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İLK MÜRCÜ METİNLER: İRC~ KASİDiSİ(I) VE
. . İRCA KA~İDESİ(II) i i

i

Doç. Dr. Sönmez KUTLU

"ilk Müreif Meıinler veKitdbü 'ı-i rcd" adlı makalemil" Mürcii şa-
irlere ait ve lrca akidesini işleyen ijci kasidenin varlığından ı~ahsetmiştik.
Bunlardan birisi Sabit Kutna (110/728) tarafından yazılan 'lrea Kasidesi
(ll, diğeri ise Muharib b. Disar (116/734)'ın yaZdığı~' di Kasidesi
(ll/'dir. Tarihi kaynaklar bu ikincisi için böyle bir isim kull nmamışlarsa
da, lrca akidesi açısından önemine binaen ve bundan sonra araştırmalar-
da karışıklığa sebep olmaması için bu şekilde isimlendirmeri uygun bul-
duk. Biz bu makalemizde, Hasan b. Muhammed'in Kitabü[l-JrCll'sından
sonra ilk Müreii fikirlerin oluşmasında ve kitlelere ulaştmlmasında önem-
li yeri olan bu iki kaside hakkında bilgi vermek ve Türkçe,'ye kazandır-
mak istiyoruz. '.

1. SABİT KUTNA VE İRCA KASİDESİ (1)

a. Ebu'l-A'la Sabit b. Ka'b el-Ateki (? .110/728)

Beni Atik kabilesinden olan Sabit'in asıl adı Sabit b. a'b b. Cabir,
künyesi Ebü'l-Ala', lakabı ise Kutna'dır4

• Türkler'le yaptı ı bir savaşta
ok isabet etmesi sonucu kör olan gözüne pamuk koyduğu iç n, ona Kutna
lakabı verilmiştil. Taberi, Ebü 'l-Ferec ve Bağdadi'nin eserlbri bir kenara
bırakılacak olursa, Horasan ve Maveraünnehir'de Emeviler döneminde si-
yasi ve idari konularda, fetih faaliyetlerinde ve edebiyatta oldukça önemli
bir şahsiyet olan böyle birisine klasik kaynaklarda haketti

1
İ.yerinveril-

memesi, hakkındaki pek çok karanlık noktanın aydınlatılma ını zorlaştır-

L Bkz. AÜİFD., 37(1997), s. 317-332.
2. Bu kasidelerin Arapça metni için bkz., Ebü'l-Ferec, Kitabü'I-Eğanı, XLII, 50; Bag-

dadi, Hızanetü'I-Edeb, IX, 81-83. i
3. Yeki', bu kasidenin tamamını (Ahbiiru'I-Kudat,lII, 29-30); Ebü'l-Ferec ise, bir kıs-

mını (Kitabü'I-Eğani .. YIL, 10) eserlerinde nakletmektedir.
4. Ebü'l-Ferec, Kitabü'l-Eğani, XLII, 47; Samerrai, Şi'rü Sabit, 5-6.
5. BeHiı.üri, FütOh, 625.
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maktadır. Hatta ona ı~n fazla yer ayıran eserler bile, onun doğum tarihi,
yetiştiği çevre ve Horasan'a gitmeden önce:ki yetiştiği çevre olan Kufe ve
Basra'daki hayatı hakkında bilgi vermekte, s2.dece bu bölgeye gittikten
sonraki faaliyetlerinden bahsetmektedirler.

Kaynaklarda verilen bilgiye göre, Sabit Kutna, Horasan'da 91/709
yılında Kuteybe b. Mü~.lim6,daha sonra Yezid b. Mühelleb'le birlikte ça-
lışmışt{ Yezid b. Mühclleb, 82/701 yılında Horasan valiliğine atanmış8
ancak 85/704yılında Haccac tarafından görevden alınmıştt Sabit Kutna,
bölgeye atanan diğer valilerle de görev yapmı~ ve Emevı halifeleri katın-
da önemli bir nüfuz elde etmiştir. Hatta bölge valisi Ümeyyeb. Abdilme-
lik, yıllık harac miktarını eksik ve yanlış beyanda bulunduğu için onu ha-
life Abdülmelik.b. Mervan'a şikayet ederek görevinden azlettirmiştir

lO
•

Sabit Kuttla'nın bölgedcki nüfuzu, Yazid b. Mühell~b'in Süleyman
b. Abdilmelik tarafınd,.n 96/714 yılında, önce Iraklı, bir yıl sonra da Ho-
fasan valiliğine tayin edilmesiylc12 iyice artmıştır. Kitabeti ve kahramanlı-
ğı ile meşhur Sabit Kutna, Yezid'e olah yakınlığı dolayısıyla13, bu sırada
Horasan'ın bazı bölgelı~rinde hem harac ve ciı:ye toplama işi (amil), hem
de namaz kıldırmakla :~örcvIendirilmiştirl~. O, 99/717 yılında hapsedilen
Yezid b. Mühelleb'i Erncviler'c karşı isyana teşvik etmiş ve 101/719'deki
isyanını desteklemiş 15, Yezid' in öldürülmesi üzerine yazdığı mersiyede
. bir taraftan onu övcrken, diğer taraftan Emevileri kötülemiştirl6. Yezid b.
Mühelleb'inölümünden sonra da, bu görevin~ devam etmiştir. Yezid'den
sonra kardeşi Mufaddal'ın Kirman'da isyan etmesine ve aileden birçoğu-
nun öldürülmesine ç:ok üzülmüş ve arkasından bir mersiye yazmıştır

l7
.

Said b. Abdilaziz, 102/721 yılında Horasan valisi olduğunda, silahı ve
atıyla birlikte onu karşılayanlar arasında yer almıştı. O, valiye, serhatler-
de, düşmanla şavaşan cesur ve kahraman askı~rlerden biri olarak takdim
edilmişti 18.

6. Taben, Tarfhü'ı-Omem l'e'l'IUülnk, 11,1225.
7. Bağdadı, Hızanetü'I-1:"deb.IX, 579.
8. Taben, II, 1085.
9. Taber'i,II,1183.
ıo.Ebü'I-Perec, Kitabii 'I-Eğunf, XIII, 54.
iı. Taber'i, 11,1283.
12. Taben, 11,1306.
13. Safedı, Kitabü'l- Viiji, X, 459.
14. Ebil'l.ferce, Kitiibü'I-Eğmıf, XIII, 48.49; Şerif d.Murtaza, Emali el-Murtaza II,

105; Bağdadi, Hıziine:ii'I-Edeb, IX, 579.
15. Taben, 11,1391.
16. İbnü'I-Esir,el-Kômil, V,8?
17. Taben, 11,1415.
18. Ebü'l-ferec, Kitôbü '[. EğÔlll, XIII, 50.
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Sabit Kuma, Ebu Sayda'nın Önıe, b. Abdilaziz dönelnde cizye ve
harac alınmamak şartıyla çok sayıda mevalinin müslüman olmasını sağla-
'ma teşebbüslerini destekleyenlerden birisiydi. Halife'nih ölümünden
sonra bu anlaşmaya uymayan Vali Eşres b. Abdillah'a drşı mevalinin
eşitlik mücadelesinde onlan desteklemiş ve Ebu Sayda ile Iberaber hare-
ket etmiştirl9

• Eşres, görevi devr alır almaz onlann bu isyarlını bastırmak
için teşebbüse' geçmiş ve başansız kimseleri görevlerinden ~larak yen ile-
rini atamıştır. O, Semerkand valisi İbn Ebi'l-Amarrata'dah önce harac
toplama, daha sonra harb işleri görevini elinden alarak yerin~ Müceşşer b.
Müzahim es-Sülemi'yi atadı. O, göreve gelir gelmez, Ebü'slSayda ve ar-
kadaşlannın gelip teslim olmasını istedi. Ebü's-Sayda ve ırleşhur Müreii
Sabit Kutna gelip teslim oldular. Her ikisi de hapsedileıli. Bu sırada,
Ebü's-Sayda, Hani'yi sahtekarlık ve sözünden dönmekle sbçladı. Hani',
onu Eşres'e gönderdi 've Sabit Kutna ile birlikte hapsettirdi.1 Ebü's-Sayda
tutuklanınca, taraftarlan, başlanna Hani' ile çarpışacak em1r olarak EbO
Fatıma'yı seçtiler. Hani' onlaiı., Eşres'le yazışm~ya ve ohdan gelecek
emre kadar beklerneye ikna etti. Eşres' in onlardan harac altnmasına dair

i emri gelince, Ebü's-Sayda'nın taraftarlan geri döndüler ve ~üçsüz duru-
ma düştüler. Takibata uğrayan liderleri yakalanarak Merv'elgötürüldü ve
orada hapsedildilerw. Semerkand'ta harb işlerinden sorumlu Müceşşer,
Nasr b. Seyyar'ın valiliğe getiriİmesine kadar, Sabit Kutna'~ı hapisten çı-
karmadı. Nasr, onu hapisten çıkararak Merv'e gönderdi. Eşrrs onu, orada
hapsetti. Sabit, hapiste kendisine çok iyi davrandığı için Nasr'ı öven bir
şiir yazdı. O, Abdullah b. Bistam b. Mesud'un kefaletiyle habisten çıkan-
larak, daha önce haklannı savunduğu ve bu yüzden hapsediltliği kimsele-
re ve Türklere karşı savaşmak zorunda bırakıldı21• Askerlere Iateşli konuş-
malarla cesaret vermeye çalışan Sabit Kutna, bu savaşta şeh~ d(iştü22

• Bu
çarpışmalarda, daha sonra Müreie'nin önderliğini yapacak ve M~vali
adına yapılan mücadelenin devamındaonlann yanında ye~ alacak olan
Haris b. Süreye de vardı23

• Emevller böylece, hem haklı bir mücadele
veren mevalininin isyanına son verdi, hem de onların yanıhda yer alan
Müreii önderleri onlara karşı 'savaşmaya mecbur etti. Mevaliye eşit haklar
sağlamak amacıyla yapılan bu reformlann başında Mürcie'nib önderlerin'-
den Ebü's-Sayda ve Sabit Kutna ile arkadaşları bulunmaktaydı. Ancak
onlar, Emeviler'in, maddi menfaatleri yüzünden başanya ulaŞamadılar24

•

19. Bu 'mücadelenin gelişm~ süreci ile ilgili geniş bilgi için bkz. sönmJ Kutlu, Mürcie
ve Horasan Maverhaünnehir'de Yayılışı, Ankara 1994,50 vd. (Baskı )

20. Taberı, II, 1507-1510; İbnü'I-Esır:e/-Kami/, V, 147-148.
21. Taberi, II, 151O-1513;İbnü'I-Esır, e/-Kamil, V, 149.
22. Taberi, 11,1514. . .
23. Taberi, II, 1513; İbnU'I-Esır, e/-Ktlmil, V, 150.
24. Krş. Wellhausen, Arap Devleıi ve Sukuıu, 220:



242 SÖNMEZ KUTLU

Sabit Kutna, şiirlerinde Mürcie'nin temel fikirlerini işleyerek bu
mezhebin yayılması için hem siyasi hem de fikri mücadelede bulunmuş-
tur. Onun bu mezhebi seçmesj, Horasan'da Mürcie ve Hariciler arasında
yapılan tartışmalara katılması neticesinde olmuştu25

• Bu tartışmalarda
Mürcie adına yer alanbr ve daha çok hangi konuların tartışıldığı konusu,
kaynaklardaki bilgi ek sikliği dolayısıyla, karanlık noktalar olarak önü-
müzde durmaktadır. Ancak Sabit Kutna'dan önce bu bölgede Mürcii fi-
kirleri benimseyen ve Haricilere karşı bunların müdafaasım yapan bir
grubun varlığı açıkça .sörülmektedir. Bu tartı~:mada yer alan konulan ve
tartışanlan bilemiyorsak da, en azından bu mezhebin müntesiplerinin gö-
rüşlerini Sabit Kutna. kanalıyla elde et~iş olmamız, Mürcie'nin fikir tari-
hi açısından oldukça önemlidir. Nu'man el-Kiidi'nin, onun önce Harici
görüşlere sahip biris.iıken, sonradan Mürcie'nin fikirlerini benimsediği,
görüşüne katılmıyorui~. Çünkü Haricilerle e5kiden beri mücadele ~eden
Yezid b. Mühel1eb'in, Harici birisiyle, oldukcra yakın münasebetler kur-
ması ve onu önemli bir göreve getirme:si mümkün görünmemektedir.
Fakat onun bu mezhebi, Horasan'da Mürcie v,~Hariciler arasında yapılan
tartışmalara katıldıkıarı sonra seçtiği doğnı olabilir

27
•

b. İrdi Kasidesi (,r)

Bu kaside, Ernevı dönemi hiciv şairlerinden28 Mürcie'ye mensup
Sabit Kutna (I 10/728) tarafından yazılmış olup, "İrca akidesinin özünü,
bir şey ilave etmeden ve birşeyeksiItmeden, son derece açık ve net olarak
ortaya koyan" 29 ve Horasan 'daki İrca akide~;ini bize kadar ulaştıran ilk
Mürcii vesikadır3ll. Ebj'l-Ferec, bu kasideyi el-Mürhibi el-Kafi' nin kendi
hattıyla yazmış olduğu Şi'rü Sabit Kıitna kitabından almıştır

31
. Sezgin,

bunun Zer b. AbdiBab b, Zürare el-Mürhib'l el-Kufi olduğunu ve ölüm ta-
rihinin hicn II. asrın başl?rına rasladığlnı kaydeder32. Diğer taraftan, -
Ebü'l-Ferec'in verdiğı bilgiye göre, el-Mürhi.bi el-Kufi, 102/720 yılında
Horasan'a vali olarak gelen Said b. AbdHaziz b. Hakem'le Sabit Kutna
arasında geçen bır <;ıl ayı da nakleden kims(~dir33.O halde, Şi'rü Sabit
Kutna adlı eseri kaleme alan kişinin bu tarihlerde yaklaşmakta olan Zer b.

25. Ebil'I-Ferec, Kiıfibü'I-Eğanf, XIII, 50.
26, el-Fıraku'I-İslanıiyyeji Şi'ri'l-Emel'i, 523.
27. Ebil'I-Feree, Kitiibü','.Eğani, XIII, 50.
28. Şevkı Dayf, Tarihlı'[.Edebi'I-Arabi el-Asrü 'I-İsMıni, 219.
29. Ebii Haltem, el-FıraAu'l-lslamiyye Fikren ve Şi'ren, 177.
30. Cı-Kadı, Fıraku'ı-Jsltimiyycji Şi'ri'l-Emevi, 734; es-Samerraı, Şi'rü Sabit Kuma el-

Ateki,3-4.
21. Ebii.Haltem, 183; Ahmed Emin, Fecrü'l-İslôm, 281.
31. Ebil'I-Ferec, Kirabü'l-Eğalıl, xııı, 50.
32, . Tôrihu't-Türasj'l-Arabi, C.I, cüz. 3, 56.
33. Ebü'I-Ferec, Kirabü ','-Eğani, xııı, 50.
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Abdillah b. Zürare el-Mürhibi el-Kufi olması gerelqr. Ba~dadi de: bu
kasideyi, Ebü'l-Ferec'den aynen. nakletmek~edir34. I.

Sabit Kutna'nın, bu şiiri, Irca akidesini benimsenıeden önce veya
sonra yazmış olması, hatta akideye gerçekten ~namp inanrn'aması, Hora-
san'da hicri i. asnn sonlan II. asnn başlannda, Irca akidcsinin boyutlanm
gerçek şekliyleaksettignesi bakımından3s, bu kasidenin dJğerinden' hiç
bir şey kaybettinnez. Onemli olan, bu şiirin, ona ait oldu~u konusunda
şüphenin olmamasıdır. Onun pek çok şiir yazdığım ve bunlahn bir kısmı-
nın kaybolduğunu dikkate alacak olursak, benimsediği akide ile ilgili ya-
zılmış, fakat bize ulaşmamış, bu kasidenin dışında da bazı şiirlerinin ol-
ması muhtemeldir36. Sezgin, Ahmed b. İbrahim b. İsmaillb. Davud b.
Hamdiin (2911903)'a ait37Şi'rü Sabit Kutna isimli bir kitaptan da bahset-

38, . imektedir .- ,

. " . ~O'nun bize kadar ulaşmış bütün şiirleri, Macid Ahmed Samerrai ta-
rafından bir araya getirilerek, Şi'rü Sabit Kutna el-Atekf is ,'ylebir'kitap
halinde Bağdat'ta 1970 yılında yayınlanmıştır. Onun; edefui bir öneme
~ahip39bu İrdi Kasfdesi(II)'yle, Arap şiirinde daha önce buıJnmayan yeni
bir- çığır açtığı ve daha sonra diğer mezhep mensubu şairlet'e akidelerini
şiirle ifade konusunda öncülük yaptığı söylenebilir. i

Tesbit edebildiğimiz kadany'la, İrca Kasidesi (I) Almanda ve İt~yan-
ca gibi batı dillerine40 ve tamamen olmamakla beraber TUrkçe'ye4' de
çevrilmiştir .

34. Bagdildı, Hızllnetü'I-Edeb, IX, Sl-S3.
35. EbO Haltem, 175.
36. Kildı, Fıraku'I-lslamiyYe, 735. i \

37. Hayatı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Sezgin, Tllrihu't-Türasi'/.Ara I, c.ıı, cüz. 3,
101-102; Kehhille, Mu'cemü'I-Müellifin, i. 134-5.

3S. Sezgin'in verdiği bilgilerden öyle anlaşılıyor ki, Ahmed b. İbrahim .... HamdAn ve
Zer b. AbdiIlah el-Mürhibi'ye ait "Şi'rü Sabit Kufna" adını taşıyanİn iki eser var-
dır: (Sezgin, Tllrihu 't-Türllsi'I-A rabı. C. II, cüz. 3,10 ı-102.)

. 39. Şiirin edebi açıdan değerlendirilmesi konusunda bkz. Kildi, el-Fır ku'I-lslamiyye.
744 vd.; Samerrili. Şi'rü Sabit Kutna el-Aıekı, 11-13. i .

40. İlk defa, A.von Kremer, Culıurgeschicht/iche sıreifzuge .... (Leipzig ~S73, 4-5) kita-
bında; G. Van Vloten, "Irdja", ZDMG, 45 (1S91), 162-163, makalesinde ve van Ess
ise, Theologie und Gesellschaftim 2. und 3. Jahrhunderr Hidsch,ı~ adlı eserinde
(Bkz., V, 17- 19) bu kasıdeyi Almanca 'ya çevirmiştir. Daha sonra, ~ulius Welhau-
sen, bu çeviri üzeri~de önemli bir düzeltme yapmıştır. (Arap Devleti ive Sukutu, 150,
Dipnot 2). Aynca ıtalyanca'ya, Nallino tarafından çevrilmiştir. (Sezgin, Tllrihu'f-
Türlls al-Arabı, C.I1, cüz.3, 102.) i

41. Bu kasıde •. ilk defa Türkçe'ye Şerafettın Yaltkaya' ,arafından çevrilmiştir. Bkz.
"Islllm'da Ilk Fikrı Hareketler ve Dinı Mezhepler", D1FM, S.l4, sehe:4, 26-27, İs-
tanbul 1930. Diğer tercümeleri için bkz. Ahmed Emin, Fecrü'I-Ir;lIlm, 402-403;
Kutlu, Mürcie ve I'tikadı Görüşleri. 276-277; Doğan, Mürcie ve Ebu Hanife, 4S-49.
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'c. İrdi Kasides; (l)'nin Tarihlendirilmesi

Elimizdeki rivayeJcr, onun bu fikri ne zaman benimsediği ve bu şiiri
ne zaman yazdığı kcını.ısuna tam bir açıklık g,~tirmeseler de, Ebü'l-Perec
el-İsfehanl'nin EbfiUbeyde'den naklettiği bir haber, bu konuda bize bazı
ipuçları vermektedir. E,u habere göre, "O, Horasan'da birbiriyle mücadele
halinde olan Müreiı ve Harid iki grup arasındaki. tartışmalara dinleyiei
olarak katılmış, irdı aHdesini benimsemiş ve daha sonraki bir toplantıda,
bu akıdeyi işleyen jrcG Kasıdes; (L)Inionlara okumuştur.,,42 Onun, Mühel-
leb b. Ebı Sufra'yla birlikte Ezarika ile çarpışmak üzere 78/697 yılında
bölgeye geldiği bilinmekle beraber43, Mühelleb'in ölümünden sonra oğlu
Yezid b. Mühelleb'in, kahramanlığı ve yazıcılıktaki ünü dolayısıyla, onu
serhatlere yönetici ohrak atamasıyla, şöhreti artmıştır44. Ancak o, bu
kasıdeyi, 821701 yılınc.an sonra yazmış olmalıdır. Çünkü, daha önce bura-
da, Müreie, güçlü bir mezhep olarak temsil edilmemekteydi. Onun Mür-
eie ile Haridler arasında yapılan tartışmalan izlediği dikkate alındığında,
bu tartışmada Mürcie'yi temsil edenlerin, Abdurrahman b. el-Eş' as isya-
nından sonra bölgeyer;:açan Mürciller olabileceği ihtimali akla gelmekte-
dir. Sabit Kutna, bu tarihten itibaren, ölünceye kadar, Horasan ve
Maveraünnehir'de bu mezhebi yayma faaliyetlerini sürdürmüştür. O, çok
erken denebilecek ve henüz hiç 'bir mezhebin prensipleri manzum hale
getirilmery-ıişken, hicrı ı. asrın sonlarında, mezhebinin inanç esaslarını içe-
ren ve "/rcfi Kasfdesi (l)" diye bilinen bu kasıdeSini yazmıştır. Sabit
Kutna'nın bu kasıdesi. bölgede Mürciı fikirlerin. yayılmasında oldukça
, önemli bir yere sahiptir. O, müslümanlar arasında itikadı esaslan man-
zum olarak ifade etme geleneğini ilk başlatanlardan biri olarak kabul edi-
lebilir. Bu sebeple, ka:;ıdeyi, bölgede Mürcie'nin .ilk yayıldığı yıllarda ka-
leme alınan ve Horas,ın ve Maveraünnehir'deki Irca akıdesini bize kadar
ulaştıran ilk Müreiı vesika olarak görmekteyiı;45.

d. İrdi Kasidesi (I) 'nin Tercümesi

"Ey Hind, hayntn çekilmez hale geldiğini ve bundan sonraki günle-
rin daha da sıkıntılı abcağını sanıyorum.

Kaçıp kurtulama/aca~tım bir günün tutsağıyım; bugün o, b~na daha
da yaklaşmıştır.

Ben Rabbime karşı taahhüd altına girdim (beyat ettim); eğer onu ye- .
rine getirebilirsem, Uhud gazasındaki şehitler mertebesine yükselir; onla-
ra komşu olurum.

42. EbU'I-Ferec, Kitabü':-Eğanı, XIII, 50.
43. EbU'I-Ferec, Kitabii':-Eği1nl, xm, 52.
44. EbU'I-Ferec, Kitabü':-Eğanı, XIII, 57.
45. Kadi, el-Fıraklf 'I-İslıimiyye, 734; Samerraı. Şi'rü Sabit, 3-4, 21; Ebu Haltem, 183;

emİn, Fecrü'I-Is/am, 281.
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Ey Hind, beni iyice dinle, bizim mezhebimiz (Sire~imiZ);yalnız
Allah'a kulluk etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaktıt.

i
. Şüpheli işlerde bir hüküm vermez, verilecek hükmü tllah'a bırakı-

nz. Fakat za1imler ve sapıklar için doğruyu söyleriz. .J
Müslüman olduğunu kabul eden herkes İslam üzeredır. Fakat müş-

rikler, dinlerinde, farklı gruplara aynımışlardır. i
Bizce; Allah'ın birliğine iman ettiği müddetçe, bir kimseyi müşrik

y~pacak hiçbir gün~ yoktur. . i .
Mecbur kalmadıkça ve kanımız akıtılmadıkça, bir müslümanın kanı-

nı asla akıtmayız. , I.
Bu dünyada her kim Allah'tan ittika edecek olursa,yann, hesapların

görüleceği günde karşılığını alacaktır., i
Allah 'ın hakkında hüküm verdiği bir şeyi, geri çeviıjmek mümkün

değildir ve O' nun verdiği hüküm doğrudur. i

Ne kadar ibadet yaparsa yapsınlar, bütün Hanciler söziennde ve ıctı-
hatlannda yanılmışlardır. '. i

Ali veCsman'a gelince, bunlar Allah'ın iki kulu olup, müslüman ol-
duktan sonra Allah'a asla şirk koşmamışlardır. I'

Ali ile Osman arasında hoş olmayan hadiseler meydana gelmişti ve
onlar, müslümanlar birliğinin bozulduğunu görmüşlerdi. Ne var ki, bu ko-
nuda, en doğruyu Allah bilir.46

Onların her ikisi d~ yaptıklarının hesabını verecek ve karşılığını gö-
receklerdir. Fakat, onlardan her hangi birinin (haklı vey~ doğru yoldan
sapmış olduğu~u gösteren)47 tek bir Kur'an ayetinin indiğini, kesinlikle,
b'l' 48 1'ı IDıyorum. ' '

Onlar, hesaba çekildiklerinde, verecekleri cevabın ne lacağını Allah
bilir. Her kul, tek başına Allah'a hesap verecektir.,,49

46, Yani onlar, bu hadiseleri Allah'ın gözilyle görmediler.
47, ıcra Kasidesi (ll)'deki bir bey te dayanarak, bu anlamı tercih ettiK: Onlann kurtula-

caklannı veya doğru yoldan aynlrruş oldiıklarını haber veren tek Ibir Kur'lin ayetini
bilmiyorum." Bkz. Veki',lI1, 29. , ' i

48. Wellhausen, bu beyti şu şekilde çevirmektedir. Ali ile Osman arasındaki milcadele
hakkında bir hilkmiln her hangi bir Kur'lin ayetinde tebliğ edildi~' ini bilmiyorum:'
(Bkz. Arap Devleti ve Sukutu, 150. Dipnot, 2). "

49. Van Vloten, "lrdja", ZDMG,45 (1891), 162-163; Yaltkaya, "/SM 'da /lk Fikri Ha-
reketler", DİFM, S.l4,sene:4, 26-27; Givony, The Murjia and The Theological
School of Ebu Hanifa A Histor~caıand Ideolojical Study, 81-82. i
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2. MUHARİB b. LtİSAR VE İRCA KASİDESİ (11)

a. Muharib b. Dirar b. Kurdus b. Karvas es-Sedusi ed-l)ühli (? -
116/734)

Aslen Arap olan Muharib b. Dis~r, Kufe'de doğmuştur. O'nun Ebu
Mutarrifl, Ebu'I-Mu,ğire5', Ebu Disar, Ebu Kurdus, Ebu NadrS2 gibi bir
çok künye si vardır. O, kendi şehrinin ve diğer şehirlerin meşh~r alimle-
rindendöneminin çeşitli ilimIerini tahsil ederek, tabiin döneminin ileri
gelen alimleri.nden birb.i olmuştur. Rivayette bulunduğu alimler arasında
Abdullah b. Omer, Cat.ir b. Abdillah ve diğerleri; ondan rivayet edenler
arasında ise Mis'ar b. Kidam, Şu'be, Sufyan es-Sevn, Sufyan b. Uyeyne
ve diğer bir çok alim bulunmaktadırs3• Dönemindeki fıkıh otoritelerinden
birisi olduğu için Kufe valisi Halid b. Abdullah el-Kasn tarafından 113/
731 yllında54 Kufe kadılığıne. atanmış ve bir süre bu görevi yürütmüşWls.
Pek çok hukuki, hadisl(~ri nakleden ve müstakil hukuki hükümler veren
Muharib, davalara bakarken yanında Hammad b. Ebi Süleyman ve
Hakem b. Uteybe'yi bıııunduruyor ve onların görüşlerini de alıyordus6•
Mürcie'nin görüşlerini benimsemesinde de, mvhtemelen Hammad b. Ebi
Süleyman'ın etkisi olduğu kanısındayız. .

Zühdü, takvası ve ;;ecaatiyle57 tanınan Muharib, sadece bir fakih ohi-
rak değil aynı zamanda öndı~ gelen politik şairlerden birisi olarak da ün
yapmıştır. Hatta '0, mensubu olduğu Mürcie mc~zhebinin itikadi ve siyasi
fikirlerini şiir halinde ifade etme geleneğini Sabit Kutna'dan sonra sürdü-
ren kişi olmuştur. Kufe 'd~ faaliyet gösten:D Şii kesimlere ve Haricilere
karşı mücadele vermiş ve Imarnet konusundaki siyasi ve itikadi tartışma-
lara, bu dönemden itibaren sık sık kullanılmaya başlanan bir usulle, yani
şiirle katılmıştır.

Muharip b. Disar, Hz. AHile Osman'ın durumunu Allah'a bıraktığı
ve Hz. Ali'yi hilafette dördüncü sıraya bıraktığı için kendisini suçlayan
Şiilere ve Osman ve Ali'yi te~fir eden Haricilere karşı yazdığı meşhur
Ireti Kastdes; (ii) adlı şiirinde Irca akidesini şu şek.ilde açıklamıştır: Bir
takım insanlar, Hasan'ın babası Ali'yle ilgili ka:rarı Irdi ettiğim için akıl-
sızca beni suçluyorlar. Halbuki, Hz. Ebu Hekir ve Ömer'in aksine,

50. İbn Sa'd, vr, 307, •
51. Veki', lll, 35,
52. İbn Hacer, Tehzib, X, 49,
53. Buhari, et-tarihu 'I-Kı'bl-, VIII, 28-29; İbnil'I-Cczeri, Tabaktlt, II, 42; Zehebi, Siyerü

A 'Iami'n Nübelii, V, 218; Mizein, III, 44J.
54. Halife b, Hayyat, Tarih, 36 I.
55. Veki', ıli, 28.
56. Veki', lU, 30.
57. Bkz., Ebu nuaym el-İsfehani, Hi/ye, V, 321 vd.; İbn Hacer, Tehzib, X, 50; Zirikli,

el-A 'lam, V, 28 I.
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Hasan'ın babasının iyi veya kötü olduğu .konusundakj k
mem, doğrudur. Osman'a gelince, insanlar onun hakkın. da aynlığa
düştüler. Bir grup, onunla ilgili kötü sözler söyledi. Diğer bir grup ise,
onun adil bir imam olduğunu ve haksız ve suçsuz yere öldü "ldüğünü sa-
vundu. Böyle bir konuda verilecek hükmü Allah'a bırakma da, her.hangi
bir sakınca ve eksiklik yoktur. Bu konuda hiç bir şeyden kbrkmuyorum.
Ben, kesin olarak inanıyorum ki, Allah haktır, Muhammed Nebi olarak,
bize gelmiştir. Allah'ın resulleri hak üzere gönderilmişlcrdit ve Allah on-
lan dost edinmiştir. Allah'ın resulleri hak üzere gönderilmişlerdir ve
Allah onlan dost edinmiştir. Kur'an haşrolunduğurida ben de onunla haş-
rolunurum (Kur'an ne derse ben ona uyanm), bütün bunla~n dışında on-
lann ölümünden sonra yaşanan gizli ve kapalı konulan Allah'a bırakıyo-
rum. Benden önce yaşamış ve hiç görmediğim kimseıdrin yaptıkları
şeyler hakkında ne bilebilirim. Onlann kurtulacağına veya bundan dolayı
haktan aynldıklanna dair Kur'an'da her hangi bir ayet bularlııyorum."s8

i •

Şii şairlere karşı Müreie'nin sözcülüğünü yap'an Muharip b. Disar,
daha sonra, Nebi ve iki arkadaşı Hz. EbO Bekir ve Omer'in :bu tartışmala-
nn dışında tutulmasını gerektiğini savunur ve şöyle der: I"ondan sonra
meydana gelen fırkalaşmalarla ilgili olarak, onlann Cen:rıet'e veya Cehen-
nem'e gireceklerini bilmediğim için Allah'a bırakıyomm. pnun rahmeti
geniş ve her şeyi kuşatıcıdır. Harieiler onlarla ilgili kötü sözler söyleme-
leri ve günahın şirk olduğunu iddia etmeleri dolayısıyla, All~h'a karşı ifti-
rada bulunan Hıristiyanlar'a benzediler. Ben, hiç bir grub ~e beni terbiye
eden hiç kimse için, müşrik olduğuna taniklık yapamam. çünkü, Hz.
Osman ve Ali, Kur'an'ı öğrendi ve bize de öğrettiler."s9 O~Kufe mescidi
yanında kendisine aynlan özel bir bölümde kadılık görev' i sürdürdüğü
sırada, kendisine gelen davalarda şahitlik yapacak kimsele n ~~yasive iti-
kadi konulardaki eğilimlerini araştırıyordu. Hz. Ebu Bekir ~e Omer'i dost
olarak kabul etmiyen ve onlan sevmiyen ve Hz. Ali'nin haıifeliğinin i. sı-
raya koyan kimselerin şahitliğini, bu fikirlerinden vazgeçm~dikleri sürece
kabul etmiyordu60

•

Muharib b. Disar, İrca akidesini benimsediği ıçın aynaklar onu
Müreie'nin önde gelen şahsiyetlerinden kabul etmiştir. atta İbn Sa'd,
onu "Hz. Osman ve Ali'nin durumlarını Allah'a bırakarak onların imanı
ve küfrü konusunda şehadette bulunmayan ilk Mürciile 'in,,6' başında
saymıştır. -. i'

Muharib b. Disar, 116/734 yılında Kufe'de ölmüştür
62

.

58. Veki', III, 29; Ebü'l-ferec, Kitabü't-Eğanf, VII, 10. j
59. Veki', III, 30. .
60. Bkz., Veki', III, 28.
61. Tabaldit, VI, 306.
62. İbnü'I-İmad, Şezerat, I, 252; Zehebi, Miztin, III, 44 I; Siyer, V, 21 " Halife b. Hayyat

göre Muharib, 120/738 yılında (Bkz., Tarih, 351); İbn Hacer'e göre ise, 120/738 yı-

I
i

---
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b. İrca Kasides; (U)

Muharib b. Disarl~s-SedQsı (1 16/734) tarafından yazılan ve günümü-
ze kadar ulaşan, Veki'in61 lam metnini, Ebü'l-Perec'in64 ise, bir kısmını
naklettiği 33 beyitten ojuşan bu kaside, 1l6/734'e kadar Kufe Mürcie-
si' nin Hz. Ali ve Osman"la ilgili düşünc~lerindeki gelişmeyi net bir şekil-
de ortaya koymaktadır. Muharib b. Disar'lIl bu şiiri özellikle, şiı çevreler-
de büyük yankı uyandırmış ve kendinden sonraki kuşaktan Seyyid
Himyeri (173/789)65 ve EbQMansur en-Ne;nerı (187/802'den sonra)66gibi
şiı şairler arasında laı1ı:i11mayadevam etmi:itir.

Mürcie'nin klasik metinlerinden olan iki kasideyi karşılaştıracak
oiursak i. ve II. irdi kısıdesi arasındaki en önemli farklılık, içerik bakı-
mından olduğu görülmektedir. Birincisinde, Mürciı kelamın en, çok üze-
rinde durduğu siyasi Vl~ilikadi pr9blemleri.n aşağı yukarı hepsinden özet
olarak bahsedilirken, ik incisinde, Irdi akıde:sinin esasını oluşturan Hz. Ali
ve Osman'la ilgili verilecek kararın Allah'a bırakılması ve Hz. Ali'nin hi-
lafetteki sırasının Hz. Osman'dan sonra olduğu şeklindeki siyasi fikir
üzerinde durulmaktadıI'. Sabit Kutna, bölgenin siyasi ortamı gereği daha
politik ve aktif bir tavır sergilerken ~uhaıib b. Disar, daha pasif görün-
mektedir.

Muharib b. Disar' ın bu şiirinc, önemine binaen irdi Kasıdesi (II)
adını vererek Kufe' Mürcie'sinin ilk yazılı klasik metinlerinden birisi
kabul ettik. Bu kada.r önemli olmasına rağmı~n bu şiir araştırmacıların
dikkatinden kaçmİştır. A,lcak son zamanlarda Mürcie ile ilgili araştırma-
ların artmasıyla birlikte bu şiir üzerinde d,~ bazı araştırmalar yapılmaya
başlamıştır. Batılı araştırmacılardan Van ES5, bu eseri Almanca'ya çevire-
rek bazı mülahaziı.larıyh birlikte yayınlamı~ bulunmaktadır67.

c. İrca Kasidesi (ll)'nilı Tarihlendirilmesi

Muharib b. Disar'ırl bu şiiri ne zaman yazdığı konusunda, kaynaklar-
da, maalesef, her hangi bir bilgi tesbit ederrcdik. Bu sebeple şiir ile ilgili,
elimizdeki dökümanlara dayanarak kesin bir ıarih söyleyebilmek imkan-
sızdır. Ancak şiirin tari hkndirilmesinde bi risi güçlü,birisi zayıf iki ihti-
mal ileri sürülebilir. Birincisi; şiirin i. asrın sonlarında yazıldığıdır. Mür-

lında görevinden azlı:dilea Halid b. AbdiIlah'm valiliginin son dönemlerinde ölmüş-
tür. (Bkz., Tehzib. X. 50).

63. Ahbaru '/-Kudat, III, 29-30.
64. Kitabü'/-Eğanı, VII, ıo.
65, Kirabü'l-Eğanf, VII, w; EbCı Haltcm, 162, 179; Kadi, el-Fıraku'/-İs/amiyye, 517-

518.
66. Kitabü'/-Eğiinf, VII, 10-11; Ebu Haltem, 161, 179; Kiidi, e/-Fıraku'/-İs/amiyye,

517-518, '
67, Bkz., The%gie und Gesellschaft'im 2. und 3. Juhrhundert Hidschra, V, 19-24.

,
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cie, Hz. Ali'yi hilafette, dördüncü 'Sıraya bırakmak fıkrini hicri ı. asnn
sonlannda, yavaş yavaş sistemleşmeye başlayan ve önce Hz. Ali'yi,
Osman'a takdim eden daha sonralan ise, onun ilk iki halifenin de önüne
almaya çalışan Şim~e karşı geliştirmiş ve sistemleştirmişti. İbrahim en-
Nehai, "Ben ne, Sebebi, ne Mürciiyim,,68 demekle, muhtemelen, Hz.
Ali'ye, bir ola~anüstü güç atfetmeden, onu Hz. Osman'dan öne alıyordu.
Hicri i. asnn son çeyre~inden itibaren Şiiler, Hz. Ali'yi ilk iki halifenin
de üzerine yerleştirme e~ilimi gösterince, Ali ve Osman'ın durumlannı
Allah'a havaleetme prensibi içerisinde zımnen var olan bu ilke, bundan
sonra, Mürcie tarafından, tam olarak ifade edildi. Muharib b. Disar, bun-
dan dolayı İrca ..Kasidesi'ni kaleme almış olabilir ve "Hz. Ali'nin, bu ilk
iki halifeden (Omereyn'den) geriye bırakılmasının bir fazilet ve üstün-
lük,,69oldu~urıu açıkca ifade etmiş olabilir. '

İkincisi, 113/731 Yİlından sonra yazılmış olabilir. çünkü şiirde kulla-
nılan bazı ifadelerden ve onayazılan bazı eleştiriler, şiirin özellikle 113/
731 yılında kadılık görevine atanmasından sonra yazıldı~ını düşündür-
mektedir. O, kadılık görevi sırasında, daha önce de~indi~imiz gibi, bazı
şiilcrin şahitliklerini kabul etmemiştir. Bu yüzden şiiler tarafından eleşti-
rilmiştir. O, şiirinin başlannda "Bir takım insanlar, Hasan'ın babası
Ali'yle ilgili karan İrca e~~ğim için akılsızca beni suçluyorlar.,,7o diyerek
bu konuya yer vermiştir. Oy le anlaşılıyor ki, şiilerin şahitliklerini kabul
etmemesi üzerine yapılan eleştirilere cevap 'olarak da yazmış olabilir.

d. İrdiKasidesi (Il) 'nin Tercümesi

"Eksiksiz ve kusursuz bir şekilde beni ilk yaratan ve varlı~ıını sürdü-
ren Yaratanıma sonsuz hamdü senalar olsun.

, .

Beni İslam'aşereflendirdi ve böylece çocukluğumdan beri bu dini
benimsedim.

İyiyi,kötüden ayıran yüce kitabı Kur'an'ı kalbi me yerleştirdi ve Ona
inananlann dostu oldum.

Allah, do~umumu bir asır geciktirdiği için İslam'ın geldi~i bir dö-'
nemde doğdum, bu sebeple benCahiliyye çocu~u değilim.

Bir takım insanlar, Hasan'ın babası Ali'yle ilgili karan İrca ettiğim
için akılsızca beni suçluyorlar.

Halbuki, Hz. EbO Bekir ve Ömer'in aksine, Hasan'ın babasının iyi
veya kötü oldu~u konusundaki karanını ertelernem, doğrudur.

68. tbn Sa'd, VI, 2.
69. Veki', III, 29; Ebü'I-Ferec, Kitdbü'l-Eğiinf. VII, ıo-ı I.
70. Veki', III, 29.
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Osman'a gelince, insanlar onun hakkında da ayrılığa düştüler. Bir
grup, onunla ilgili kötü sözler söyledi.

Diğer bir grup ise, onun adil bir imam olduğunu ve haksız ve suçsuz
yere öldürüldüğünü savundu. '

Böyle bir konuda verilecek hükmü Allah'a bırakmamda, her hangi
bir sakınca ve eksiklik yoktur. Bu konuda hiç bir şeyden korkmuyorum.

Ben, kesin olarak inamycrum ki, Allah haktır, Muhammed Nebi ola-
rak, bize gelmiştir.

Allah'ın resulleri hak üzere gönderilmişlerdir ve Allah onları dost
edinmiştir .

Kur'an haşrolunduj~unda ben de onunla haşrolunurum (Kur'an ne
derse ben ona uyarım>, bütün bunların dııanda onların ölümünden sonra
yaşanan gizli ve kapalı konulan Allah'a bırakıyorum ..

Benden önce yaşamış ve :ıiç görmedi~~im kimselerin yaptıkları şeyler
hakkında ne bilebilirim.

Onların kurtulacağına veya bundan d,)layı haktan ayrıldık1<irına dair
Kur'an'da her hangi bir ayet bulamıyorum ..

Ben Nebinin v(: iki arkadaşının eleştirilerini esas alırım, yaşadığ'ım
sürece benim şeriatim budur.

Bu öyle bir yol ki onda h ,ç bir ihtilaf yoktur ve inancıma göre, o gün
gibi apaçık görünüyor.

Ömer ve arkadaşı Ebu B(:kir, övgü ye layık biri olarak göçüp gittiler.
Onlar haklarında verikn doğru kararla kurtuluşa 'erdiler.

Onlar Allah'ın rahmetim: kavuşunca, bir çok problemler çıktı. Ben
bu konulara girmek Zümnda d;:ğilim.

Onlardan sonra ins~mlar, iürekli birbirlerini hayasızca eleştiren grup-
lara ayrıldılar.

Eğer bIJnlardan birü:ine tabi olsaydım, diger görüşte olanlar bana
yanlış yaptın ve yalanc ılardan oldun diyeceklerdi.

Allah'tan korkarsam ve dinimi tertemiz korursam, akılsız bir hayvan
olarak çağrılırdım.

çünkü ben diyorum ki; diz çökmüş vaziyette toplandıklarında insan-
ların durumunun ne olacağmı ve nereye gideceklerini bilmiyorum.

\
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Sürekli kalmak için Cennet'e mi, yoksa Cehennem ateşi onu yaktı-
ğında onu görüş gönneyecegini de bilemiyorum. .

Aynı şekilde nefsin neyle karşılaşacagını, acaba susuz mu kalacak,
yoksa serinletici bir içecek bulabilecekmi onu da bilemiyorum?

Osman b. Affan bir peygamber değildi. Onun arkadaşı Ali de bir
nebideğildi.

İkisi de insandılar, bir günah sebebiyle helak olurlarsa, işledikleri bu
günahtan dolayı ben sorumlu olmam ve kurtulurum.

Eger onlar kurtulurlarsa, onlar için yalan ve iftirada bulunmadıgım
için bu adil kararımdan dolayı ben de kurtulurum.

\

Rabbimin rahmeti geniş Ye umumidir, Allah~ hiç bir şeye zorlamı-
maz. (Allah'ın ne şekilde hükmedecegi önceden bilinemez.)

Hariciler, çirkin sözler, söylediler ve' iftiralarda bulundular, bu konuş-
malar halk arasında cevaplandınlamayan bir belge haline geldi.

I?iline sahip ol. çünkü senin insanların -Hariciler- Hristiyanlar gibi-
dir. Eğer onların Rabbime karşı iftiralarını düşünürsen daha da kördürler.

Çünkü onlara göre bütün günahlar şirktir. Benden bu konuda konuş-
mam! isteyenlere karşı daima susarım.

Ben, hiç bir grubu ve beni küçüklügümden beri terbiye eden Osman
ve Ali'yi şirke düşmekte itham etmem.

Onlann ikisi de Kur'an'ı öğrendiler ve bana da öğrettiler. Kur'an on-
lann. en yakın sıgınagı ve yaşamak istedikleri idealleriydi.
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