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Öz: Ġslam dünyasında mezhepler oluĢtuktan sonra bu mezheplerin inançlarını ve yönetim 

hakkındaki düĢüncelerini ifade eden Ģairler ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada ilk ġii fırkalardan 

biri olan Keysâniyye‟ye mensup, aslında bir gazel Ģairi olan Kuseyyir‟in imamet, ricat gibi 

konularda dile getirdiği ve mezhebine aykırı gözüken Emevî halifeleri için söylediği Ģiirleri 

ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Emevî ġiiri, Kuseyyir Azze, Gazel,  Mezhebi ġiir, Uzri AĢk. 

Abstract: After religious sects are founded in the Ġslamic world, there appeared poets, 

expressing those sects beliefs and the ideas about menagement. In this study, it is dealt with 

the poems of love poet Kuthayyir, who was a member of Keysaniyye, one of first Shia group, 

concerning imamet (leadership) and ricat; in addition, it is tackled with the poems in which he 

proises the Umayyad caliphs who seemed to against their own seat. 

Keywords: Umayyad Poetry, Kuthayyir Azza, Love Poetry, Sectarian Poetry, Platonic Love. 

 

Mezhebî Şiir 

 

Eski Arap toplumunda Ģairin ayrıcalıklı bir konumu bulunmaktaydı. 
Çünkü Ģiir, diğer özellikleri yanında kabilenin hasımlarını küçük düĢüren bir 
silah olarak kullanılmakta ve kabilenin Ģerefini savunma aracı olarak 
görülmekteydi. ġair sahip olduğu bilgi ve yetenek sayesinde kabilesinin 
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övünülecek taraflarını dile getiren ve düĢmanların kusurlarını ortaya koyan, 
savaĢ durumunda kahramanlık duygularını canlandıran, sulh zamanında 
barıĢı koruyan kimseydi. Bu özellikleriyle, hatiplerle birlikte savaĢçıların ve 
liderlerin kıskandığı bir mevkie sahip olmuĢlardı. Ġbn RaĢîk el-Kayravânî bu 
durumu Ģöyle aktarır: 

“Bir kabilede bir Ģair yetiĢip temayüz ettiğinde diğer kabileler gelip o 
kabileyi kutlarlar, ziyafet verilir, kadınlar teflerle oynarlardı. Çünkü Ģair 
ırzlarını koruyan, Ģereflerini savunan, eserlerini ebedîleĢtiren, Ģanlarını 
öven kimsedir. Araplar sadece bir erkek çocuk doğduğunda, bir Ģair 
yetiĢtiğinde ve tay doğduğunda kutlama yaparlardı.

1
 

ġiirin ve Ģairin bu konumu Hz. Peygamber zamanında da sürmüĢ, 
Müslümanlarla müĢrikler arasındaki çatıĢma Ģiirde de kendisini göstermiĢ, 
müĢriklerin Ģiir vasıtasıyla saldırısına Müslüman Ģairler karĢılık vermiĢlerdir. 
MüĢrik Ģairlerden, Hz. Peygamber ve Müslümanları hicveden Ebû Süfyân, 
Abdullah b. ez-Ziba„rî, „Amr b. el-„Âs gibilerine Müslüman Ģairler Hassân b. 
Sâbit, Abdullah b. Ravâha, Ka„b b. Mâlik karĢılık vermiĢlerdir.

2
 Bu 

atıĢmalar sırasında Hz. Peygamberin, Hassân b. Sabit‟ten hicvettiği 
müĢriklerin soylarına ait kusurları Hz. Ebûbekir‟den öğrenmesini istemesi, 
bir takım farklılıklar bulunmasına rağmen eski gelenekten çarçabuk bir 
kopma olmadığını göstermektedir.

3
 

Ġslâmî dönemde yeni düzen inanç temeli üzerine kurulmuĢ olunca, bu 
sisteme hakim olmak isteyenler de doğal olarak muhalefetlerini inanç 
üzerinden yapmıĢlardır.

4
 Hz. Osman‟ın katlinden sonra fırkalaĢma 

görülmemekle birlikte ilerleyen süreçte fırkalaĢmanın zeminini oluĢturan 
itikadi ve sosyal tartıĢmalar görülmeye baĢlamıĢtı. Hz. Ali‟nin katlinden 
sonra bu tartıĢmalar daha ileri seviyeye vardı. Daha sonraları oluĢan 
fırkaların Ģairleri amaçlarını, yönetim anlayıĢlarını, yönetimde kimin hak 
sahibi olduğunu dile getirmeye ve karĢı tarafa cevap vermeye, kendileri 
dıĢındakilerin dinden ayrıldığını dile getirmeye baĢlamıĢlardır.

5
 Örneğin 

Haricî Ģairler Ģiirlerinde sadece inanç, hilafet konularını ele almıĢlar, ele 
aldıkları konuları ayetlerden iktibaslarla desteklemiĢlerdir. Emevî taraftarı 
olan Ģairler ise hilafetin Emevîlerin hakkı olduğu üzerinde durmuĢlar, bunu 
ispata çalıĢmıĢlar, rakip grupları, özellikle de Ensar‟ı hicvetmiĢlerdir. Farklı 
gruplara mensup ġiiler ise kendi inançlarını dile getirmiĢlerdir. Böylece tüm 
eski toplumlarda etkili olan Ģiir vasıtasıyla her bir mezhep görüĢlerini 
duyurmuĢ, rakip fırkaların görüĢlerini eleĢtirmiĢtir. 

 

                                                        
1  Ġbn RaĢîķ el-Kayravânî, el-„Umde fî mehâsini‟Ģ-Ģi„r ve âdâbih, nĢr. Muhammed 

Karkazân, Mektebetu‟l-Kâtibi‟l-„Arabî, ġam, 1994, I,  
2  Vâdih es-Samed, Edebu sadri‟l-Ġslâm, el-Mueesesetu‟l-Câmi„iyye, Beyrut, 1994,s. 80, 81. 
3  „Abdu‟l-Kâdir el-Kitt, Fi‟Ģ-ġi„ri‟l-Ġslâmî ve‟l-Umevî, Dâru‟n-Nehdati‟l-„Arabiyye, 

Beyrut, 1987, s. 275. 
4  el-Kitt, a.g.e., s. 275. 
5  el-Kitt, a.g.e., s. 276. 
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Şii Şiirin Özellikleri 

 

ġiiler, Ġmam‟a kutsiyet ve ruhaniyet sıfatları verirler. Onlara göre 
Ġmam sıradan bir kiĢi değil, diğer insanlarda olmayan birtakım özellikleriyle 
temayüz eden bir Ģahsiyettir. DavranıĢları ve sözleri Allah‟tan kaynaklanan, 
gizli bir ilâhî ilme sahip biridir. Allah Kelamını tam olarak idrak eden kamil 
ilim sahibidir. Ayrıca Peygamberden gelen ilmî-dînî mirası taĢımaktadır. 
Hatta birçoğu, Ġmamın her Ģeyi bildiğini, ona hiçbir Ģeyin gizli kalmadığını, 
Ģer„î hükümlerde de ilminin olduğunu söyler. Ġmam masumdur, hata etmez 
ve yanılmaz. Akide konusu sadece Ġmamdır, Ġmamsız akide, akidesiz Ġmam 
yoktur. Bu ilkeyi kabullenmeyen kafir ve sapık sayılır, katli vacip olur.

6
 

ġii Ģairler, Ģiirlerinde mezhep inançlarını dile getirmeleri yanında, 
diğer ġii fırkalardan farklı inançlarını da dile getirmiĢlerdir. Ayrıca fırka 
farklılıklarına rağmen hepsi Ġmametin Ehl-i Beyt‟in hakkı olduğunda 
hemfikir olup bu hususta, aklî ve dinî delil getirmeye çalıĢmıĢlardır. 
Ġmamlarına övgüde bulunurken, onların takvasından, salahından ve 
doğruluklarından dem vurmuĢlardır.

7
 

Bu konular yanında vasiyet, tayin, beklenen Mehdi gibi kavramları 
dile getirmiĢler ve bunlara inanmayanları kafirlikle suçlamıĢlardır. Bunların 
hakkını gasp eden Emevî, Abbâsî ve Zübeyrîleri kafir saymıĢlar, ayrıca 
Ġmamiyye, Zeydiyye ve Keysaniyye‟ye mensup Ģairler birbiriyle çekiĢmiĢ, 
Hariciler ve Mürcie gibi gruplara karĢı da saldırıya geçmiĢlerdir.

8
 

 

Keysânîlik: 

 

ġiîler, Hz. Ali‟nin vefatından sonraki süreçte ihtilafa düĢtüler. 
Ġhtilaflarının temeli imamların tayini meselesiydi. Bunlardan bir kısmı Hz. 
Ali‟nin oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye‟yi imam tayin ettiğini söylerler. 
Bunlara Keysâniyye adı verilir. Bu fırkanın kurucusu el-Muhtâr b. Ebî 
„Ubeyd es-Sekafî‟dir. el-Muhtâr es-Sekafî, Hz. Hüseyin‟in öcünü almıĢ ve 
onunla savaĢarak katledilmesi olayına karıĢanları sürmüĢtür. Daha sonra 
hakimiyetini Irak, el-Cezîre, Ġran ve Ermenistan‟a kadar geniĢletmiĢ ve 
herkesi Ġbnu‟l-Hanefiyye lakaplı Muhammed b. Ali‟ye (Annesi Benû 
Hanîfe‟den Havle adında biridir) biat etmeye davet etmiĢtir. el-Muhtâr, Hz. 
Ali‟nin Cemel SavaĢında sancağı Ġbnu‟l-Hanefiyye‟ye vermiĢ olmasını, 
imametine delil olarak göstermiĢtir. O sıralarda Ġbnu‟l-Hanefiyye Mekke‟de 
ikamet etmekteydi ve Ġbnu‟z-Zubeyr onu tutuklayıp, taraftarlarından bir 
grupla beraber „Ârim zindanına hapsetmiĢti. Bunun üzerine taraftarlarından 
oluĢan bir ordu Mekke‟ye ulaĢıp zindandan onu ve arkadaĢlarını kurtarmaya 

                                                        
6  Nebîl Halîl Ebû Haltem, el-Firaku‟l-Ġslâmiyye fikran ve Ģi„ran, Dâru‟s-Sekâfe, Beyrut, 

1990, s. 141. 
7  Ebû Haltem, a.g.e., s. 170. 
8  Ebû Haltem, a.g.e., s. 171. 
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çalıĢınca Ġbnu‟z-Zubeyr zindanın etrafına odun yığılması ve ateĢe 
verilmesini emretti. Zindanın ateĢe verilmesine rağmen bir grup Ġbnu‟l-
Hanefiyye‟yi kurtarmayı baĢardı.

9
 

Daha sonraki geliĢmeler sonucu Emevî halifesi „Abdu‟l-Melîk b. 
Mervân‟a biat eden Ġbnu‟l-Hanefiyye‟nin ölümüyle birlikte Kaysâniyye iki 
fırkaya ayrıldı. Birincisi Ebû Kerab ed-Darîr‟in baĢını çektiği Kerâbiyye 
fırkasıdır. Bunlar Ġbnu‟l-Hanefiyye‟nin ölmediği, Radvâ dağında yaĢadığı, 
sağında bir aslan, solunda bir kaplan bulunduğu, yanında iki pınar bulunup 
birinden bal, diğerinden su aktığını ve bunlarla beslendiği ve zulümle 
dolmuĢ bulunan dünyada adaleti sağlamak için geri geleceği, Mehdiyi 
Muntazar olduğu inancını taĢırlar.

10
 Bu fırkaya iki büyük Ģair intisap 

etmiĢtir. Kuseyyir ve es-Seyyid el-Himyerî. Bu iki Ģair, Ġbnu‟l-
Hanefiyye‟nin imam olduğuna ve ric„at düĢüncesine sıkı sıkıya bağlıydılar 
ve inançlarını Ģiirlerinde terennüm etmekteydiler. Diğer Keysâniyye grubu 
ise Ġbnu‟l-Hanefiyye‟nin öldüğünü kabullenmiĢ ve imametin oğlu Ebû 
HâĢim‟e geçtiğini söylemiĢlerdir.

11
 

 

Kuseyyir 

 

Adı Ebû Sahr Kuseyyir b. „Abdi‟r-Rahmân b. Esved b. „Âmir b. 
„Uveymir b. Mahled ibn Sa„îd‟tir.

12
 Bu Ģekildeki soy ağacı onu Huzâ„a 

kabilesine mensup kılar. Fakat kızı Leylâ‟dan olma torununun çıkarttığı 
soyağacı bu Ģekilde değildir.

13
 ġair kendisinin KureyĢ kabilesinden olduğunu 

söylemiĢ ve bunu ispata çalıĢmıĢtır.
14

 Doğum tarihi net olarak bilinmeyen 
Ģairin 23-24‟te (644-5), 35 (655), 40 (660) ya da 45 yılında doğduğu 
tahminleri yapılmaktadır.

15
 ġairin adı aslında Kesîr‟dir. Kısa boylu ve zayıf 

yapılı olması sebebiyle bu kelimenin küçültme hali olan Kuseyyir diye 
tanınmıĢtır. Fakat bu durumun kesin olmadığını, küçültme halindeki ismin 
ailesi tarafından sevgi ifadesi olarak da konmuĢ olabileceğini söyleyenler de 
bulunmaktadır.

16
 Ġsminin asıl Ģeklini bir beytinde Ģöyle 

kullanmaktadır.(Tavîl) 

 
 

                                                        
9  Muhammed Seyyid Keylânî, Eseru‟t-teĢeyyu„ fi‟l-edebi‟l-„Arabî, Dâru‟l-„Arab li‟l-

Bustânî, 2. basım, Kahire, 1995, s. 16. 
10  Keylânî, a.g.e., s. 17. 
11  Keylânî, a.g.e., s. 17. 
12  Ebu‟l-Ferec el-Ġsfehânî, Kitâbu‟l-Ağânî, Dâru‟l-Kutubi‟l-Misriyye, Kahire, 1936, IX, 3. 
13  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 4. 
14  Bkz. el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 7, 11-13. 
15  Bkz. Ömer Ferrûh, Târîhu‟l-edebi‟l-„Arabî, Dâru‟l-„Ġlm li‟l-Melâyîn, Beyrut, 1981, I, 

617; Ġhsân „Abbâs, “Bahs fî Hayâti Kuseyyir „Azze ve ġi„rih”, Buhûs ve dirâsât  fi‟l-edeb 
ve‟t-târîh,Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslâmî, Beyrut, 2000, III, 70, Kadrî Mâyo, Divan Mukaddimesi, 
s. 12  ; Mustafa Çuhadar, “Küseyyir”, DĠA, Ankara, 2002, XXVI, 575. 

16  Bkz. Ġhsân „Abbâs, a.g.m., s. 69. 
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“Haber ulaĢtıranlar bana, yazık sana o gerçekten de baĢkasına tutkun 
ey Kesîr dediler.”

17
 

ġiirlerinde adı sık sık geçen sevgilisi Ummu „Amr „Azze bint Humeyl 
b. Hafs‟a nisbetle Kuseyyir „Azze olarak da anılmıĢtır.

18
 

Kuseyyir küçük yaĢta babası ölünce iyiliksever biri olan amcasının 
himayesinde büyüdü ve çobanlık yaptı. Hayatının önemli bir kısmını Medine 
ile Yenbû„ayn arasında geçirdi. Rivayete göre Ģair, gençlik döneminde 
Kızıldeniz sahilinde sürüsünü otlatırken Benî Damre kadınlarından bir 
topluluğa rastlamıĢ, onlara en yakın suyu nerede bulabileceğini sormuĢ, 
kendisine suyun yerini gösteren „Azze adındaki kıza bu sırada aĢık olmuĢ, 
onun için yazdığı Ģiirler halkın diline düĢünce „Azze‟nin ailesi kabile 
töresine uyarak aile Ģerefini kurtarmak için onu ilk isteyen yaĢlı birine 
vermiĢ,

19
 „Azze kocası ve aĢiretiyle birlikte Mısır‟a göç etmiĢ, bu olaydan 

sonra Kuseyyir‟in aĢkı daha da artmıĢtır. Bir süre sonra halife Abdu‟l-Melîk 
b. Mervân kocası vefat eden „Azze‟yi Kuseyyir ile evlendirmek istemiĢ, 
bunun için Medine‟de bulunan Kuseyyir‟e mektup yazarak ġam‟a gelmesini 
söylemiĢ, ancak Kuseyyir Mısır‟a gittiğinde „Azze‟nin cenazesinden dönen 
cemaatle karĢılaĢmıĢ (85/704), burada „Azze için bir mersiye söylemiĢtir.

20
 

Kuseyyir‟in, zamanının en iyi Ģairi olduğu ifade edilen, çocuğu 
olmamıĢ ve 141 yılında vefat etmiĢ Sevâb adında bir oğlu ve Leylâ adında 
bir kızı olduğu, kızının da Ebû Seleme künyesini taĢıyan Ģair bir oğlu 
olduğu, bunun da geride çocuk bırakmadan öldüğü aktarılır.

21
 

105 yılında Medine‟de vefat eden Kuseyyir‟in o sırada kızı Leyla‟dan 
baĢka kimsesi kalmamıĢtı.

22
 ġair, fakîh Ġkrime b. el-Berberî ile aynı gün 

defnedilmiĢtir. KureyĢ kabilesi Kuseyyir‟in cenazesine akın ettiği için, 
Ġkrime‟nin cenazesini taĢıyacak kimse bulunmamıĢtır.

23
 Medine‟de 

cenazesine kadın erkek herkesin katıldığı ve “insanların en fakihi ve en iyi 
Ģairi öldü” denildiği rivayet edilmektedir.

24
 Ġmam Muhammed b. el-Bâkır‟ın 

onu çok takdir ettiği ve cenazesinde bulunduğu kaydedilmektedir.
25

 
 

Şairliği 

 

Kuseyyir,  Ģiir söylemeye baĢlamasıyla ilgili olarak Ģu olayı 
aktarmaktadır: “Bana söyletilinceye kadar Ģiir söylemedim; bir gün, gün 

                                                        
17  Kuseyyir „Azze, Divan, Kuseyyir ‛Azze, Divan, nĢr. Kadrî Mâyû, Dâru‟l-Cîl, Beyrut, 

1995, s. 317. 
18  Mustafa Çuhadar, aynı yer 
19  Bu gelenek için bkz. Yahyâ el-Cebûrî, el-Ğazelu‟l-„Uzrî, Daru‟l-BeĢîr, Amman, 2005, s. 

32, 33. 
20  Çuhadar, aynı yer.. 
21  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 4. 
22  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 4. 
23  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 36. 
24  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 37. 
25  Çuhadar, aynı yer. 
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ortasında Medine yakınlarındaki el-Ğamîm veya Bukâ„ Hamdân denilen 
yerde deve üzerinde yolculuk yaparken bir binici bana yaklaĢtı ve birden bir 
cine dönüĢtü. Ġyice bakınca bakırdan olduğunu ve kendini toprağın üzerinde 
sürüdüğünü gördüm.

26
 Bana “Ģiir söyle, sana ilka edeceğim” dedi, “sen 

kimsin?” dedim, “Ben senin cin arkadaĢınım” dedi ve ben de Ģiir söyledim” 
demiĢtir.

27
 

Kimi yazarlara göre Kuseyyir‟in anlattığı bu hikaye, onun daha küçük 
yaĢtayken amcasının farkına vardığı ve daha sonra da herkesin neredeyse 
hemfikir olduğu ahmaklığını göstermektedir.

28
  

Ġslam öncesi dönemde Araplar, Ģairlerin cinlerle iliĢkisinin olduğuna 
ve her Ģairin ona Ģiir ilham eden bir cinin bulunduğuna inanmaktaydılar.

29
 

Gayb aleminden Ģairlere bilgiler aktardıklarına inanılan bu cinlerinin adları 
bile vardı.

30
 Ġhsân Abbâs ise, bu haber hakkında yorum yaparken, 

Kuseyyir‟den baĢkası bu hikayeyi anlatsaydı, geleneksel inanca uymak için 
söylemiĢtir, denilirdi. Ama Kuseyyir gibi hayatı boyunca vehimlerle ve 
vesveselerle yaĢamıĢ biri anlatıyorsa, daha farklı bir anlam taĢımaktadır, 
der.

31
 

Kendisi gibi platonik aĢk Ģairlerinden olan Cemîl Buseyne‟nin râvîsi 
olması Kuseyyir‟e ilk Ģiir denemelerini gazel ve aĢk temaları üzerine yapma 
imkanı vermiĢ, zamanla Ģiirleri „Azze aĢkı ve onun tasvirinde 
yoğunlaĢmıĢtır. Gazel ve tasvirlerinde abartılar bulunmakla birlikte realist 
çizgi ağır basar. Gerek „Azze aĢkı gerekse Hazîn ile ağır atıĢmaları yüzünden 
baĢı belaya giren Ģairi her defasında yakın dostu Hındif (Hindik) el-
Esedî‟nin kurtardığı kaydedilir.

32
 

Kuseyyir yaĢadığı dönemde Hicaz bölgesinin en büyük Ģairi olarak 
tanınmıĢtır. el-Ġsfehânî, Ġbn Sellam el-Cumahî‟nin onu birinci sınıf Ģairlerden 
saydığını ve adını Cerîr b. „Atiyye, el-Ferazdak ve er-Râ„î gibi büyük 
Ģairlerle andığını, hatta tüm Ģairlerden daha iyi bir Ģair olduğunu ve 
hükümdarları ondan daha iyi öven bir Ģairin olmadığını dile getirdiğini 
söyler.

33
 Fakat Ġbn Sellâm onun büyük bir Ģair olduğunu kabullenmesine 

rağmen ikinci tabakaya yerleĢtirmiĢtir.
34

 ġiirlerinin bir kısmı bestelenmiĢ 
olan Ģairin „Azze‟ye olan duygularını terennüm ettiği “Kaside-i Tâiyye”si 

                                                        
26  Cinin ayaklarının, binek üzerindeyken yerde sürünecek kadar uzun olduğunu anlatmak 

istiyor. 
27  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 24. 
28  en-Nu„mân el-Kâdî, el-Firaku‟l-Ġslâmiyye fi‟Ģ-Ģi„ri‟l-Umevî, Dâru‟l-Me„ârif, Kahire, ts., s. 

565. 
29  Nihad M. Çetin, Eski Arap ġiiri, Ġstanbul, 1973, s. 12, 13. 
30 Bu konuda bkz. Ali Yılmaz, “Arap Edebiyatında ġeytanlı (Cinli) ġairler”, Cumhuriyet 

Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, 2002, c. IV/II, s.261-268. 
31  Ġhsan Abbâs, a.g.m., s. 71. 
32  Çuhadar, DĠA, XXVI, 576 
33  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 5. 
34  Ġbn Sellâm el-Cumahî, Tabakâtu Fuhûli‟Ģ-Ģu„arâ, nĢr. Mahmûd Muhammed ġâkir, 

Dâru‟l-Medenî, Kahire, 1980, II, 540 
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meĢhurdur.
35

 Bu Ģiirin tamamının revisinde lam ve tâ‟ya bağlı kalmıĢtır. Bu 
bir açıdan Ģiirinde zorlama/tekellüf olduğunun göstergesidir.

36
 Arap 

edebiyatının en güzel gazel Ģiirlerinden biri olduğu hemen herkesçe kabul 
edilen bu kaside aĢağıdaki beyitlerle baĢlar: (Tavîl) 

 

 
 

 
 

 

“Dostlarım burası „Azze‟nin yurdudur, bineklerinizi bağlayın ve onun 
(bir zamanlar) oturduğu yerde ağlayın. Onun teninin değdiği toprağa 
dokunun, onun gündüzünü ve gecesini geçirdiği yerde gece ve gündüzünüzü 
geçirin. Onun namaz kıldığı yerde namaz kıldığınız takdirde Allah‟ın 
günahlarınızı bağıĢlayacağından ümidinizi kesmeyin. „Azze‟den önce 
ağlama nedir, o çekip gitmeden önce kalp acıları nedir bilmezdim.”

37
 

Ġbn Selâm el-Cumahî onun aĢkı hakkında “O sadece aĢıklık iddiasında 
bulunur, ne aĢıktır ne de aĢkına sadık” demiĢtir.

38
 

Edebiyat eserlerinde Kuseyyir‟in Ģiiri hakkında olumlu Ģeyler 
söylenir, pek çok temada da Ģiir söyleyen Ģairin, özellikle gazel ve medîh 
Ģiirleri herkesin beğenisini kazanmıĢ, geriye çok güzel kasideler 
bırakmıĢtır.

39
 Örneğin Ġbrahim b. Sa„d‟ın “ben Kuseyyir‟in otuz kasidesini 

rivayet ediyorum, bunlar rukye olarak deliye okunsa kendine gelir” dediği ve 
Ebû „Ubeyde‟nin Kuseyyir‟in Ģiirini otuz dinara  imla ettirdiği 
aktarılmaktadır.

40
 

 

Karakteri ve Bunun İnancına Etkisi 

 

el-Câhiz‟in cimri olduğunu belirttiği Ģairin
41

 ufak tefek, çok kısa 
boylu, ahmak birisi olduğu anlatılır. el-Ġsfehâni onun hakkında el-
Vakkâsî‟nin, “Kuseyyir‟i Kabe‟yi tavaf ederken gördüm ve kim üç karıĢtan 
uzundu derse yalan söylemiĢ olur” ifadesini ve „Abdu‟l-Melik b. Mervân‟ın 
yanına vardığında Halife‟nin kısa boyuyla alay ederek “baĢını eğ de tavana 
değmesin” dediğini aktarır.

42
 el-Ġsfehânî‟nin eserindeki bilgilere göre gittiği 

                                                        
35  Çuhadar, DĠA, XXVI, 576. 
36  ġevkî Dayf, Târîhu‟l-edebi‟l-„Arabî -„Asru‟l-Ġslâmî-, Dâru‟l-Me„ârif, 11. basım, Kahire, 

1989, s. 319. 
37  Kuseyyir „Azze, Dîvân, s. 75. 
38  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 32. 
39  Halîl Ebû Ziyâb, el-Edebu‟l-Umevî, Dâru „Ammâr, Amman, 2006, s. 216. 
40  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 5. 
41  el-Câhiz, Kitâbu‟l-Buhalâ, nĢr: Tâhâ Hâcirî, Dâru‟l-Me„ârif, 5. basım, Kahire, 1990, s. 

180. 
42  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 6. 
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her yerde, çocukluğundan ölüm döĢeğine kadar ömrünün her çağında 
insanların alayıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır.

43
 

Kuseyyir aĢk derdindeyken 61 yılında Kerbelâ‟da Hz. Hüseyin Ģehit 
edildi. Akabinden Ġbnu‟z-Zubeyr Hicaz‟da ayaklanma baĢlattı ve 
Medîne‟den Emevîleri çıkarttı. Bu sırada el-Muhtâr es-Sekafî‟nin hareketi 
baĢladı. Hindik el-Esedî adındaki bir adam bu dönemde Medîne‟ye geldi ve 
el-Muhtâr es-Sekafî‟nin hareketinin propagandasını yapmaya baĢladı. 
Kuseyyir de bu propagandadan etkilenenler arasındaydı.

44
 

Kimileri Kuseyyir‟in ġii-Keysânî inancı benimsemesinde rivayetlerde 
aktarılan çirkin, kısa boylu, ahmak ve her söylenene inanan biri oluĢunun ve 
insanların bu halleriyle alay etmesinin tesirinin olduğunu, bunun da Ģairde 
psikolojik rahatsızlık oluĢturup aĢırı fikirlere ve inançlara, bir takım 
vehimlere yöneltmiĢ olabileceğini dile getirmiĢlerdir.

45
 

Rivayete göre Kuseyyir ve Hindik hac zamanı otururlar ve inançlarını 
müzakere ederlerdi. Günün birinde Hindik “Benden sonra aileme bakacak 
birini bulsam, hac zamanı kalkar insanlara Hz. Peygamber‟in soyunun 
üstünlüğünü, insanların onlara zulmettiğini, haklarını ellerinden aldıklarını 
söyler, Hz. Peygamber‟in soyuna uymaya davet eder, Ebû Bekir ve 
Ömer‟den teberrî ederdim” demiĢ, bunun üzerine Kuseyyir, eğer ona bir Ģey 
olursa ailesine bakma sözü vermiĢ, o da ifade ettiklerini açıkça dile getirince 
insanlar üzerine saldırmıĢ, ölünceye kadar dövmüĢlerdir.

46
 Daha sonra 

Kuseyyir ona mersiye olarak kasideler söylemiĢtir. Bunlardan birinde Ģöyle 
demektedir: (Tavîl) 

 
   

     
 

“Damrî‟nin kızı („Azze) dedi ki, ne oldu da soldun, zaferan sürmediğin 
halde rengin sararmıĢ; ona dedim ki, dedene andolsun ki kimin Ebû Bedr 
(Hindak) gibi bir kardeĢi ölürse acı çekip sarsılır…”

47
 

 

İbnu’l-Hanefiyye İle İlişkisi 

 

ġia‟nın Keysâniyye koluna bağlı olan Kuseyyir, Ģiirlerinde Ehli 
Beyt‟e bağlılığını, nübüvvetin Hz. Ali ve oğullarına geçtiğini, Hz. Ali‟nin 
oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye‟nin beklenen Mehdi olduğunu dile 
getirmiĢtir. el-Muhtâr es-Sekafî tarafından mehdîliği ilan edilen Muhammed 
b. el-Hanefiyye, kendisine biat etmediği gerekçesiyle Abdullah b. ez-Zubeyr 
                                                        
43  Bkz. el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 20. 
44  Ġhsân „Abbâs, a.g.m., s. 83. 
45  el-Kâdî, a.g.e., s. 565, 566. 
46  el-Kâdî, a.g.e., s. 568. 
47  Kuseyyir „Azze, Dîvân, s. 204. Hindik el-Esedî için söylediği diğer bir mersiye için bkz. 

Dîvân, s. 135-139. 
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tarafından Mekke‟de hapsedilmiĢ,
48

 bir süre sonra hapisten çıkınca Kuseyyir 
ile birlikte ġam‟a giderek Abdu‟l-Melîk b. Mervân‟a biat etmiĢti. Kuseyyir 
bu vesileyle Abdu‟l-Melîk‟le tanıĢma ve kendisine methiyelerini sunma 
fırsatı bulmuĢtur. Ardından Abdu‟l-Melîk‟in kardeĢi Mısır valisi Abdu‟l-
„Azîz b. Mervân‟a methiyelerini sunmak üzere Kahire‟ye gitmiĢtir. 

Hicrî 65 yılı, el-Muhtâr es-Sekafî‟nin Ġbnu‟l-Hanefiyye‟ye daveti ve 
Keysânî akidesini oluĢturması döneminde, Kuseyyir‟in bu davetin en büyük 
propagandacısı olduğunu görmekteyiz. Onun ricat, nübüvvet meĢalesinin 
hâlâ Ali ve evlatlarında sürdüğü, Ġbnu‟l-Hanefiyye‟nin beklenen Mehdi 
(Mehdî Muntezar) olduğu gibi tüm aĢırı inançları benimsediğini 
görmekteyiz. Ġbnu‟l-Hanefiyye hakkında Ģöyle demektedir: (Vâfir) 

 
 

 
 

 
 

“Allah gözümü aydın etsin, çünkü Emînullah (Muhammed b. el-
Hanefiyye) beni çağırıp soru sorma lütfunda bulundu; aĢkıma (inancıma) 
güzel övgülerde bulundu, çocuklarımı ve nasıl olduğumu,. sorulduğu zaman 
Ebû Hubeyb‟in (Abdullah b. ez-Zubeyr) halini ve yanlıĢ davranıĢını nasıl 
dile getirdim. O mehdîdir, bunu bize eski çağlardaki ahbarın kardeĢi olan 
Ka„b haber vermiĢtir.”

49
 

el-Ġsfehânî‟nin aktardığı rivayete göre, bu Ģiir hakkında Kuseyyir‟e 
“Ka„b‟ı görüp sordun mu?” denilmiĢ, o da “hayır” diye cevap vermiĢ, “niçin 
Ka„b haber verdi diyorsun?” denildiğinde “öyle dediğini sanıyorum” 
demiĢtir.

50
 

Kuseyyir‟in, imamına öfkelenip onu HâĢim oğullarından on beĢ 
kiĢiyle birlikte „Ârim zindanına hapseden ve el-Muhtar es-Sekafî‟yi 
Kûfe‟den süren Ġbnu‟z-Zubeyr‟e öfke dolu olduğunu görmekteyiz. Bilindiği 
üzere Ġbnu‟z-Zubeyr kendisini “Kâbe‟ye sığınan” ilan etmiĢti. Kuseyyir ona 
Ģöyle seslenmektedir: (Tavîl) 

 

 
 

 
 

 
 

                                                        
48  Ġbn Sa„d, Kitâbu‟t-Tabakâti‟l-kebîr, nĢr.Ali Muhammed Ömer, Mektebetu‟l-Hancî, 

Kahire, ts, VII, 102-106. 
49  Kuseyyir „Azze, Divan, s. 287. 
50  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 17. 



Doç. Dr. Halim ÖZNURHAN 
____________________________________________________________________________ 

 

10 

 
 

 
 

“Hubeyb, Sabit ve Hamza‟nın
51

 ikiz yırtıcı kuĢları andıran 
gözlerinden dolayı yazıklar olsun sana! KarĢılaĢtığın insanlara (Kâbe‟ye) 
sığınmıĢ olduğunu söylüyorsun; halbuki (senin Ģerrinden Allah‟a) sığınan 
mazlum, „Ârim zindanındadır. Her kim Mina‟dan Hayf yoluyla inen bu yaĢlı 
adamı (Muhammed b. el-Hanefiyye) görse, zalim olmadığını anlar. SeçilmiĢ 
Peygamberin ve amcasının oğlunun (Hz. Ali) vasîsi, zincirleri kıran ve 
alacak verecek hususunda yargıçtır o. Direndi; o dalalet karĢılığında 
hidayeti satmaz ve Allah hakkında kınayanın kınamasından sakınmaz. 
Allah‟a hamdolsun bizler Hac menasikinin bulunduğu bu Hayf‟ta (Harem), 
güvercinin emniyette ve sakin, düĢmanın barıĢçı bir arkadaĢ gibi olduğu 
yerde oturarak O‟nun kitabını okuyoruz. Ne dünyanın süsü, ehline kalıcı, be 
de belanın sıkıntısı sürekli darbe vurucu değildir. Sıkıntıdan acı duyma 
sakın! Çünkü büyük felaketleri (unutturan) rahatlıklar takip eder.”

52
 

Burada Ġbnu‟z-Zubeyr‟in Ġslam‟ın Kâbe‟ye sığınanın güvende olması, 
hatta oraya sığınan güvercinlerin bile avlanmasının ve rahatsız edilmesinin 
yasak olması farzını ihlal ettiği tespitinde bulunmaktadır. Ayrıca Ġbnu‟z-
Zubeyr‟in Hz. Ali‟nin, dolayısıyla da Hz. Peygamberin vasisi olan Ġbnu‟l-
Hanefiyye‟ye haksızlık etmesi eleĢtirilmektedir. 

Daha önce de değinildiği üzere Abdullah b. ez-Zubeyr, Muhammed b. 
el-Hanefiyye‟yi kendisine biat etmeyince sıkıĢtırmıĢ ve bunun üzerine 
Abdu‟l-Melik ġam‟dan haber gönderip kendi yanına gelmesini istemiĢti.

53
 O 

da yanında Ģairi Kuseyyir ile beraber ġam‟a gidip Emevî halifesi „Abdu‟l-
Melik‟e iltihak etmiĢtir. ġam‟a doğru yola çıktıkları sırada Kuseyyir‟in 
söylediği Ģiirin giriĢi Ģöyledir: (Recez) 

 

 
 

 
 

 
 

“Sen gerçek imamsın, kuĢkumuz yok; sensin razı olduğumuz ve 
beklediğimiz. Sen insanların Peygamber‟den sonra en hayırlısının oğlusun. 

                                                        
51  Hubeyb, Sâbit ve Hamza, Abdullah b. ez-Zubeyr‟in oğullarından üçünün adlarıdır. 

Ġbnu‟z-Zubeyr‟in eĢleri ve çocuklarının listesi için bkz. Ġrfan Aycan, Emevîler Döneminde 
Bir Ġktidar Mücadelesi Örneği: Abdullah b. Zübeyr, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Ankara, 2000, c. XLI, s. 101, 102. 

52  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 347, 348, 
53  Bkz. Ġbn Sa„d, a.g.e., VI, 107. 
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Kelb ve Belî toprağına konaklayıncaya kadar yürü ey Ali‟nin oğlu, kim 
olabilir Ali gibi?!”

54
 

Halife de Ġbnu‟l-Hanefiyye‟ye ve Ģairine ikramda bulunmuĢ ve saygın 
bir konumda tutmuĢtur. Buradan „Abdu‟l-Melik ile Kuseyyir arasında nasıl 
olup da bir iliĢki kurulup, Kuseyyir‟in halifeye methiyeler düzdüğü 
anlaĢılmaktadır.

55
 Kuseyyir, daha sonra halifeyi Ġbnu‟z-Zubeyr‟e karĢı 

kıĢkırtmıĢ, onu mağlup etmesini, Irak ve Hicaz‟daki hakimiyetini ortadan 
kaldırmasını temenni etmiĢ; halife hicri 70 yılında gerçekleĢen seferi öncesi 
Mus„ab b. ez-Zubeyr‟e karĢı ordu hazırlarken onu savaĢa teĢvik etmiĢtir. 
Kuseyyir halife sefere çıkarken, halifenin eĢi „Âtike‟nin ağlaması ve savaĢa 
gitmekten alıkoymaya çalıĢmasını Ģöyle anlatır: (Tavîl) 

 
 

 
 

“SavaĢmak istediğinde, üzerinde dizilmiĢ incinin süslediği iffetli kadın 
onun azmini kırmadı; (kadın) onu savaĢtan menetti, menetmesinin onu 
engellemediğini görünce ağladı da onun hüznünden dolayı hizmetkarı da 
ağladı.”

56
  

Kuseyyir „Abdu‟l-Melik‟i methetmeyi sürdürmüĢ, ayrıca Mısır‟a gidip 
halifenin valisi ve kardeĢi olan „Abdu‟r-Rahmân‟ı da övmüĢtür. Kimi 
yazarlar onun bu övgülerini ikiyüzlülük olarak görmüĢlerdir. Pek çok ġii 
Ģairin, Ehl-i Beyt‟i sevdiklerini ve bu uğurda canlarını seve seve feda 
edeceklerini söylemelerine rağmen Emevî ve Abbâsî halife ve 
yöneticilerinin yanında tam tersi Ģeyler söyleyip, Ehl-i Beyt‟ten teberrî 
ettiklerini ve onların hilafete layık olmadığını söyledikleri görüldüğünden

57
 

kimi yazarlar Kuseyyir‟in Emevî halifelerine övgülerini ikiyüzlülük, takiyye, 
halifenin ihsanına tamah etme ve can güvenliği sağlamak olarak 
yorumlamıĢlardır.

58
 

Örneğin, Kuseyyir‟in aĢkında da, siyasî görüĢünde de, soyunda da 
yalancı olduğunu dile getiren

59
 Tahâ Huseyn, Ģairin tavrını diğer bir Keysânî 

Ģair olan es-Seyyid el-Himyerî‟nin tavrına benzetmiĢ; es-Seyyid el-

                                                        
54  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 385. 
55  Dayf, a.g.e., s. 320. 
56  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 365, 366. Bu hadise, Kuseyyir bu Ģiiri söyledikten sonra 

gerçekleĢmiĢ, karısı, Halife‟yi savaĢ kararından vazgeçirememiĢ, Halife eĢinin isteğini 
reddetmiĢtir. Ġbn Tabâtabâ gibi kimi eleĢtirmenler bu beyitleri latif, anlamı harika olarak 
nitelemiĢler ve Ģairin öngörüsüne  delil saymıĢlardır. Ġbn Tabâtabâ el-„Alevî, „Ġyaru‟Ģ-Ģi„r, 
nĢr: „Abbâs „Abdu‟s-Sâtir, Dâru‟l-Kutubi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut, 1982, s. 89, 90. 

57  Örneğin ġii Ģair Mansûr en-Nemerî, Abbasîlerin hilafete layık olduklarını söylemiĢ ve 
Abbasî halifesi er-RaĢîd‟i övmüĢtür. Ama çok geçmeden onun Emevîler ve Abbasîlerle 
alay eden bir Ģiirine vakıf olan halife onun tavrının ikiyüzlülük olduğunu öğrenmiĢtir. Ġbn 
Kuteybe, eĢ-ġi„r ve‟Ģ-Ģu„arâ, nĢr. Ahmed Muhammed ġâkir, Dâru‟l-Me„ârif, Kahire, 
1982, II, 860, 861. 

58  Ebû Haltem, a.g.e., s. 167, 168. 
59  Taha Huseyn, Hadisu‟l-Erbi„â, Dâru‟l-Me„ârif, Kahire, 1993, I, 291. 
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Himyerî‟nin ricata inanmasına rağmen ödül almak için Abbasileri övdüğünü, 
Abbasilerin de kendilerini övdüğü için ġiiliğini görmezden geldiklerini 
hatırlatarak, Kuseyyir‟in de ihsana nail olmak için Emevîlere methiyeler 
düzdüğünü, onların da Ģairin ġiiliğini görmezden geldiklerini dile 
getirmiĢtir.

60
 Daha sonra da bu iki Ģair hakkında baĢka bir benzerlik kurmuĢ 

ve tıpkı es-Seyyid el-Himyerî‟nin hem Abbasileri hem de ġiileri memnun 
etmek için iki tarafın ortak düĢmanı Emevîleri hicvettiği gibi, Kuseyyir‟in de 
hem Emevîlerin hem de ġiilerin ortak düĢmanı olan Zübeyrîleri hicvettiğini 
ve böylece iki tarafı da memnun ettiğini söylemiĢtir.

61
 ġiilerin de, Ģairin 

zaten savaĢamadıkları Emevîleri methetmesini kabullenirken, Emevîler de 
Ģiirleri etrafta yayılan ve kendilerini öven bir adamı idare ettiklerini ifade 
etmiĢtir.

62
 

Halbuki Ģâir ikiyüzlü bir tavır sergilememekte, bilakis imamının tabi 
olduğu ve ona sığınma hakkı tanıyan „Abdu‟l-Melik‟e Ģükran duymaktadır. 
Eğer Ġbnu‟l-Hanefiyye „Abdu‟l-Melik‟e biat etmemiĢ olsaydı bu ikiyüzlülük 
değil de takiyye olarak düĢünülebilirdi. Bilindiği üzere ġia, kiĢinin canından 
endiĢe ettiği zaman takiyye yapmasına izin vermektedir. ġevkî Dayf, 
halifenin Kuseyyir‟in ġiî olduğunu ve bu inançta ısrar ettiğini bilmesine 
rağmen ona ikramda bulunduğuna dair bilgiler olduğunu, hatta Ģâirin 
„Abdu‟l-Melik‟in hilafetinden bahsederken onun hilafetini onaylamadığını 
ve bu makamın meĢru varislerinin hakkını gasp ettiğini ima ettiğini 
söylemekte ve Kuseyyir‟in aĢağıdaki beyitlerini bu görüĢüne delil olarak 
göstermektedir.

63
 (Tavîl) 

 
 

 

“Oklarının sarılıp toplandığı ve kaybeden fal okunun ortalarında 
tedirgin dolaĢtığı gün sen kazanan fal okusun”

64
 

Yukarıdaki beyitte geçen (  ) kelimesi, kumarda fal oklarının 
yedincisi ve en fazla  pay alanıdır. Kaybeden ok (  ) ise hiçbir Ģey 
alamaz. Burada „Abdu‟l-Melik‟i en üstün halife olarak görmemekte, bir 
Ģekilde zahiri çarpıtıp batında ġia‟nın imametine razı olmadığı yedinci halife 
olduğunu söylemektedir.

65
 Bir baĢka Ģiirinde ise „Abdu‟l-Melik‟i hakiki 

halifeler arasında yedinci halife olarak kabul ettiği görülmektedir: 
(Mutekârib) 

 

 
 

                                                        
60  Taha Huseyn, a.g.e.,  I, 286. 
61  Taha Huseyn,a.g.e., I, 287. 
62  Taha Huseyn, a.g.e., I, 290. 
63  Dayf, a.g.e., s. 321. 
64  Kuseyyir ‛Azze, Divan,  s. 249. 
65  Dayf, aynı yer. 
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“Rasulullah‟tan sonra Halifelerin hepsi (ona) tabî idi; sıddıklarından 
sonra iki Ģehit, Havle‟nin oğlu (Ġbnu‟l-Hanefiyye) da onların 
dördüncüsüdür. Onun oğlu da kendisinden sonra beĢinci, kendinden 
öncekilere itaat eden ve uyandı. Hükmedenlerin altıncısı Mervân‟dır ve oğlu 
da (Abdulmelik) kendisinden sonra yedincidir.”

66
 

Buna göre Kuseyyir inancından vazgeçmiĢ değildir. Bu ifadeleriyle 
Ģair daha önce hilafet makamına gelmiĢ Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. 
Osman, Muaviye ve Yezîd‟i kabul etmediğini de ifade etmiĢ olmaktadır. 
Samimi bir Ģekilde övdüğü kiĢilerin baĢında Ömer b. „Abdu‟l-„Azîz 
gelmektedir. Bu samimi övgünün kaynağı Ehl-i Beyt‟e karĢı tutumudur. Bu 
halife takva sahibi kiĢiliği yanında Ehl-i Beyt‟e epeyce ikramda bulunmuĢ ve 
minberlerde onlara lanet edilmesini yasaklamıĢ biridir. Kuseyyir onun bu 
asil davranıĢına iĢaret ederek Ģöyle demektedir: (Tavîl) 

 

  
  

 

“Yönetime geldin, Ali‟ye küfretmedin, suçsuzu korkutmadın ve 
günahkarın görüĢünü kabul etmedin. Hakikatin nurunu ızhar ettin ve 
(hakikat) nuru (kendisine batılı) karıĢtıran, ıĢıltısını kararta, her Ģeye üstün 
geldi.”

67
 

Bağlı bulunduğu bu inanç Ġbnu‟l-Hanefiyye‟ye övgü, onun Mehdî 
olduğunu kabul ve Hz. Ali‟nin atadığı vasi oluĢuyla kalmamıĢ, Keysânî 
akidesi gereğince imamların ölmediğine, bir süre sonra geri döneceklerine 
(ric„at) inanmıĢtır.

68
 Muhammed b. el-Hanefiyye‟nin ölümünden sonra 

söylediği bir Ģiirde Ģöyle demektedir: (Recez) 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                        
66  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 169, 170.  Kuseyyir‟in divanını neĢreden Kadri Mayû beyitte 

geçen sıddik kelimesini Hz. Ebu Bekir, iki Ģehidi de Hasan ve Hüseyin olarak 
açıklamıĢtır. Bu açıklamanın Ģairin inancına ters düĢtüğü  ve bu kelimeyle Hz. Ali‟yi 
kastettiği aĢikardır. 

67  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 344. 
68  Dayf, a.g.e., s. 322. 
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“Sen ölmedin ey Mehdî, ey hidayete ermiĢin oğlu; sensin razı 
olduğumuz ve beklediğimiz. Sen insanların Peygamber‟den sonra en 
hayırlısının oğlusun. Yürü ey Ali‟nin oğlu, kim olabilir Ali gibi?! Sen gerçek 
imamsın, kuĢkumuz yok; Kelb ve Belî toprağının hizasına varıncaya kadar 
eĢliğinde bizi yürüt de durma. Orada baĢla/yönel, dostun Yüce Allah‟tır, bize 
dinimizden istediğimizi/sorduğumuzu açıkla.”

69
 

Kuseyyir „Azze, ric„at akidesine inanan bir ġiî olarak imametin kime 
ait olduğu hakkındaki görüĢlerini Ģöyle açıklamaktadır: (Vâfir) 

 
 

 
 

 
 

 

“Doğrusu, imamlar KureyĢ‟tendir; Hakk‟ın (Allah‟ın tayin ettiği) 
yöneticileri eĢit olarak dört tanedir. Ali ve oğullarından üçü, onlar 
kendilerinde (hilafet hakkına sahip oluĢlarında) kuĢku olmayan 
(Rasulullah‟ın) torunlarıdır. Biri iman ve iyilik torunudur; birini ise Kerbelâ 
(toprağı) örtmüĢtür. (Diğer) birini ise, önünde sancağın gittiği süvarileri 
yöneteceği (zamana) kadar göz görmez. Kayboldu ve uzun süre onlara 
gözükmeyecek, Radvâ‟dadır, yanında bal ve su vardır.

70
” 

Bu ifadelere göre Müslümanların meĢru yöneticileri  Ali, Hasan, 
Hüseyin ve Ġbnu‟l-Hanefiyye‟dir. Bu beyitlerde Hüseyin‟in Kerbelâ‟da 
öldürülüĢü gaybet olarak adlandırılmaktadır. Ġbnu‟l-Hanefiyye de Radvâ 
dağında saklanmıĢ, bal ve su ile beslenmektedir; kalabalık bir orduyla geri 
dönecek, Emevî iktidarını devirecek, yönetimi özüne döndürecektir.

71
 

Ölüm döĢeğindeyken söylediği aktarılan
72

 aĢağıdaki beyitlerde diğer 
halifelerin iktidarını meĢru saymayan akidesini açık bir dille Ģöyle ifade 
etmektedir: (Vâfir) 

 
 

 
 

                                                        
69  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 385, 386.  
70  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 37. 
71  Dayf, a.g.e., s. 323. 
72  Ġhsân „Abbâs, a.g.m., s. 87. 
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“Ġbn Ervâ‟dan (Hz. Osman) ve Hâricîlerin tüm sözlerinden Allah‟a 
sığındım; Ömer‟den de sığındım, Atîk‟ten (Hz. Ebû Bekir) de sonradan 
müminlerin emiri diye anıldıktan sonra (Allah‟a sığındım)”

73
 

Bu ifadeler, Ebû Bekr, Ömer ve Osman‟ın Emîru‟l-Mu‟minîn lakabına 
layık olmadığına, bunu hak edenin sadece Ali ve oğulları olduğuna 
inandığını göstermektedir. Ayrıca Hz. Ali‟den Sıffîn‟de ayrılmaları ve 
Nehravân‟da onunla savaĢmaları nedeniyle tüm ġii Ģairlerin, Haricîlere karĢı 
büyük bir öfkesi vardır.

74
 Kuseyyir de ġii bir Ģair olarak bu ifadelerinde 

onlara yüklenmekte ve teberrî etmektedir. Çünkü Keysaniyye, imametin 
Muhammed b. el-Hanefiyye‟nin Ģahsında temsil edildiği inancındadır ve 
bunu kabul etmeyenler ġii olsun olmasın kafirdir.

75
 

ġâir, Ali ve oğullarını sevmenin günahlara kefaret olduğunu Ģöyle 
ifade etmektedir: (Kâmil) 

 

 

 

 
 

“Bir kimsenin kusurları Nebî‟yi (a.s) sevmek olursa, o kınanmaz. Ebû 
Hasan‟ın (Hz. Ali) oğulları ve onların babaları, ana tarafından da baba 
tarafından da asil kimselerdir. Onları sevmemizi günah mı görüyorsunuz?! 
Aksine onları sevmek günaha kefarettir.”

76
 

Bir baĢka Ģiirinde ise Ģöyle demektedir: (Vâfir) 

 
               

         
           

             
  

                  
 

“Doğrusu Vasî‟ye de ki: Canım sana feda olsun, o dağda kalmayı 
uzattın; (Bu) içlerinde kaldığın altmıĢ yıl boyunca hep birlikte senin uğrunda 
yeryüzü halkını düman bilen, sana tâbi olan ve seni halife ve imam diye 
adlandıran topluluğu üzdü. Ġbn Havle (Muhammed b. el-Hanefiyye) ne bir 
ölüm tattı ne de kemiklerinin üzerini bir toprak örttü. Melekler ona gelip 

                                                        
73  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s.  354. 
74  Bu konudaki örnekler için bkz. Ebû Haltem, a.g.e., s. 159 vd. 
75  Ebû Haltem, a.g.e., s. 163. 
76  Kuseyyir ‛Azze, Divan, s. 70. 
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gidip konuĢurken Radvâ‟da bir patikada akĢamladı. Onun her gün 
yiyeceğini sağladığı rızkı ve içeceği vardır.”

77 
Hz. Hasan‟ın torunlarına bakıp, “sizler küçük nebîlersiniz” dediği 

rivayet edilir.
78

 Buna benzer baĢka rivayetler, Ģairin nübüvvet nurunun 
nesilden nesile aktarıldığına inandığını göstermektedir.

79
 

Kuseyyir ġiî olduğu halde Emevîlerden Abdu‟l-Melîk b. Mervân, 
Abdu‟l-„Azîz b. Mervân, Yezîd b. Abdi‟l-Melik ve Ömer b. Abdi‟l-„Azîz‟e 
methiyeler yazması, imam kabul ettiği Muhammed b. el-Hanefiyye‟nin 
Abdu‟l-Melîk b. Mervân‟a biat etmesinden kaynaklanmaktadır ve iddia 
edildiği gibi takiyye yapması söz konusu değildir. Ayrıca güçlü bir Ģair 
olması, muhtemelen Emevî halifelerinin onun itikadî yönünü görmezlikten 
gelmelerine sebep olmuĢtur.

80
 Ayrıca ufak tefek bir bünyeye sahip, komik 

derecede ahmak tavırları olan Ģairin itikadî yönüne rağmen tehlike arz 
etmediğini bilen halifelerin onu yanlarında tutmaları garip bir husus 
değildir.

81
 Aktarılan bilgilere göre Emevî halifelerinden bir Ģey isteyeceği 

zaman inancını gizlemeden “Ali hakkı için istiyorum” derdi.
82

 Hatta Ömer b. 
Abdi‟l-„Azîz‟in “HâĢim oğullarının salihleri ile fasitlerini tespit için 
Kuseyyir‟in sevgisini ölçü alırım. O onlardan birini sevmiyorsa salihtir, 
seviyorsa fasittir” dediği aktarılmaktadır.

83
 

el-Ġsfehânî‟nin belirttiğine göre Kuseyyir ruhların tenasühünü iddia 
eden aĢırı bir ġii idi ve bu hususta Allah Teâlâ‟nın “Dilediği surette seni 
terkip etti”

84
 sözünü delil getirir ve “görmüyor musun, O‟nun bir suretten 

diğerine çevirdiğini?” derdi.
85

 Kuseyyir öldükten kırk gün sonra geri 
geleceğini söylerdi.

86
 Abdullah b. Hasan b. Ali, son günlerinde hasta olan 

Ģairi ziyaret etmiĢ ve Kuseyyir ona “müjde, ben sana kırk gece sonra yaĢlı 
bir atın üzerinde görüneceğim” demiĢ, bunun üzerine Abdullah ona lanet 
okumuĢ ve “ölürsen seni ne görürüm, ne seni ziyaret ederim, ne de senle 
konuĢurum” diye karĢılık vermiĢtir.

87
 Bir baĢka rivayete göre halasına 

                                                        
77  „Abdu‟l-Kâhir el-Bağdâdî, el-Fark beyne‟l-firak, nĢr. M. M. „Abdu‟l-Hamîd, el-

Mektebetu‟l-„Asriyye, Beyrut, 1995, s. 43. Kuseyyir‟in divanına alınmamıĢ, ama birçok 
kaynakta ona ait olarak gösterilen bu Ģiir, kimi kaynaklarda diğer bir ġii-Keysânî Ģair olan 
es-Seyyid el-Himyerî‟ye ait olarak gösterilmekte, bazı rivayetlerde de “içlerinde kaldığın 
altmıĢ yıl” ifadesi yerine “gizlendiğin yetmiĢ yıl” Ģeklinde rivayet edilmektedir. Buna 
göre yukarıdaki Ģekliyle Ģiirin Kuseyyir‟e ait olması mümkündür, ama diğer Ģekliyle 
değildir. Çünkü Kuseyyir, Ġbn‟ul-Hanefiyye‟nin vefatından altmıĢ ya da yetmiĢ yıl 
sonrasını görecek kadar yaĢamamıĢtır. 

78  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 18. 
79  el-Kâdî, a.g.e., s. 568. 
80  Çuhadar, DĠA, XXVI, 576 
81  el-Kâdî, a.g.e., s. 573. 
82  Ġbn Kuteybe, a.g.e., I, 509. 
83  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 19. 
84  el-Ġnfitâr/8. 
85  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 17. 
86  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 36. 
87  el-Ġsfehânî, a.g.e., IX, 17. 
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kendisinin aslında Yunus b. Matta (Hz. Yunus) olduğunu söylemiĢtir.
88

 
Rivayetlere göre bazı Keysânîler Muhammed b. el-Hanefiyye‟yi Hz. 
Yunus‟a benzetmiĢler, tıpkı Hz. Yunus‟un balık karnına atılarak 
cezalandırıldığı gibi, Radvâ dağında karanlık bir mağarada yanında iki 
aslanla beraber tıpkı bir peygamber gibi cezalandırıldığını söylemiĢlerdir. 
Dolayısıyla Hz. Yunus‟un Keysânîler nazarında farklı bir yeri 
bulunmaktaydı. Bu nedenle Kuseyyir kendisinin Yunus b. Matta olduğunu 
söylemiĢti.

89
 

Bu verileri inceleyen kimi araĢtırmacılar el-Ġsfehânî‟nin Kuseyyir‟i 
tenâsühe inanmakla ithamını yersiz bulmakta, elimizdeki Ģiirlerinde bunu 
doğrulayacak bir Ģey olmadığını, ric„ata inandığının doğru olduğunu ama 
tenâsühe inandığına dair bir veri olmadığını belirtmektedirler. el-Ġsfehânî‟nin 
kendi mezhebi olan Zeydîliğe ters düĢtüğü için Ģaire yüklenmiĢ olabileceğini 
dile getirmiĢlerdir.

90
 

 

Sonuç 

 

Ġslam dünyasında mezhepler oluĢtuktan sonra bu mezheplerin 
inançlarını ve yönetim hakkındaki düĢüncelerini ifade eden Ģairler ortaya 
çıkmıĢtır. Ġlk ġii fırkalardan biri olan Keysâniyye‟ye mensup, aslında bir 
gazel Ģairi olan ve bu temada yazdığı Ģiirlerinde oldukça baĢarılı olan 
Kuseyyir imamet, ricat gibi konularda mezhebinin görüĢlerini dile 
getirmiĢtir. Bu tür Ģiirler yanında ilk bakıĢta mezhebine aykırı gözüken 
Emevî halifeleri için methiyeler de söylemiĢtir. Bu methiyeleri onun Emevî 
iktidarını onaylamaktan ziyade, mehdî olduğuna inandığı Ġbnu‟l-
Hanefiyye‟ye sığınma hakkı vermeleri ve ihsanda bulunmaları sebebiyle 
teĢekkür anlamına gelmektedir. Ayrıca Ģair, Emevîleri ortak düĢmanları olan 
Zubeyrîlere karĢı kıĢkırtmıĢ ve gerçek inancını gizlememiĢtir. ġairin gazel ve 
medîh temalarında söylemiĢ olduğu Ģiirler oldukça baĢarılı olmasına karĢın, 
mezhebinin görüĢlerini dile getirdiği Ģiirleri sanat açısından düĢük 
seviyededir. 
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