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HARiciLER 
(~h;;.Jf) 

Dini ve siyasi konulardaki 
aşırı görüşleri 

ve faaliyetleriyle tanınan fırka. 
_j 

Harici, "çıkmak. itaatten ayrılıp isyari 
etmek" anlamındaki huriic kökünden "ay
rılan. isyan eden" manasında bir sıfat 
olan haric kelimesine nisbet ekinin ilave 
edilmesiyle meydana gelmiş bir terim 
olup topluluk ismi için hariciyye ve hava
ric kullanılır. Fırkanın adı konusunda çe
şitli görüşler ileri sürülmüştür. Kendile
rine karşı isyan ettikleri yöneticilerle fır
kanın muhalifleri Havaric ismini "insan
lardan, dinden. haktan veya Hz. Ali'den 
uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak 
cemaatten çıkanlar" anlamında kullan
mışlardır. Mesela Şehristanl'ye göre ha
rici, ümmetin ittifak ettiği meşru bir ha
lifeye baş kaldıran herhangi bir kimsedir 
( ei-Milel, ı. ı 14). Bu baş kaldı rı Hulefa-yi 
Raşidin'e veya daha sonraki devlet baş
kanlarına karşı olabilir. Yine muhalifleri 
tarafından Hariciler hakkında kullanıl

mış diğer bir isim de" dinden çıkmış" an
lamında marikadır. Kendileri ise Havaric 
ismini. "kafirlerin arasından çıkarak Al
lah'a ve peygamberine hicret edenler" 
(krş . en-N isa 4/1 00). "kafirlerle her türlü 
bağı koparanlar" anlamında kullanırlar. 
Haridier'in beğendikleri ve kendilerini 
ifade için kullandıkları başka bir isim de 
"Allah yolunda savaşıp O'nun rızası için 
canlarını ve mallarını satan ve Allah'ın da 
bunları cennete karşılık satın aldığı kim
seler" anlamındaki (krş. et-Tevbe 9/111) 
şurattır. Hariciler'e, aralarında bazı grup
lara ayrılmadan önceki dönemde. Sıffln 
olayının ardından taraflarca benimsenen 
hakemtere rıza göstermeyi reddetmele
rinden dolayımuhakkime, Hz. Ali'den ay
rıldıktan sonra ilk toplandıkları yer olan 
Harura'ya nisbette Hariiriyye ve burada
ki reisieri Abdullah b. Vehb er-Rasibl'ye 
izafeten Vehbiyye adları da verilmiştir. 

Hariciler'in doğuşu. hemen hemen bü
tün tarihçiler tarafından Sıffln Savaşı 'n

da hakem meselesinin ortaya çıkışına 
bağlanmıştır. Buna göre Havaric. hakem 
tayinini (tahkim) kabul etmesinden dolayı 
Ali b. Ebu Talib'den ayrılanların meyda
na getirdiği bir fırkadır. Fırkanın doğu
şunun böyle bir olaya bağlanması isabet
li gibi görünürse de tahkimden çok önce 
Hz. Osman'ın hilafetinin son yıllarında 
vuku bulan sosyal karışıklıklar sebebiyle 
müslümanların zihinlerini meşgul eden 

bazı fikir ve davranışlar göz önünde tu
tulduğu takdirde, Hariciliğin tahkim ola
yı üzerine birden bire varlık kazanmış bir 
fırka olmadığı anlaşılır. Esasen Harid
ler'in. "Osman'ı hepimiz öldürdük" şek
lindeki sözlerine ve daha o dönemlerden 
itibaren ihtilalci unsurların devamı olduk
ları yolundaki iddialarından hareketle 
menşelerinin Hz. Osman'ın 35 (656) yı

lında şehid edilmesinden önceki zaman
lara kadar götürülmesi daha isabetli olur. 

Hz. Osman'ın halife oluşundan itibaren 
takip ettiği yönetim tarzı , yakınlarına 

karşı davranışları, Medine'de ve Medine 
dışında yaşayan ashabın halifeyi kıyasıya 
tenkit etmesi İslam toplumunda huzur
suzluklara sebep olmuştur. Asr-ı saadet'i 
ve ilk iki halife dönemini gören müslü
manlar o devirlerin disiplinli ve huzurlu 
ortamını aramaya başlamışlardı. Halife 
Osman'a karşı çıkanlar valilerinin ida
resinden. Emevi ailesinin taşkınlık ve 
kabile taassubu dolayısıyla başkalarına 
tahakküm etmesinden şikayetçiydiler. 
Hariciliğin doğuşuna sebep olarak zikre
dilen şikayet konuları ve sosyal düzensiz
likler arasında. Hz. Osman'ın belli kişile
re Irak'ta toprak bağışlarında bulunması. 
önemli valiliklere tayinler yaparken top
lum tarafından sevilmeyen Abdullah b. 
Amir. Velid b. Ukbe ve Abdullah b. Sa'd 
b. Ebu Serh gibi yakınlarını tercih etme
si . savaş ganimetierini dağıtırken sefer
lere katılmayan yakınlarına da pay ayır
ması, Ehl-i Bedr'in paylarını kısması, se
leflerinin aksine bazı cezaların icrasında 
yavaş davranması veya bunları hiç uygu
lamaması gibi sebepler sayılmaktadır. 
Doğrudan üçüncü halifenin icraatıyla il
gili olan bu hususlar, her ne kadar kay
naklarda onun şehid edilmesiyle ilgili me
seleler tartışıldığı sırada ileri sürülmek
teyse de ona karşı girişilen hareketlerde 
sadece bu sebepterin rol oynadığını söy
lemek güçtür. Aslında o dönemle ilgili şi
kayetlerin altında yatan asıl etken içti
mal. iktisadi ve siyasi bünyede vuku bu
lan ciddi değişmelerde ve bunlara uyum 
sağlamada güçlük çeken bedevi zihniye
tinde aranmalıdır. Bedeviterin bu uyum
suzluğu, yönetime karşı güvensizlik ve 
hayal kırıklığını da beraberinde getirmiş
ti. Öyle ki değişen şartlar onların eski ha
yatlarına göre olumsuz şartiardı ve dü
zeltilmesi gerekliydi. Kayıtsız şartsız çöl 
hayatından teşkilatlı bir devlet içinde ya
şamaya geçişin getirdiği sıkıntılar bede
viler için hissi gerginlikler doğurmuş ve 
bu gerginlikler sonunda patlama nokta
sına ulaşmıştır. Ayrıca İslam'ın gelmesiy-
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le eski kültürleri zarar gören yahut orta
dan kalkan kimselerin düşmanlıkları ve 
müslümanlar arasında ayrılık ve fitne çı
karmaları da huzursuzluk sebepleri ara
sında düşünülmelidir. Nitekim Hz. Os
man'ın şehid edilmesi, "fitne" diye anı 

lan siyasi ve içtimal patlamaların en 
önemlisi ve İslam tarihinde zümreleşme 
faaliyetlerinin başlangıcı olarak görülebi
lir. Bununla birlikte Harici ayrılmasının bir 
zümreleşme faaliyeti olarak vücut bulma
sı Sıffin Savaşı sonrasına rastlar. 

37 yılının Safer ayı başında (Temmuz 
657) fiilen başlayan Sıffln Savaşı 1 O Safer 
(28 Temmuz) sabahına kadar bütün şid
detiyle devam etti. Ali b. Ebu Talib, ünlü 
kumandanı Eşter vasıtasıyla Muaviye or
dusuna son darbeyi vurmak üzere iken 
(Müberred, lll, 1232; Taberi, I, 3330) Mı

sır fatihi Amr b. As. Muaviye'nin imdadı
na yetişti ve çarpışmayı durdurarak çö
züm için Allah'ın kitabının hakemliğine 
başvurulması şeklindeki meşhur önerisi
ni ortaya koydu. Hezimete doğru giden 
Suriyeliler, Amr'ın tavsiyesiyle büyük Şam 
mushafını beş mızrağın ucuna bağlaya
rak lraklılar'ı Allah'ın kitabının hakemli
ğine davet ettiler. Bu hareket, savaştan 
yorulmuş ve karşısında kendi kabilesin
den olanlara, dindaşına kılıç çekmede te
reddütlere düşmüş bulunan Iraklılar üze
rinde Amr'ın beklediği tesiri gösterdi. Hz. 
Ali tereddüde düşen ordusuna bunun bir 
tuzak olduğunu, gerçekte Şamlılar'ın Al
lah 'ın kitabını bir kenara ittiklerini söyle
diyse de etkili olamadı, hatta tehdit bile 
edildi. Bunun üzerine savaşı durdurup 
Eşter'i geri çağırmak zorunda kaldı. 

Hz. Ömer döneminde çeşitli fetihlere 
katılan , Hz. Osman ve Ali zamanında va
lilik yapan Eş' as b. Kays tahkime gidilme
sinde ısrar etti ve Ali'nin karşı çıkmasına 
rağmen kendisine katılantarla birlikte 
Ebu Musa el-Eş'arl'yi Iraklılar'ın hakemi 
olarak ilan etti. Muaviye'nin hakemi ise 
Amr b. As idi. Hakemterin anlaşmayı im
zalaması üzerine Eş'as anlaşma metnini 
kimseye danışmadan askerler arasında 
okumaya başladı. Askerlerin pek çoğu ve 
özellikle Temim kabilesine mensup olan
lar, "la hükme illa lillah" (hüküm ancak Al
lah"a aittir) sloganıyla anlaşmaya karşı çık

tılar. Halife Ali'nin bütün açıklamalarına 
rağmen başlangıçta savaşın durdurula
rak hakerne başvurulması hususunda ıs
rar eden bu kişiler öyle anlaşılıyor ki piş
manlık duymaya başlamıştı. Onlar, sava
şa haklı olarak girdikleri inancını taşıdık
ları halde bu defa bozguna uğramış ve 
haklılıklarında şüpheye düşmüş bulun-
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dukları intibaına kapılmışlardı. Bunun 
üzerine anlaşmayı bozması ve tövbe ede
rek tahkimi reddetmesi hususunda hali
feyi ikna edemeyince onu terkedip Küfe 

· yakınındaki Harfıra'ya çekildiler ve böyle
ce ilk Harici zümreyi oluşturdular. 

Hz. Ali Döneminde Hariciler. Harfıra'
da toplanan 12.000 dolayındaki Harici. 
Sıffin 'de Hz. Ali ordusunun sol kanadına 
kumanda eden Şebes b. Rib'i et-Terni
mi'yi askeri kumandan. Abdullah b. Kev
va ei-Yeşküri'yi de namaz kı ldırmak üze
re imam seçtiler ve idareyi ellerine aldık

tan sonra bundan böyle İslami hususla
rın şura yoluyla icra edileceğini . biatın 

Allah'a olduğunu ve iyiliğin emredilip kö- ' 
tülüğün yasaklanacağını ilan ettiler. Öte 
yandan onlarla görüşmek üzere Hz. Ali 
Abdullah b. Abbas'ı görevlendirdi. İbn 
Abbas, çeşitli delillerle Haridler'i davra
nışlarının yanlışlığı konusunda ikna et
meye çalıştıysa da onlar bu delilleri ken
di kanaatlerine uygun biçimde yorumla
yarak baştan beri ortaya koydukları dar 
ve katı anlayışlarını sürdürdüler. Bu defa 
Hz. Ali karargahiarına kadar bizzat gide
rek imamları İbnü'I-Kewa ile ayrılmaları
nın sebepleri ve davranışlarının yanlışlığı 
hakkında bir görüşme yaptı. Bu görüş
menin sonunda İbnü'I-Kewa da dahil ol
mak üzere yaklaşık 6000 kişi, halifenin 
tahkimden caydığını sanarak onunla bir
likte Küfe'ye gittilerse de Hz. Ali bundan 
caymadığını söyleyince geri döndüler. Bu
nun üzerine Hz. Ali yine Abdullah b. Ab
bas'ı gönderdi. İbn Abbas'ın telkinleriyle 
2000 kadar Harici fırkadan ayrıldı. Geri
de kalanlar üstün zekası, ileri görüşlülü
ğü, hitabeti ve ibadete düşkünlüğü ile 
tanınan Abdullah b. Vehb er-Rasibi'yi 
kendilerine emir seçtiler (I 9 Şevval 37/ 
30 Mart 658). Küçük gruplar halinde giz
lice Küfe'den çıkarak Dicle'nin sol kıyısın
da Bağdat ile Vasıt arasındaki Nehrevan 
kasabasında toplandılar. 

Hz. Ali Haridler'e bir mektup yazarak 
meşru bir sebebe dayanmadıklarını, Ki
tap ve Sünnet'le amel etmediklerini be
lirttikten sonra kendisine itaat etmeleri
ni ve düşmana karşı savaşmalarını iste
di. Ancak Hariciler bunu kabul etmediler. 
Hz. Ali , Şamlılar'a karşı savaş hazırlıkla
rına başlamayı tasarlarken gittikçe tu
tumlarını sertleştiren Hariciler'in sırf ken
di görüşlerini paylaşmadığı için ashaptan 
Abdullah b. Habbab b. Eret'i ve hamile 
karısını öldürmeleri , Osman ve Ali'yi tek
fir etmeyenin kafir olduğunu ve bu se
beple öldürülmesi gerektiğini ilan etme
leri, görüşlerine katılmayanlara hayat 
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hakkı tanımamaları üzerine onların üs
tüne yürüdü. Nehrevan'da önce kendile
riyle konuşup şehid edilen müslümanla
rın katillerinin teslim edilmesini istedi; 
red cevabını alınca da son olarak Kays b. 
Sa'd b. Ubade ile Ebu Eyyfıb ei-Ensari'yi 
nasihat için gönderdi. Bunun üzerine Ha
riciler'in bir kısmı Ferve b. Nevfel el-Eş
cal ile birlikte topluluktan ayrılıp Bende
nicin'e gitti. Bu duruma sinirlenen Ha
riciler savaşı başlattılar; sonuçta Harid
ler'in tamamına yakını katiedildi (9 Safer 
38/17 Temmuz 658). 

. Daha sonra Şamlılar'a karşı savaşa çık
mak için Küfe yakınlarındaki Nuhayle'de 
konaklayan Hz. Ali , bir taraftan yanında
kilerden Küfe'ye gidip hazırlıkyapmaları
nı 'isterken diğer taraftan Nehrevan'da 
Abdullah b. Vehb er-Rasibi'den ayrılarak 
Ebu Eyyfıb ei-Ensari'ye sığınan ve ken
dilerine Ehl-i Nuhayle denilen yaklaşık 
2000 kişilik bir Harici topluluğuna hitap 
edip kendisine katılmalarını istedi. Bu 
teklifi kabul edilmeyince çıkan çatışma
da pek çoğu öldürüldü. öte yandan Hz. 
Ali'nin Küfe'ye giden adamları yeniden 
bir savaşa girişrnek konusunda çekimser 
davranınca halife de şehre girdi. Nehre
van ve Nuhayle savaşları siyasi tarih açı
sından birer büyük zafer sayılırsa da sa
vaştan kaçıp kurtulan Haridier ve onla
rın gelecek müntesiplerinde bir intikam 
arzusu doğurdu. Nitekim Hz. Ali. böyle 
bir intikam duygusuyla Abdurrahman b. 
Mülcem tarafından hançerlendi ve bu
nun tesiriyle 21 Ramazan 40 (28 Ocak 
661) tarihinde vefat etti. 

Nehrevan ve Nuhayle'den itibaren Hz. 
Ali'nin şehid edilmesine kadar iki yılı aş
kın süre içinde Hariciler zaman zaman kü
çük mahalli isyanlar çıkardılar. Bunların 

en önemlisi, Nehrevan'dan kurtulup Şeh
rezfır'a kaçan Ebu Meryem es-Sa'di'nin 
isyanıdır. Ebu Meryem, Arap asıllı altı ki
şi hariç m evailden oluşan 400 kişilik kuv
vetiyle Küfe'ye yaklaşınca halife tarafın
dan itaate çağrılmasına rağmen buna ya
naşmayıp savaşa girmiş. sonuçta mağ
lfıp olmuş. adamlarından sadece elli kişi 
ölümden kurtulup teslim olmuştur (Ra
mazan 38/Şubat 659) Nehrevan savaşı
nın üzerinden henüz bir yıl bile geçme
den Haridler'e bu kadar çok sayıda me
valinin katılmasına halifenin Kureyş'ten 
olması şartına gösterilen tepkiler yol aç-

. mış olmalıdır. Bununla birlikte reisierin 
hepsi Arap 'tır. 

Emeviler Döneminde Hariciler. Hz. Ali'
den sonra hilafeti ele geçiren Muaviye 
döneminde Harici isyanlarının ardı arka-. 

sı kesilmemiştir. Bu ayaklanmalar, özel
likle Hz. Hasan'ın hilafeti Muaviye'ye tes
lim etmesinden sonra (Reblülevvel 41/ 
Temmuz 661) Nehrevan'da Haridier'den 
ayrılan Ferve b. Nevfel'in hareketiyle kı
zıştı. Küfe'deki bu isyan Muaviye'nin sert 
tedbirleriyle hemen bastırılmışsa da Ha
riciler'in intikam duyguları bir türlü yok 
edilememiştir. Nitekim Haridler, Muavi
ye ile yine Küfe dolaylarındaki Nuhayle'
de üçüncü defa karşılaştılar (Cemaziye
levvel 41/Eylül 661) Mugire b. Şu 'be'nin 

Küfe valiliğine tayininden sonra ise Fer
ve b. Nevfel'in ölümüyle sonuçlanan yeni 
bir ayaklanma oldu. Ancak isyanların Mu
aviye tarafından çok şiddetli bir şekilde 
bastırıldığını gören Hariciler. Nehrevan'
da ölen Abdullah b. Vehb er-Rasibi'den 
beri ilk defa şura yoluyla kendilerine bir 
halife seçerek Müstevrid b. Ullefe et-Tey
mi'ye biat ettiler (Cemaziyelahir 42/Ey
lül662) ve 43 (663) yılında yeni bir ayak
lanmaya karar verdiler. Bu toplantıyı ha
ber alan Vali Mugire b. Şu'be yakalayabil
diklerini hapse attırdı. Kfıfeliler'den ve 
Şia'dan teşkil ettiği bir ordu ile diğerleri
nin üzerine yürüdü. Müstevrid'in de ha
yatını kaybettiği bu savaştan çok az sayı
da Harici kurtulabildL Küfe Haricileri'nin 
Müstevrid'den sonra yeni bir halife seç
meleri ve ikinci bir isyana teşebbüsleri. 
Mugire'nin ölümünden ve hapisten çı
kan Hariciler'in Hayyan b. Zabyan··a biat 
etmelerinin ardından 58 (677) yılı sonun
da vuku buldu. Ancak bu ayaklanma da 
yeni Küfe valisi İbn Ümmü'I-Hakem'in 
sert tedbirleriyle 59 (678) yılı başında 

bastırıldı ve Küfe yakın larındaki Sanik
ya'da Hariciler'in hemen hemen hepsi öl
dürüldü. Bu yenilgi bir bakıma Küfe Ha
riciliği'nin sonu olmuştur. 

Basra Haridliği, Nehrevan'dan kurtu
Ian Mis'ar b. Fedekl et-Temimi tarafın
dan kuruldu. Buradaki ilk Harici hareke
ti, 41 (661) yılında müslüman bir toplulu
ğun Basra civarında öldürülmesiyle baş
ladı . Ziyad b. Ebih'in 4S'te (665) Basra 
valiliğine tayini ve S 1 (671) yılında Küfe 
valiliğinin de kendi uhdesine verilmesiyle 
Haricilik için yeni bir dönem başlamış ol
du. Ziyad, Hariciler'in kıyamına fırsat ta
nımayacak . derecede sert bir yönetim 
kurdu . Onun ölümünden (53/673) iki yıl 
sonra Basra valiliğine getirilen oğlu Ubey
dullah sertlik hususunda babasını geride 
bıraktı. Ubeydullah. Hariciler'i en küçük 
davranışlarını bahane ederek hapse attı
rır veya kadın erkek ayırımı yapmadan el 
ve ayaklarını kestirerek sokağa bıraktı-



rırdı. Kaynaklarda, bu iki vali dönemin
deki uygulamalarla ilgili olarak Hariciler 
lehine oldukça zengin bilgiler mevcuttur. 
Bu çok sert yönetimlere rağmen isyan
larından vazgeçmeyen Haridler, Urve b. 
Üdeyye'nin dahil olduğu bir cemaatin öl
dürülmesinden sonra kardeşi Ebu Bilal 
Mirdas b. Üdeyye'nin etrafında toplana
rak faaliyetlerini çete savaşları şeklinde 

sürdürmelerine rağmen Ubeydullah ta
rafından yakalanıp hapsedilmekten kur
tulamadılar. Ebu Bilal hapisten kurtulur 
kurtulmaz Basra'dan ayrıld ı ve kendisine 
bağlı kırk kişilik bir süvari birliğiyle Ah
vaz'a geldi. Fakat Vali Ubeydullah. üzerle
rine İbn Hısn et-Temlml kumandasında 
bir kuvvet sevketti. Bunlar. Ebu Bilal'in 
çatışmak istemediklerini söylemesine 
rağmen saldırıya geçince Haridier tara
fından Asik'te bozguna uğratıldılar. U bey
dullah bu defa Ebu Bilal üzerine 3000 ki
şilik bir ordu sevketti. Ebu Bilal'i ve arka
daşlarını caminin içinde kılıçtan geçirdi. 
Zühdü. takvası ve cesaretiyle muhalifle
rinin bile takdirini kazanm ış olan Ebu Bi
lal'in öldürülmesi değişik zümrelerce bü
yük bir üzüntü ile karşılandı . 

Muaviye'nin ölümünden sonra (Receb 
60/Nisan 680) yerine geçen oğlu Yezld 
devri de Haridier için huzurlu bir dönem 
olmamıştır. Ubeydullah b. Ziyad ' ın şid 

det yönetimi sonucunda Basra kısmen 
boşalmıştı. Ayrıca Yezld devrinde başla

yan iç huzursuzluk, Hz. Hüseyin'in Ker
bela'da şehid edilmesinin ardından Ab
dullah b. Zübeyr'in hilafet davası ve bu 
uğurdaki silahlı mücadelesi. 63 (682) yı
lında Medineliler'in isyan teşebbüsü . Ye
zld'in kumandanı Müslim b. Ukbe'nin Me
dine'ye sald ırması ( 63/683) ve arkasın

dan Kabe'nin yakılması (3 Reblülevvel 
64/31 Ekim 683) huzursuzluğu arttırdı. 
Harici hareketi de Kabe'nin yakılmasın
dan on bir gün sonra ölen Yezld'in arka
sından al abildiğine geniş leyerek önem 
kazandı. Ziyad ve Ubeydullah'ın şiddetli 
baskıları üzerine Haridler. liderleri Nafı' 
b. Ezrak'ın teklifiyle bir ara Abdullah b. 
Zübeyr'in hilafet davasına yardımcı oldu
lar ve onun safında Şamlılar'a karşı sa
vaştılar. Ancak Yezld'in ölümünden son
ra kanaatlerini tam olarak bilmedikleri 
birine yardım etmenin doğru olup olma
yacağını tartışmaya başladı lar. Nihayet 
İbn Zübeyr'e gidip Allah ' ın kitabı ve Re
sulünün sünnetiyle amel eden Ebu Bekir 
ve Ömer hakkındaki kanaatini, selefieri
nin yolundan ayrıldığını ileri sürdükleri 
Osman b. Affan ile Allah' ın işinde insan
ların hakemliğine başvurduğunu söyle-

dikleri Ali b. Ebu Talib'Ie ilg ili düşünce
sini. Hz. Ebu Bekir'in seçilmesi sırasında 
adil bir imam olan Hz. Ali 'ye biat ettikle
ri halde daha sonra bundan dönen, Hz. 
Aişe'yi de kandırarak savaşa sokan ba
bası Zübeyr b. Avvam ile Talha b. Ubey
dullah hakkındaki görüşünü sordular. 
Abdullah b. Zübeyr. bu sahabilerin hep
sini hayırla anarak onların kanaatine işti
rak etmeyince Hariciler kendisinden ay
rıldı l a r . Nafi' b. Ezrak, Abdullah b. Saf
far. Abdullah b. İbaz . Hanzale b. Beyhes 
Basra'ya; Ebu Talüt. Necde b. Amir. Ebu 
Füdeyk, Atıyye b. Esved Yername'ye git
tiler. Bu sırada sayıları 10.000 civarında 
idi. Ebu Talüt. Necde b. Amir ve Ebu Fü
deyk 62-72 (681 -691) yılları arasında Ye
mame. Hadramut, Yemen ve Taif'i zap
tettiler. Yername ve Bahreyn 'de güçle
nen Necde b. Amir'e bağlı olan Necedat 
fırkası, Mus'ab b. Zübeyr'in 66 (685-86) 
yılında sevkettiği ordu karşısında tutu
namayarak San'a'ya geçti. Burada haki
miyet sağlayacakları esnada aralarında 
çıkan anlaşmazlık sebebiyle liderlerini öl
dürdüler ( 72/691); ardından da Haccac b. 
Yusuf es-Sekafi'nin gönderdiği ordu ta
rafından tamamen yok edildiler. 

Aslında bu dönem Haridier'in kısmen 
idari. ağırlıklı olarak da dini mahiyette 
birtakım ihtilaflara düşerek bölünmeye 
hazır olduklarının izlerini taşır. Şöyle ki, 
İbn Ziyad'ın Basra'da hapsettiği 400 ka
dar Harici, şehirdeki kabileler arası sava
şın doğurduğu karışıklıktan faydalana
rak hapishaneden kaçtılar ve o sırada İbn 
Zübeyr'i terkedip Basra'ya gelen diğer 
Haricller'e katıldılar. Nafı' b. Ezrak' ın et
rafında toplanan ve Ezarika diye anılan 
başka bir Harici topluluğu da Allah yo
lunda h uru c edilmesini isteyerek Ahvaz'a 
gitti (Şevvai64/Mayı s 684). Bu hurüc ola
yını uygun görmeyen Abdullah b. Saffar. 
Abdullah b. İ baz ve taraftarları Basra'da 
kaldılar. Bunun üzerine Nafi', kendileriy
le gelmeyip Basra'da kaldıkları için "ka
ade" (oturanlar) adını verdiği bu toplulu
ğun Allah' ın ve peygamberinin düşmanı 
olduğunu ilan etti; mensuplarıyla birlik
te ayaklanarak bir süre Kirman. Fars ve 
diğer doğu illerinde hakimiyeti ele geçir
di. Fakat önce Mühelleb b . Ebu Sufre, 
ardından Haccac b. Yusuf'un sert ted
birleri sonucu Nafi ' (64/684 veya 65/685) 
ve fırkanın en önemli adamlarından Ka
tari b. Fücae'nin (78/697 veya 79/698) öl 
dürülmesiyle bu zümre de tamamen ber
taraf edildi. Bu arada Musul'da Sufriy
ye'ye mensup Salih b. Müserrih isyan ede
rek bölgede siyasi hakimiyet kurmaya 
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teşebbüs etti ve Haccac tarafından gön
derilen kuvvetleri yenilgiye uğrattı : an
cak sonunda Küfe ordusuna mağlüp ola
rak öldürüldü ( 76/695). Harici! er. bu defa 
Şeblb b. Yezld eş-Şeybanl'nin liderliğinde 
Mardin ile Nusaybin arasındaki Yukarı 
Dicle bölgesine yerleşerek Küfe ve civarı

na baskınlar düzenlediler. Üzerlerine otu
za yakın kuvvet sevkeden Haccac ' ın or
du l arını birçok defa yenen, hatta bir ara 
Küfe'ye de giren Şeblb de Haccac'ın sal
dırıları yüzünden 77 (696) yılı sonlarında 
Kirman dağlarına kaçmaya çalışırken Ah
vaz' da Düceyl suyuna düşüp boğuldu. 

Hariciler Emevller'in son dönemlerin
de. öncekiler kadar tehlikeli olmamakla 
beraber hanedanın zayıflamasına para
lel olarak isyanlarını yaygınlaştırd ılar ve 
çeşitli bölgelerde çevreye korku salmaya 
devam ettiler. Ömer b. Abdülazlz devrin
de Küfe yakınındaki Cüha'da seksen ki
şiyle isyan eden Şevzeb adlı bir Harici, ll. 
Yezld zamanında çoğu Beni Rebla'dan 
olan kuvvetleriyle hükümet güçlerine ga
lip geldiyse de halifenin kardeşi Mesle
me b. Abdülmelik'in gönderdiği Said b. 
Amr ei-Haraşl kumandasındaki ordu ta
rafından 101 (720) yılında ortadan kaldı
rıldı. ll. Mervan döneminde Dahhak b. 
Kays liderliğinde gelişen Sufriyye, Hişam 

b. Abdülmelik'in oğlu Süleyman 'ın da ka
tılmasıyla Em eviler için büyük bir tehlike 
oluşturdu. Mervan'ın Irak valiliğinden az
lettiği Abdullah b. Ömer b. Abdülazlz'in 
iştirakiyle daha da güçlenen Dahhak, 127 
(744) yılında sayısı 1 OO.OOO'i aşan men
supları ile Küfe'de etkinlik kazandı. Önce 
Musul'a, ardından Nusaybin'e yürüdü. 
NihayetAbdullah b. Mervan 'ın ordusu ta
rafından Mardin yakınlarında mağlüp 
edilerek öldürüldü ( 128/7 45 ). Emevller 
devrinin sonlarında ortaya çıkan Talibül
hak lakabıyla meşhur Abdullah b. Yahya 
ei-Kindl ve Ebu Hamza eş-Şarl' n i n Had
ramut ve Yemen'de gelişen, Mekke ve 
Medine'ye de sıçrayan isyan ları da 130'
da (748) Emevl ordusu tarafından bastı
rıldı. 

Emevller devrinde Kuzey Afrika'da baş
langıcı 1 02 (720) yılına dayanan Harici is
yan ları yirmi yıl sonra umumi bir geliş
me gösterdi. Matgara kabilesi reisi Mey
sere adlı Kayrevanit bir kişinin başlattığı 

isyan hareketi Fas'ta süratle gelişti. İs
yancılara katılan büyük kabileler şehirle
ri tahrip ederek yağmaladı lar. üzerlerine 
gönderilen devlet kuvvetlerini mağiQp et
tiler. Bu isyan Mağrib'in hemen her ta
rafında hissedilir hale geldi. Meysere'nin 
ölümünden sonra Zenate kabilesinden 
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Halid b. Ham! d, Em evi Valisi Külsum b. 
iyaz'a karşı Harici mücadelesini sürdür
dü, valiyi öldürünce şöhreti daha da art
tı. Ebu Kurre el-Magill'nin liderliğinde 
devam ettirilen Harici Serberi isyanları 
Emevıler'in son yıllarında gönderilen güç
lerle de bastırılamadı. 

Abbasiler Döneminde Hariciler. Bu dö
nem Hariciler açısından pek hareketli de
ğildir. Gerçi Abbasller'in ilk yıllarında Eza
rika, Sufriyye, Necedat gibi bazı kollar 
özellikle Irak ve dotayları ile Kuzey Afri
ka'da birtakım isyan hareketlerine baş
vurmuşlardır. Ancak bunlar devlet kuv
vetlerince hemen bastırılmıştır. Halife 
Mehdi-Billah zamanında Horasan'da or
taya çıkan Yusuf b. İbrahim el-Berm adlı 
Harici Abbasller'e isyan edince ( 160/777) 
halife. o sırada Yahya eş-Şarl adlı Harici'
nin liderliğindeki isyancılarla savaşan Si
cistan Valisi Yezld b. Mezyed eş-Şeybanl'
yi Yusuf'un üzerine gönderdi. Daha önce 
Buşenc, Merverruz ve Cürcan'ı ele geçi
ren Yusuf Yezld'in kuwetleri karşısında 
mağlı1p oldu, yakalanarak halifeye gön
derildi ve öldürüldü. Aynı yıl el-Cezlre ve 
Şam'ın kuzeyinde isyan edip Kınnesrin ve 
Halep civarını hakimiyeti altına alan Ab
düsselam b. Haşim el-Yeşkürl. Abbasl
ler'in iki yıl süren mücadeleleri sonunda 
öldürülerek isyan bastırıldı. Yine Mehdi
Billah devrinde Musul'da ayaklanan ve 
nüfuzunu el-Cezlre'nin geniş bir bölgesi
ne yayan Yasin el-Mevsıll et-Temlml, Mu
hammed b. Ferruh ve Herseme b. A'yen 
kumandasındaki kuwetler karşısında ye
nilgiye uğradı. Abbas! halifelerinin takip 
ettiği man siyaseti beğenmeyen Musul 
ahalisinin desteklediği Hamza b. Malik 
el~Huzal'nin isyanı da liderlerinin öldürül
mesiyle sona erdi. Harunürreşld döne
minde Velid b. Tarif eş-Şeybanl el-Cezlre 
bölgesinde isyan etti ( 178/794-95); önce
leri bazı başarılar elde ettiyse de Yezld b. 
Mezyed eş-Şeytan! kumandasındaki bir
lik karşısında yeniidi ( 179/795-96). Aynı 
yıl Kirman'da Hamza b. Abdullah eş-Şa
rl idaresinde isyan eden Hariciler önce 
Herat'ı, ardından Slstan'ı ele geçirdiler 
(185/801) . 

öte yandan Abbas'Her'in kuruluş yılla
rında Berberller'in toplu olarak katılması 
ile güçlenen Hariciler Kuzey Afrika'da çe
şitli isyanlar çıkardılar. 141 (758) yılında 
ayaklanan Verfecume kabilesi Kayrevan'ı 
işgal ederek burada üç yıl hakimiyet sür
dü. Heware ve Zenate kabileleri de Trab
lus, Miknase ye Sicilmase bölgelerini istila 
ettiler. Hariciler'in İbazıyye koluna men
sup olan Beni Rüstem, Tahert'te Rüste-
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mller Devleti'ni kurmaya muvaffak oldu. 
Abbas! Halifesi Mansur'un İfrlkıye (Th
nus) valisi Muhammed b. Eş'as el-Huzal 
isyanları bastırma konusunda önemli bir 
başarı gösteremedi. Daha sonraki Abba
si valileri de Hariciler'le mücadeleyi sür
dürdüler. Nihayet Yezld b. Hatim Rüste
mller'i zayıf düşürüp bölmeyi başardı. 
Sonraki devirlerde, Fatımiler tarafından 
ortadan kaldırılacak olan Tahert'teki Rüs
temller ile Sicilmase ve civarındaki Sufrl 
Midrarller dışında Harici hareketi görül
memektedir. Fatımller'den Kaim- Biem
rillah devrinde Kuzey Afrika'daki en önem
li isyan, Tunus ve Kayrevan'ı işgal eden 
ve Fatımller'i kuruluş dönemlerinde uzun 
süre uğraştırıp ancak Mansur-Billah dev
rinde bastırılabilen Ebu Yezld en-Nükka
rl'nin ayaklanmasıdır. İbazıyye dışındaki 
Harici fırkalarının Abbasller döneminde 
hemen hiçbir ciddi tehlike teşkil etmedi
ği söylenebilir. İbazıyye ise Basra, Yemen, 
Hadramut. Umman. Kuzey Afrika ve Mağ
rib'de hala varlığını sürdüren tek Harici 
fırkası olma özelliğini taşır. 

Hariciler'in Görüşleri. İbazıyye dışında
ki Hariciler itikadl alanda tam bir sistem 
ortaya koyamamışlardır. Bununla birlik
te Mu hakkime-i Ota diye anılan ilk dönem 
Haricller'i, Sıffin'den itibaren yaklaşık yir
mi yıl süreyle hemen hemen ortak bir gö
rüş etrafında birleşmişlerdir. ı. Yezld'in 
ölümünden sonra Ezarika, Necedat, Suf
riyye, Beyhesiyye ve Acaride gibi koliara 
ayrılan Hariciler'in görüşleri artık bu kol
ların, özellikle de reisierinin isimleriyle 
temsil edilmiştir. Bu bakımdan en geç 
64 (683) yılından itibaren Harici ismi tek 
başına siyasi ve askeri alanda kullanı
labilirse de fırkanın akaidle ilgili görüş
lerinin reisierin isimleriyle birlikte orta
ya konması daha isabetli görünmekte
dir. İlk Hariciler ve diğerleri için esas olan 
nokta, İslam ümmetinin Kur'an'a dayan
dınlması hususundaki ısrardır. Onlara 
göre Kur'an-ı Kerim kesin bir kanun olup 
te'vil veya tefsire ihtiyaç göstermeksizin 
lafzl hüviyetiyle değişmez bir şekilde hem 
itikadl hem de arneli hayat için yegane 
nizamdır. Bu anlayış, yanlış yola sapma
dan İslam'ı yaşamayı ve adaleti gerçek
leştirmeyi gerektirir. Adaletin gerçekle
şebilmesi için bütün işlerin Allah'ın emir 
ve yasaklarına uygun olarak yürütülmesi 
şarttır; çünkü hüküm ancak Allah'ındır. 
Buna göre Hariciler'in görüşlerinin hare
ket noktası, devletin en önemli niteliği 
olan adalet ilkesiyle Allah'ın hükmünün 
gerçekleştirilmesinden birinci derecede 

sorumlu makam olması açısından hila
fet meselesidir. Halifelik adil, alim ve za
hid olması şartıyla hür yahut köle her 
müslümanın hakkıdır; diğer mezhepte
rin ileri sürdükleri Kureşl, Haşiml. Emevl 
yahut Arap olma gibi şartlar geçerli de
ğildir. Halife, müslümanlar arasında ya
pılan hür seçimle iş başına getirilir; doğ
ru yoldan ayrıldığı zaman da aziedilir ve 
öldürülür. Koruyucu çevresi az olacağı ve 
aziedilmesi gerektiğinde güçlü bir dire
niş gösteremeyeceği için Arap olmayan 
kimsenin halifeliği tercih edilir. Önceleri 
müslüman ve hür olan her Arap 'ın hila
fete layık olduğu düşüncesinden hare
ket eden Haricller, daha sonra Araplar 
dışındaki müslüman grupların kendileri
ne katılması ile fikir değiştirdiler. Harici
ler, bu görüşleriyle hürriyetçi demokra
sinin ve gelişen olaylara göre süratli de
ğişmenin temsilcileri olarak görülmek
tedir. Hz. Ebu Bekir ile ömer'in hilafetle
rinin tamamını, Osman'ın ilk altı yılını ve 
Ali'nin tahkime kadarki halifeliğini meş
ru sayıp Hz. Osman'ın ikinci altı yıllık hali
felik döneminden itibaren vuku bulan 
olayları, siyasi ve idari karışıklıkları ve Os
man'ın bu dönemdeki icraatını adaletsiz
lik şeklinde değerlendirmeleri hemen bü
tün Hariciler'in ittifak ettiği hususlardır. 
Bu anlamda Hariciler devlet adamlarının 
yetkilerini, hüküm verme salahiyetlerini 
reddederek devlet kurumuna karşı be
devi tepkisini ve bir tür anarşizm i dile ge
tirmişlerdir. Esasen kabile toplumunda 
bütün değerler kabile içinde oluşur ve 
kabile dışında hiçbir değer kabul edilmez. 
Geniş ölçüde bedevilerden teşekkül eden 
Hariciler de bir kabile gibi idrak ettikleri 
kendi topluluklarının dışında kalan her
kesi düşman görmüşlerdir. Bir başka de
yişle Hariciler fiili hayatta insanları ve top
lulukları, şeriatı bilen ve uygulayan ile şe
riatı bilmeyen veya uygulamayanlar şek
linde ikiye ayırmışlardır. Dolayısıyla onla
ra göre doğru yoldan sapan ve Allah'ın 
hükmünü uygulamayan imamı sırf bun
dan dolayı gayri meşru ilan edip ona kar
şı çıkmak gerekir. Bu esasa dayalı olarak 
Allah'a itaat eden ve kendisi de itaata la
yık olan ilim ve zühd sahibi her mümin, 
siyah! bir köle de olsa cemaatin seçimi ve 
bunun vazgeçilmez şartı olan biatla imam 
olabilir. 

Hariciler için devletin en önemli vasfı 
adalet olduğundan imarnın ilk işi. iyili
ği emretme ve kötülükten uzaklaştırma 
(emir bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker) prensi
bini uygulamaktır. Aslında bu prensip her 
müminin vazgeçilmez görevidir. Ahlaki 



endişenin doğurduğu bu görevi yerine 
getirme hususunda Haridier'in son de
rece sert oldukları hemen hemen bütün 
ilk dönem kaynaklarında belirtilmiştir. 
Mesela Abdullah b. Habbab b. Eret gibi 
seçkin bir sahabiyi hunharca katletme
leri, buna karşılık, "Peygamberinizin ema
netini koruyunuz" diyerek hıristiyanlara 
ve Haridier'in kötülüklerinden korunmak 
için "müşrik gibi görünen" Vasıl b. Ata 
ve arkadaşlarına arka çıkmaları hep bu 
ters bedevi anlayış ve dar görüşlülüğün 
örnekleridir (Müberred , 111. ı 078-1079. 
ı 134-1135) 

Akide ve arnelden oluşan dinin emirle
rini yerine getirmeyen ve yasaklarından 
kaçınmayan kimseler Haridler'e göre ka
fir kabul edilir. Öyle anlaşılıyor ki Harici
ler, kabile zihniyetinin tesiriyle İslam'ın 
getirdiği ferdi sorumluluğu anlayama
mış ve günahla küfür arasındaki farkı tes
bit edememiştir. Haridier'ce imanla İs
lam ayrılmaz bir bütün olarak eş anlamda 
kullanılmış. Ehl-i sünnet'in aksine arnel
Ierin ihmal edilmesinden dolayı imandan 
çıkılacağı görüşü benimsenmiştir. Aslın

da Haridler. büyük günah işieyenin iman
dan çıkması ve İslam topluluğunun dışı
na atılması konusunu doğrudan doğruya 
"la hükme illa lillah" ilkeşine bağlamak
tadırlar. Çünkü onlara göre büyük günah 
işleyen kişi. bu tutumuyla Allah'ın yasak 
kıldığı şeyi helal saydığından mürnin de
ğildir ve cehennemde ebedi kalacaktır. 
Hatta bu anlayışı daha da ileri götürerek 
Harici olmayan herkesi düşman ve kafir 
kabul etmişler. buna bağlı olarak kendi
lerinin dışındaki müslümanların kadın
larını ve çocuklarını da esir almış veya öl
dürmüşlerdir. "İsti'raz" adı verilen bu öl
dürme zihniyeti. muhtelif Harici kolları 
tarafından sonraki devirlerde oldukça yu
muşatılmıştır. 

Hariciler'in ahlaki davranışlarının iki 
ana temeli takva ve şecaattir. İbadetlere 
devam. dünyadan uzaklaşma, sürekli 
Kur'an okuma, özendirici ve sakındırıcı 
naslara titizlikle uyma onların en önemli 
özellikleri olarak görülmektedir. Abdul
lah b. Abbas. Hz. Ali tarafından Harici
ler'e gönderildiğinde onların alınlarının 
çokça secde etmekten dolayı zedelenmiş, 
secde esnasında yere temas eden diz ve 
dirsekierinin nasır tutmuş olduğunu gör
müştü. Kaynaklarda Haridier'in zühd ve 
takvasıyla ilgili birçok örnek yer almak
tadır. İslam fırkaları içinde cesaret, sıkın
tıya tahammül, inancı uğruna fedakarlık 
ve mücadeleden yılmamak gibi erdem
lerde Hariciler başta gelmektedir. 

Harici Fırkaları. Hariciler kendi arala
rında çeşitli fırkalara ayrıldıkları gibi bu 
fırkalar da tali koliara bölünmüştür. İs
lam mezhepleri tarihiyle ilgili kaynaklar
da farklı sınıflandırmalar görülmekle bir
likte ana Harici tırkalarını şu başlıklar al
tında incelemek mümkündür: 1. Muhak

kime-i Üla. Sıffin Savaşı sonunda tahkim 
hadisesi ortaya çıktığı zaman Harura'da 
toplanan. bu sebeple Haruriyye diye de 
anılan. başlarında Abdullah b. Kewa. Ab
dullah b. Vehb er-Rasibi, Attab b. A'ver, 
Urve b. Cerir, Hurküs b. Züheyr ve Yezid 
b. Ebu Asım gibi liderlerin bulunduğu bu 
fırka, hilafetin Kureyş'e aidiyetini redde
derek Hz. Ali'yi önce hatalı, daha sonra 
kiltir kabul etmiş. Osman b. Aftan ile Ce
me! Vak'ası'na ve Sıffin Savaşı 'na katılan

lara dil uzatmıştır. 2. Ezarika. Nafi' b. Ez
rak'a nisbet edilen ve Hz. Ali, Osman, Tal
ha. Zübeyr, Aişe ile Cemel ve Sıffin'e ka
tılanların kafir ve ebedi cehennemlik ol
duğunu ileri süren, kendilerinin bulun
duğu yere hicret etmeyen Hariciler'i (ka
ade) tekfir eden. takıyyeyi reddeden dev
rinin en güçlü fırkasıdır. 3. Necedat. Nec
de b. Amir ei-Hanefi liderliğinde Ezari
ka'ya iltihak edecekken Nafi' b. Ezrak'ın, 
Harici olup hicret etmeyenleri kiltir say
ması üzerine bundan vazgeçen, ictihadi 
konularda bilgisizlikleri sebebiyle yanlış 
işler yapanları mazur kabul ettiği için 
Aziriyye diye de anılan bu fırka Atıyye b. 
Esved'e uyan Ataviyye. Ebu Füdeyk'e ta
bi olan Füdeykiyye ve kaynaklarda adı be
lirtilmeyen bir grupla birlikte üç tali kola 
ayrılmıştır. 4. Sufriyye. Ziyad b. Asfar 
veya Abdullah b. Asfar et-Temimi'ye nis
bet edilen, günah işleyenleri müşrik ka
bul etmekle birlikte muhaliflerin kadın 
ve çocuklarını öldürmeyi caiz görmeyen 
bu fırka da isimleri kaynaklarda zikredil
meyen üç tali kola ayrılmıştır. S. Acaride. 

Abdülkerim b. Acred'in bağlılarından olu
şan bu fırka. kafirlerin çocukları hakkın
da buiQğ çağına gelip İslam'ı kabul veya 
reddettikleri sabit olmadan hüküm veri
lemeyeceğini, Hariciler'in bulunduğu ye
re hicret etmenin farz değil fazilet oldu
ğunu. hicret etmeyenlerin büyük günah 
işlemedikleri sürece mürnin sayılması ge
rektiğini ileri sürmüştür. Çoğunluğunu 

Horasanlılar'ın teşkil ettiği Acaride, Mey
muniyye. Halefiyye, Hamziyye, Şuaybiy
ye, Hazimiyye. Ma'lumiyye, Mechuliyye, 
Saltiyye ve Etrafiyye gibi tali koliara ayrıl
mıştır. 6. Sealibe (Sealibiyye). Sa'lebe b. 
Mişkan veya Sa'lebe b. Amir 'e nisbetle 
anılan fırka. Acaride ile aynı görüşte iken 
kafirlerin çocukları yanında müminlerin 
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çocuklarına da buluğ çağına erişinceye, 

İslam'a çağırılıncaya, iman veya inkar et
tikleri sabit oluncaya kadar sevgi ya da 
düşmanlık beslemenin veya onlarla ilgiyi 
kesmenin doğru olmayacağını kabul ede
rek bu fırkadan ayrılmıştır. Ma'bediyye, 
Ahnesiyye. Şeybaniyye, Ruşeydiyye, Mük
remiyye, Bid'ıyye. Ziyadiyye ve adı zik
redilmeyen diğer bir fırka Sealibe'nin 
tali kollarıdır. 7. Beyhesiyye. Ebu Bey
hes Heysam b. Cabir'e nisbetle bu adı 
alan fırkaya göre iman ilim, ikrar ve 
arnelden meydana gelir. Dolayısıyla bir 
kimse Allah'ı, peygamberlerini, Hz. Mu
hammed'in tebligatını bilip ikrar etme
dikçe. ayrıca ilahi emir ve yasakları yerine 
getirmedikçe müslüman sayılmaz. Bey
hesiyye'nin bünyesinde Avniyye yahut Av
fiyye, Şebib en-Necrani'ye nisbet edilen 
Ashabü's-sual. Kufeli Hakem b. Mervan'a 
bağlanan Ashabü't-tefsir gibi tali kollar 
ortaya çıkmıştır. 8. İbazıyye. Abdullah b. 
İbaz'a nisbet edilen bu fırka, büyük gü
nah işleyenleri sadece nimete karşı nan
körlük anlamında kiltir sayar; muhalif 
müslüman grupların yaşadığı toprakları 
İslam ülkesi kabul ederek onlarla evlen
meyi ve miras intikalini meşru görür. İba
zıyye, Hariciliğin en ılımlı ve günümüze 
kadar ulaşan tek koludur. Harisiyye. Ta
rifiyye, Yezidiyye, Hafsıyye, Dahhakiyye, 
Sekkakiyye, Halefiyye, ömeriyye, Netasiy
ye (Neffasiye), Fersiyye ve Nükkariyye gibi 
tali koliara ayrılmıştır (geniş bilgi için 
bk. MUHAKKİME-i Üı.A; EzARİKA). 

Ebü'I-Hüseyin adlı bir kişiye nisbet edi
len, kendilerine uyanların günahlarının af
fedileceğini savunan, muhalif günahkar
ları ise müşrik sayan Hüseyniyye (Eş'arl. 
s. ı ı 9). İbn Azre adlı şahsa bağlananların 
teşkil ettiği Azriyye ile (Mal ati. s. ı 78) 
ümmü Necran adlı kadının Basra'ya yer
leşmesinden sonra iki erkekle evlendiği 
ortaya çıkınca onun hareketini tasvip 
edenlerin oluşturduğu Necraniyye ( a. e., 
s. ı 79) yukarıda belirtilen asli fırkaların 

kapsamına girmemektedir. Kebire işle
yenierin ebedi cehennemlik oldukları dü
şüncesinden dolayı Haricilik bünyesinde
ki bir kısım fırkalar da Vaidiyye adıyla 
anılmaktadır. 

Herhangi bir mezhep yahut düşünce 
sisteminin doğru olarak anlaşılması ve 
yorumlanabilmesi. büyük ölçüde men
suplarının sosyal ve kültürel seviyeleri
nin tesbitine bağlıdır. Çoğunluğu bedevi 
Arap kabilelerinden oluşan , dini düşün
celerini kabile taassubunun etkisi altın
da ve genellikle sertlik temayülü içinde 
nasların zahirine dayandıran Hariciler, 
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muhalifleri bir yana kendi fırkaları ara
sında da birlik sağlayamamış ve birbirle
rini tekfire yönelmişlerdir. Başlangıçtan 

beri düşüncelerini tarafsız şekilde orta
ya koyan alimiere göre aşırı grupları bir 
yana Hariciler dalalette kalmış. fakat küf
re girmemiş bir topluluktur. Nitekim Hz. 
Ali, mensupianna kendisinden sonra Ha
riciler'le savaşmamalarını . zira hakkı ara
yıp bulmak isterken ona ulaşamayanların 
batılı arayıp buna ulaşanlar gibi olmadı

ğını söylemiştir (Ahmed Emin. s. 263). 
Bu ifadenin ilk kısmında Hariciler, ikin
cisinde ise Muaviye b. Ebu Süfyan ve ta
raftarları kastedilmiştir. Hariciler'in aşırı 
(gaı1) grupları ise bu hükmün dışında mü
talaa edilmiş ve her aşırı fırka iddiasına 
göre değerlendirilmiştir. Mesela Yusuf 
süresini bir aşk hikayesi olduğu gerekçe
siyle Kur'an-ı Kerim'den saymayan Aca
ride'nin bir grubu, Allah'ın Acemler'den 
Hz. Muhammed'in şeriatını iptal edecek 
bir nebi göndereceğini iddia eden Yezi
diyye, kız torunlarla erkek ve kız kardeş
lerin torunlarının haramlığının Kur'an'da 
yer almadığını ileri sürerek bunlarla ev
lenmeyi helal sayan MeymQniyye gibi fır
kalar galiyyeden olmaları sebebiyle (DİA, 
XIII , 336) İslam dışı fırkalar olarak kabul 
edilmiştir. 

Çeşitli Harici liderleri ve gruplarının 
yöneticilerin sert tepki ve uygulamaları

na. hatta zulümlerine maruz kaldığı bi
linmektedir. Ancak genellikle Hariciler. 
ibadet türünden dini veeibelerini eksik
siz olarak yerine getirmeye çalışmakla 
beraber sert tabiatlı, kendilerine men
sup bulunmayan müslüman gruplara kar
şı merhametsiz olmakla nitelendirilmiş
tir. Bu sebeple Harici ruhu haşin, asi ve 
çevresine uyum sağlamayan bir insan ti
pinin simgesi olarak telakki edilmiştir. 

Literatür. Harici ileri gelenlerinin daha 
ziyade "makale" türünde yazdıkları yazı

lar günümüze ulaşmadığından onlarla il
gili bilgiler daha çok umumi tarihler, bel
de tarihleri ve ilimler tarihiyle ilgili eser
ler, kelam ve mezhepler tarihi kitapları. 
edebiyat tarihleri ve konuyla ilgili monog
rafilerden elde edilebilmektedir. Krono
lojik sıraya göre Ya'kübi'nin Tô.ril;), Be
lazüri'nin Ensô.bü'l-eşrô.f, Dineveri'nin 
el-Al;)bô.rü't-tıvô.l, Taberi'nin Tô.ril;)u'l
ümem ve'l-müW.k, Mes'Qdi'nin Müru
cü';r;-~eheb, İbnü'l-Cevzi'nin el-Munta
{:am, İbnü'l-Esir'in el-Kô.mil fi't-tô.ril;), 
Nüveyri'nin Nihô.yetü'l-ereb, Zehebi'nin 
Tô.ril;]u'l-İslô.m, el-'İber ve İbn Kesir'in 
el-Bidô.ye ve'n-nihô.ye adlı eserleri gibi 
umumi tarihlerle Hatib el-Bağdadi'nin 
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Tô.ril;)u Bagdô.d'ı, İbn Asakir'in Tô.ril;]u 
Dımaşl.<ı ve Makrizi'nin el-ljıtat'ı gibi 
belde tarihlerinin ilgili bölümleri Hariciler 
konusunda önemli bilgiler ihtiva etmek
tedir. Müberred'inel-Kô.mil'i, İbnü'n-Ne
dim'in el-Fihrist'i, Harizmi'nin Metô.ti
J:ıu'l-'uW.m'u ve İbn Ebü'l-Hadid'in Şer
]J.u Nehci'l-belô.ga'sı gibi ansiklopedik 
ve bibliyografik kitaplar da önemli kay
naklardır. Eş'ari'nin Ma]falô.tü'l-İslô.miy
yin, Malati'nin et-Tenbih ve'r-red, Bağ
ctadi'nin el-Far]f beyne'l-fıra]f, İsferayi
ni'nin et-Tebşir ii' d-din, İ bn Hazm' ın el
Faşl, Şehristani'nin el-Milel ve'n -nil).al, 
Fahreddin er-Razi'nin İ'ti]fadô.tü fıra]fı'l
müslimin ve'l-müşrikin adlı eserleri ise 
özellikle Harici fırkaları ve tali kollarının 
inanç ve düşünce lerinin tesbitinde asli 
kaynak özelliği taşımaktadır. Matüridi'
nin Kitô.bü 't-Tev]J.id, Ebu Hatim er-Razi'
nin Kitô.bü'z-Zine, Kadi Abdülcebbar'ın 
el-Mugni (XX/2). Seyfeddin el-Amidi'nin 
Ebkô.rü '1-efkô.r adlı eserleri yanında ke
lamla ilgili kitapların hemen hepsi Ha
riciler'e dair bilgi ihtiva etmektedir. Ca
hiz'in el-Beyô.n ve't-tebyin, el-'Oşmô.
niyye, el-lfayevô.n adlı kitapları , İbn 
Kuteybe'nin 'Uyılnü'l-al;)bô.r'ı, İbn Ab
dürabbih'in el-'İ]fdü'l-ferid'i ve Ebü'l
Ferec el-İsfahani'nin el-Eganfsi Hari
ciler'in özellikle şiir. hutbe ve benzeri 
edebi ürünleri hakkında önemli kaynak
lardır. Çağdaş araştırmacılardan Ahmed 
Emin'in Fecrü'l-İslô.m, J)u]J.a'l-İslô.m ve 
~uhrü'l-İslô.m'ı, I. Goldziher'in el-'A]fi 
de ve'ş-şeri'a fi'l-İslô.m'ı (tre. Muham
med Yusuf Musa v. dğr., Kahire ı946). J. 
Wellhausen'ın Die religious- politischen 
oppositionsparteien imalten lslam'ı 
(Berlin 1901, T. tre. Fikret lşıltan, İslami
yet'in İlk Devrinde Dini Siyasi Muhalefet 
Partileri, Ankara I 989), Montgomery 
Watt'ın The Formative Period of Islam 
(Londra ı 973, T. tre. Ethem Ruhi Fığlalı, 
İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, An
kara 1981 ), lslamic Political Thought 
(Edinburg ı 968) ve "Kharijite Thought in 
the Umayyad Period" (Der Islam, XXXVII 
3, s. 2 ı 5-23 ı) başlıklı çalışmaları. A. Beli'in 
el-Fıra]fu '1-İslô.miyye ii' ş-şimô.li'l-İf
ri]fi (Ar. tre. A. Be devi, Beyrut 1981) adlı 
eseri Hariciler'le ilgili önemli bilgiler ihti
va etmektedir. Hariciler hakkında müs
takil çalışmalar da yapılm ış olup Ömer 
EbQ Nasr'ın el-ljavô.ric fi'l-İslô.m (Bey
rut ı 949, ı 956, ı 970), Mahmud İsmail 
Abdürrezzak'ın Eşerü'l-ljavô.ric fi'l-J:ıa

yô.ti's-siyô.siyye (doktora tezi, ı 970, Ca
miatü'l-Kahire kısmü külliyyeti'l-adab). 
Ebu Yabis Muhammed es-Seyyid Muham
med'in Da'vetü'l-ljavô.ric (Kahire 1 982). 

Amir Neccar'ın el-lj avô.ric ( Beyrut ı 990), 
Fuat Kavukçu'nun Emeviler Devrinde 
Hô.rici Hareketleri (doktora tezi. ı990, 

UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Adnan 
Demircan'ın Hariciler'in Siyasi Faali
yetleri (doktora tezi, 1994, SÜ Sosya l 
Bilimler Enstitüsü) adlı kitaplarıyla Wil
liam Thomson'un "Kharijitism and the 
Kharijites" (The Macdonald Presentation 
Volume, Prineeton-New )ersey 1933, s. 
373-389). G. Levi DellaVida'nın "Hariciler" 
(İA, V/1. s. 232-236) ve "Kharüites" (EJ2 
[İng.], IV, 1074-1077). Selim en-Nuaymi'
nin "ZuhQrü'l-ljavaric" (MMİ!r., xv ı 1967], 
s. 10-37). Muhammed Kafafi'nin "Abu 
Said Muhammed b. Said ai-Azdi ai-Kal
hati'ye Göre Hariciliğin Doğuşu" (tre. Et
hem Ruhi Fığlalı, AÜİFD, XVJll [ 1 970], s. 
177-192). E. Ruhi Fığlah'nın "Hariciliğin 
Doğuşuna Tesir Eden Sebepler" (AÜİFD, 
XX [ı 975], s. 2 ı 9-248) başlıklı makaleleri 
bu tür araştırmalardan bazılarıdır. 
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li] ETHEM RUHİ FIGLALI 

Kültür ve Edebiyat. İbaiiler istisna edi
lecek olursa genel prensipleri ve bazı bel
li konulardaki görüşleri dışında Harici fık
hı ve kelamı tam anlamıyla bilinmemek
tedir. Bununla birlikte Haricilik özellikle 
iman meseleleri üzerinde yankılar uyan
dıran gücü sayesinde kelamın gelişmesin

de önemli rol oynamıştır. Menşei itibariy
le popüler bir hareket gibi görünürse de 
aydınlardan tamamen yoksun bir cere
yan olduğu da söylenemez. 

Benzeri doktrinler gibi Harici düşün

ce sistemindeki radikallik, problemli yer
lerde ve zamanlarda insanları eelbe
den bir unsur olmuştur. Bilhassa Abba
sller'in ilk dönemindeki baskılar sebebiy
le devrin yüksek bilim ve düşünce düze
yine. fikri konulardaki şüpheci karakteri
ne ve zarif kültürüne aykırı düşmesine 
rağmen birçok alim ve edibin Harici dü
şüncelerini benimsediği görülmektedir. 
Bunların içinde meşhur dilci Ma'mer b. 
Müsenna da vardır. Haridier'den günü- . 
müze intikal eden hutbe ve şiirler, on la
rın hitabet kabiliyetleri yanında seviyeli 
görüş ve düşüncelerini de yansıtmakta
dır. "İslam'ın abid ve müttakileri" şeklin
de tanımlanabilecek Harici grupların ide
ali doğum yerine. mensup olduğu kabi
leye yahut sosyal durumuna bakmaksı
zın yeryüzündeki bütün mürninleri eşit 
kabul ederek Allah'ın hakimiyetini kur
maktı. Onlar kendi sosyal, politik, hukuki 
ve ahlaki düzenlerini, genel ve özel hayat
l arını Kur'an' ın zahiri anlam ve öğretisi
ne kusursuz biçimde uydurmak ve yalnız 
zorunlu ihtiyaçları karşılamak şeklinde 
bir zühd hayatı yaşamak istiyorlardı. Bun
dan dolayı mOsiki ve sanat gibi bedTI zevk
ler, yiyecek ve içeceklerdeki herhangi bir 
lüks, imanın saflığı ve sadeliği ilkesine zıt 
olacağı düşüncesiyle kötülenmiştir. Ayrı

ca hareket ve sözdeki takva noksanlığı
nın toplumdan çıkarılmaya sebep olarak 
görülmesi yanında daha ciddi hallerde 
suçlunun mürted kabul edilerek eşi ve 
çocuklarıyla birlikte öldürülmesi gibi şid
dete varan görüş ve uygulamalar ortaya 
çıkmıştır. Halife seçiminde soy ve kabile
nin hiçbir önem taşımadığına dikkat çe-

kerek bu hususta şahsi meziyetlerin ye
gane belirleyici unsur olduğunu savunan 
Haridier'in mürted olarak kabul ettikle
ri kişide sorumluluk ve cezanın ferdlliği 
prensibini göz ardı edip bunu aile fertle
rine de teşmil etmeleri, çok büyük önem 
verdikleri adalete dayalı prensipler açısın
dan oldukça çelişkili bir husustur. Çünkü 
soy ve kabilenin ve hatta belirli bir aile
den gelmenin imam seçiminde belirleyi
ci bir unsur olmadığını ileri süren bir an
layışın aynı şekilde suç ve cezada da fer
dilik ilkesinden ayrılmaması gerekirdi. 

Harici ahlakının hareket noktası takva 
ve şecaattir. İbadete düşkünlük, namaz
da seedeleri uzatma. dünya nimetlerine 
karşı zahidane davranma, devamlı Kur
'an okuma. müjde ve uyarı (va'd ve vald) 
ayetlerinden etkilenme, onların kaynak
larda bol örnekleri olan takva anlayışının 
önemli unsurlarıdır. Abdullah b. Abbas. 
Hz. Ali'nin temsilci olarak Haricller'e gön
derildiğinde alınlarının uzun süre secde 
etmekten nasırlaşmış olduğunu görmüş

tü. Urve b. Üdeyye'nin öldürülmesinden 
sonra hizmetçisi, ona hiçbir gün yemek 
götürmediğini ve hiçbir gece yatak ser
mediğini söylemişti (Müberred, lll, 1098). 
Ebu Bilal Mirdas b. Üdeyye Emevller ta
rafından hapsedilince hapishane görev
lisi konuşmalarına ve ibadetine hayran 
kalmış. ona büyük bir saygı ve güven 
d uyarak gece vakti evine gitmesine. gün
düz gelip teslim olmasına izin vermişti. 
Hariciler'le başı derde giren Ubeydullah 
b. Ziyad hapsettiklerinin hepsini öldüre
ceğine yemin etmiş. bu sırada izinli ola
rak evinde bulunan Mirdas hapishane
deki arkadaşlarının öldürüleceğini haber 
alınca. ailesinin ısrarlarına rağmen. Al
lah'ın huzuruna sözünden dönen bir kim
se olarak gitmek istemediğini belirterek 
hapishaneye dönmüştür (a.g.e., lll. 1 174-
1 ı 75) Ubeydullah b. Ziyad'ın Haricller'e 
karşı görevlendirdiği Abbad b. Alkame 
ei-Mazinl ile Ebu Bilal Mirdas arasında 
geçen bir konuşmada Mirdas, Ubeydul
lah'ın ne istediğini sormuş. Abbad da 
başlarını isted i ğini söylemişti. Bir süre 
çatıştıktan sonra cuma namazı vakti gi
rince yapılan anlaşmaya güvenerek silah 
bırakan Hariciler cuma namazını kılar
ken Emevl ordusu tarafından öldürül
müş. Ebü Bilal'in başı da Ubeydullah'a 
götürülmüştü. Emevl güçlerinin bu zu
lümlerini ve ahde sadakatsizliklerini haz
medemeyen İmran b. Hıttan ve Isa b. 
Fatik, Ebü Bilal için duygulu birer mer
siye yazmışlardır (Nayif Mahmud Ma'rQf, 
Dfvanü'l-ljavaric, s. ı 59, 200) 

HARiCILER 

İslam tırkaları içinde savaş ve benzeri 
sıkıntılara katlanma. inançları uğrunda 
hiç çekinmeden canlarını feda etme, ce
saret ve metanet gösterme konularında 
ileri bir mertebeye ulaşan Haridler. şe
hid olmayı cana minnet bilip düşmanları

na karşı tereddüt etmeden savaşa gi
rişmişlerdir. Bundan dolayı Emevller. sev
kettikleri kat kat üstün güçlere rağmen 
onlarla başa çıkmaya muvaffak olama
mışlar, muhalifleri bile onların cesaret 
ve yiğitliklerini takdir etmek zorunda kal
mışlardır. 

Harici kadınları da erkekleri gibi cesa
ret sahibi olup onlarla birlikte savaşa ka
tılır, erkeklerin hamaset duygularını tah
rik eder. seve seve ölüme koşarlardı. Bu 
kadınlardan takvası ve cesaretiyle tanı

nan Bel ca. Em evi Valisi U beydullah b. Zi
yad'ın kendisinden intikam alacağını öğ

renince kaçmasını tavsiye edenlere. ya
kalandığında öldürülmekten öte bir mu
ameleyle karşılaşmayacağını. bundan da 
korkmad ığını ifade etmişti. Daha sonra 
yakalanan Belca elleri ve ayakları kesile
rek çıplak bir şekilde idam edilmiştir 
(Müberred, lll, 1173-1 ı 74). Şeblb b. Ye
zld eş-Şeybanl'nin hanımı Gazale de Ha
ridler'in önde gelen kumandanlarından
dı. Haccac'ın güçlü ordusunu kırk kişi 

lik kuwetiyle bozguna uğratan Gazale. 
onun hakim olduğu Küfe Camii'nde iki 
rek'at namaz kılacağını, ilk rek'atta Ba
kara. ikinci rek'atta Al-i İmran süresini 
okuyacağım söylemiş. daha sonra bu sö
zünü yerine getirmişti. Gazale'nin bu ce
saretini öğrenen Haccac. sarayını tahkim 
edip çevresine daha çok kuwet yerleştir
mek zorunda kalmıştı. Haccac'ın gönder
diği dört orduyu mağiGp eden Gazale be
şincisiyle savaşırken arkadan vurularak 
öldürülmüştür ( a.g.e., ll. 929-930; Ke
rem ei-BustanT, s. 191-1 92) 

Akldelerine aşırı derecede bağlılıkla
rı Hariciler'in bir başka özelliğini teşkil 
eder. İslam'ın sofuları olarak da bilinen 
bu grubun tek amacı Allah'ın iradesini 
yeryüzünde hakim kılmaktı. Hasımları

nın gücü ne olursa olsun onlara boyun 
eğmedikleri gibi inançlarını açıkça ortaya 
koymaktan da çekinmemişlerdiL Hz. Ali 
son günlerinde kendisinden sonra Ha
ridler'in öldürülmemesini istemiş. hakkı 
bulmaya çalışırken hata edenlerin batılı 
arayıp ona uyanlar gibi olmayacağını be
lirtmişti. Ömer b. Abdülazlz de kendisine 
karşı ayaklanan Şevzeb ei-Yeşkürl'nin 

elçilerine hitap ederken onların dünyevl 
bir arzu veya amaç için isyan etmedikle
rini bildiğini. fakat ahireti ararken hata
ya düştüklerini söylemişti. 
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