamber'in hadisi olarak kullanmaktan sarf-ı
nazar etmezdi.

Görülüyor ki Kümeyt, Beni Haşim'in hilafet hakkını, öncelikle, hila-
fetin Kureyş' e ve bu kabile içinde de kendilerine ait olduğunu savunan
Emevilerin nazariyyesinden hareketle açıklamaktadır. Bu iddiayı savun-
duklan ve Arap kabileleriyle Ensar'a bu konuda hak tanımadıkları müd-
detçe Benı Ümeyye'nin hilafette hakkı olmadığını; çünkü Kureyş'in,
Ras01ullah'a yakın olmasından dolayı sair Araplara tercih edildiğini, ge-
rekçe Ras01ullah'a yakınlık olunca da Benı Haşim'in Benı Ümeyye'ye
tercih edileceğini savunmaktadır. Kümeyt şüphesiz Zilkurba tabiriyle
genelolarak Benı Haşim' i kasdetmektedir.

Kümeyt'in, "hilafetin Peygamber tarafından Beni Haşim'e bırakılan
bir miras,olduğu"66 şeklindeki fikrinin, Emevııerin sert icraatlarına karşı

65. Ferezdak, II, 309.
66. Ehl.İ Sünnet, Hz. Peygamber'in "Biz Peygamberler topluluğu Miras bırakmayız, ge.

ride bıraktığınuz şeyler sadakadır", hadis.İ şerifine dayanarak onun niras bırakmadı.
ğı görüşündedir. Hadis için bkz.: Buhari, Humus l;'Meğazı 14,38; Müslim, Cihad,
49-50,54,56; Ebı1 Davud, İmare 19; Tinnizı, Siyer 44.
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bir tepki olarak ortaya çıktığı ve en azından bu sebept~!1 konuyu dile ge-
tirme ihtiyacı duyduğu düşünülebilir. Çünkü şair, Beni Umeyye'nin tezin-
den hareketle konuyu işlemekte ve akli delillerle onların bu tezini çürüt-
meye çalışmaktadır. Şu kadar var ki konuya Beni Haşim açısından
bakılacak olursa, bu ailenin çok önceden hilafette hak sahibi olduklarını
iddia ettiklerini ve Hz. Peygamber'in varisleri olduklannı savunduklarını
da söylememiz gerekir. Hz. Peygamber'in vefatından hemen sonra, daha
halifelik meselesi ortaya çıktığı sıralarda Beni Haşim'in bu fikre sahip ol-
duğu anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Ali'nin, altı aylık bir gecikme ile Hz.
EbO Bekir'e biat ederken söylediği şu sözler bu kanaati teyid etmektedir:
"Bizim sana biat etmeyişimiz senin faziletini inkar ettiğimizden ve
Allah'ın sana ihsan ettiği hayrı kıskandığımızdan değildir. Biz bu vazife-
nin bizim hakkımız olduğunu ve sizin bunu keyfi bir şekilde ve baskı yo-
luyla elimizden aldığınızı düşünüyorduk"67. Keza Hz. Hüseyin de Kerbela
öncesinde, Mekke'den KOfe'ye hareket etmeden evvel Basra halkına yaz-
dığı mektupta kendilerinin RasOlullah'ın ehli, yakınları, vasileri ve
varisleri olduklarını ve onun makamında en fazla kendilerinin hak sahibi
olduklarını ifade etmiştir .68

SONUÇ

Arap şiirinin önemli ölçüde geliştiği Emeviler devrinde yaşamış, ha-
yatı ve şiirleri üzerinde ülkemizde, bildiğimiz kadanyla, bugüne kadar
herhangi bir müstakil araştırma yapılmamış bi~ şair olan Kümeyt b. Zeyd
el-Esedl'nin hayatı ve Haşimiyyat'ı üzerinde Islam tarihi ve kültürü açı-
sından yapmış olduğumuz bu çalışmamızda varmış olduğumuz sonuçlan
şu şekilde özetlemerniz mümkündür:

Kümeyt b. Zeyd, Arap diline hakim, iyi bir tahsil görmüş, Kur'an-ı
Kerim'i hıfzetmiş, mual1im, neseb alimi, hadis ve şiir ravisi olan bir şair-
dir. Sahip olduğu bilgileri, yaşadığı olayları ve Beni Ümeyye'nin icraatla-
rını başarılı şekilde tasvir ettiği ve şiire aktardığı görülmektedir. Şair, şiir-
lerinde akli ve nakli deliller kullanmış, belli bir fikre tahsis ettiği uzun
kasideler inşad ederek, Arap şiirine yeni bir tarz getirmiştir. Kümeyt'te
"vasiyyet" fikri, hilafetin Beni Haşim'e miras olarak intikal ettiği ve "ta-
kiyye" gibi Şia'nın görüşleri ile uyuşan ve Ehl-i Sünnet'in görüşlerine ise
zıt olan bazı fikirler bulunmakla beraber, onda aşırı fikirler mevcut değil-
dir. Bazı fikirleri de Zeyd b. Ali ve Zeydiyye mezhebi ile uyuşmakla bir-
likte, tamamen bu mezhebin sözcüsü olduğunu söylemek de mümkün de-
ğildir. O, devrinde, Beni Haşim'i öven ve Beni Ümeyye'nin yerine bu
ailenin iktidara gelmesi gerektiğini savunan bir şairdir.

Kümeyt Emeviler devri olaylarını tek tek zikretmemekle beraber, şiir
üslubu içerisinde bu dönemin genel karakterini çok başarılı bir şekilde or-
67. et-Taberi, Tiirıhu'l-Ümem ve'l-Mü/Ctk, tah. M. Ebü'l-fazl İbrahim, Beyrut tn., ın,

208; fığıalı, çağ/m/zda itikiidı ls/am Mezhepleri, 34.
68. et-Taberi, V, 357.
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taya koymuştur. Beni Ümeyye'yi zemmederken, hayalinden birtakım suç-
lar ihdas ederek onları zemmetme yoluna gitmemekte, diğer kaynakların
verdiği malumat çerçevesinde, vak..ıalarla uyuşan U!Svirler yapmaktadır.
Beni Haşim'i överken de mutedil bir çizgide kaldığı ve bu ailenin fertleri-
ni aşırı sıfatlarla övmediği, özellikle dikkat çekicidir. Abbas ve oğulların-
dan bahsettiği birkaç beyitin ihtiyatla karşılanması dışında, genellikle şiir-
lerinin sıhhatinden şüphe edilmemektedir. Hilafet meselesini ele alırken,
imametin Kureyşliliğiyle ilgili sözü, Hz. Peygamber'in hadisi olarak zik-
retmemekte, bir başka ifadeyle, hilafeti Hz. Peygamber'in dilinden Ku-
reyş'e nisbet etmemektedir. Bundan dolayı, "Halifeler Kureyştendir" ha-
disinin sıhhati tartışılırken, Kümeyt'in HaşimiyyaCının gözden uzak
bulundurulmaması gerektiği kanaatindeyiz.

Son olarak ifade etmemiz gerekir ki Kümeyt, şiiriyle, ilmiyle, siyası
faaliyetleriy'le ve şiirinde işlediği konularla İslam tarihinde önemli bir
şahsiyettir. Isliim'ın ilk dönemlerinde yaşamış, düşünce ve siyaset tarihi-
~izin önemli olaylarına Haşimiyyat'ı ile açıklık getirmiş olan şairin,
Isliim tarihi araştırmacılarınca ihmal edilmemesi gerekmektedir. Bu ba-
kımdan Kümeyt'in ve onun çağında yaşamış şairlerin tarim açıdan araştı-
nıması gerektiği ve şiirlerinin de çok önemli bir tarih malzemesi olduğu
kanaatindeyiz. Biz bu çalışmamızIa bu yolda yapılacak araştırmalara bir
başlangıç yaptığımız ve ileride Kümeyt üzerinde başka açılardan yapıla-
cak araştırmalara faydalı olabilecek malzemenin bir kısmım ortaya koy-
duğumuz inancındayız.
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