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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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HARiCTLER 

Hariciler'in siyasi baskılara maruz kal
malarına, halk arasında itibar görmeme
lerin e, korku ve kaygı salmalarına yol 
açan olumsuz özellikleri de bulunmakta 
olup bunların başında taassupları gelir. 
İtikadi ve arneli konulardaki görüşleri, 
uygulamaları , hasımları ile münazaraları 

incelendiğinde taassup dereceleri ve baş
kalarına karşı müsamahasız davranışları 

açık bir şekilde ortaya çıkar. Genellikle bu 
durum bedevilik, yalın hayat, ufuk darlı
ğı, kültür kıtlığı ve nasların zahirine bağ
lanma gibi sebeplerle izah edilmektedir. 
Bu özellikleri kendi aralarında da birlik 
kurmalarını engellemiş, birbirleriyle si
lahlı mücadeleye girmelerine zemin ha
zırlamıştır. Hz. Ali onlarla konuştuğunda 
görüşleri ni çürüttüğü halde yine de dü
şüncelerinden vazgeçmemişlerdir. Mü
helleb b. Ebu Sufre, Ezarika ile uzun müd
det devam eden mücadelesi sırasında 
aralarında geçimsizlik çıkaracak ajanlar 
kullanmış ve bu yöntemden sonuç almış

tı. Hariciler'in taassupları . kendilerini dü
şünce ve uygulama alanında birçok tu
tarsızlığa da düşürmüştür. Bir hıristiyanı 
ve kendilerine muhalif bir müslümanı 
ele geçiren Hariciler, Hz. Peygamber'in 
can güvenliğinin korunmasını tavsiye et
tiği hıristiyanı (zimmT) serbest bırakıp 
müslümanı öldürmüşlerdir (Müberred. 
lll, 1134). Vasıl b. Ata bir toplulukla be
raber bulunurken aniden Hariciler'le kar
şılaşmış, yanındakilere konuşmayıp ken
disini dinlemelerini tembih ettikten son
ra kim olduklarını, görüşlerinin ne oldu
ğunu soran Hariciler'e müşrik oldukları

nı. Allah'ın ketarnını dinleyip ahkamını öğ
reneceklerini söyleyince Hariciler onlara 
Kur'an dinletip emin oldukları yere ka
dar götürmüşlerdi (a.g.e., lll, 1078-1079). 
Abdullah b . Habbab'ı Hz. Osman ve Ali 
hakkında övücü ifadeler kullandığı için 
hamile olan karısıyla birlikte hunharca öl
dürdükleri esnada bir hıristiyandan hur
ma almak için pazarlık yapan Hariciler, 
hıristiyan hurmayı parasız vermek iste
yince takvaya aykırı olacağını belirterek 
bu teklifi reddetmişlerdir (a.g.e., lll, 1134-
1135). 

Şiir ravileri, tarihçiler ve edebiyat ten
kitçiter i Hariciler'in edebi kabiliyetlerinin 
üstünlüğü, şiir, hutbe ve mektuplarının 
fesahat ve belagatı konusunda söz birli
ği etmişler, bu sebeple de edebi güzel
likler, mana doğruluğu ve maksadı ifade 
etme gibi özelliklerinden dolayı onların 
örnek metinlerini muhafaza etmeye gay
ret göstermişlerdir. Muhalifleri. farklı 
görüşler taşıyan Harici gruplarının dü-
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şüncelerini ortaya koyarken onları meş
hur etme endişesini taşımalarına rağ
men edebi meziyetlerini kabullenmek
ten de geri kalmamışlar; edebi duygula
rının inceliğinden. tenkitlerindeki başarı
larından dolayı Hariciler'e ait ifadelerle 
istişhadda bulunmaktan kendilerini ala
mamışlardır. Hariciler'den günümüze in
tikal eden az sayıdaki edebi malzeme. 
onların kültürel özelliklerini ortaya koya
cak niteliktedir. 

Fevkalade soğukkanlı olan Hariciler ha
sımlarının karşısında heyecana kapılmaz. 
kendilerini kaybetmezlerdi. Güzel konuş
malarının yanı sıra keskin zekalarıyla , ha
zırcevap ve atı lgan olmalarıyla da şöhret 
bulmuşlardır. Hasımlarıyla savaş alanla
rında bile yürütmekten geri durmadık
ları tartışmalarında tam bir taassubun 
hakim olduğu görülür. Hariciler, ne ka
dar kesin olursa olsun hiçbir delil karşı
sında çaresiz kalıp teslim olmaz, hiçbir 
düşünce onları ikna etmeye yetmezdi. 
Aksine hasımlarınca ortaya konan delil
lerin kuwetli olması , on ları kendi inanç
larına daha fazla sarılmaya ve inançlarını 
destekleyecek daha güçlü deliller arama
ya iterdi. Bunun sebebi düşüncelerinin 
zihni olmaktan çok duygusal bir nitelik 
taşıması, mezhep taassubunun sağ du
yulu ve mantıklı düşünme yollarını tıka

mış o lmasıydı. 

Harici kültür ve edebiyat ürünlerini içe
ren eserler. genellikle onları doğru yol
dan uzaktaşmış olarak gören muhalif tır
kaların tahriplerine maruz kalmıştır. Di
ğer taraftan bütün hayatlarını savaş ve 
fiili mücadele ile geçirmeleri kültür mi
raslarının kaybolmasına, derlenmesi ve 
yayılmasının zorlaşmasına ·sebep olmuş

tur. Bundan dolayı onlarla ilgili olarak 
kaynaklarda yer alan bilgiler ancak misal 
getirme, red yahut takdir etme gibi se
beplerle muhafaza edilmiştir. Harici şa
irlerinin, çok sayıda olduğu sanılan divan
larından sadece Tırımmah'ın divanının 
günümüze ulaşabilmiş olması da bu hu
susu teyit eder. 

İki ana noktada toplanabilecek olan 
Harici edebiyatının özelliklerinden birin
cisi, önde gelen ediplerinin aynı zaman
da büyük fırkaların kumandanları olma
sıdır. Bu !iderler, fırkanın prensip ve dü
şünceleriyle uyum halinde olan hareket
leri sayesinde bu edebiyat ürünlerine 
edebi anlamda doğruluk ve duygu muh
tevaları kazandırmışlardır. Diğer bir özel
lik, Hariciler'in genel olarak bedevi kabi
telere mensup olmaları sebebiyle temiz · 
bir dile ve orüinal ifade güzelliklerine sa-

hip bulunmalarıdır. Nitekim onların bir 
kısmı , şahsi yetenek ve tecrübelerinin 
ötesinde Kur'an-ı Kerim ve onun mCıciz 
üsiCıbundan etkilendikleri bilinen kariter 
idi. Bunlar siyasi, fikri ve savaş la ilgili 
problemierin çözümünde iman ve amel 
arasındaki s ı kı ilişki üzerine kurulan 
inançlarından hareket etmişlerdir. 

Harici edebiyatının konusu genel ve 
özel olmak üzere iki eğilim yansıtmakta
dır. İlki, diğer müslümaniarta ittifak ha
linde bulundukları iman, takva, cihad ko
nularıyla zulmün ortadan kaldırılması, 
müslümanın sosyal davranış ve tercihle
rinde hata ve kusur lardan uzaklaşması 
gibi umumi hususlardır. Bu konulardaki 
fikirlerini ortaya koymalarında mübala
ğa ve tekrar gibi unsurlar varsa da bunu 
inançlarının bir sonucu olarak değerlen

dirmek gerekir. Kendi edebi ürünlerinde 
de görüleceği üzere gerçekten zühdün 
öncüsü sayılabilecek bu zümre toplum
daki kibir, riyakarlık. dünyaya aşırı bağlı
lık gibi ahlaki ve içtimal kusurlara karşı 

çıkmakta itidal çizgisini aşmışlardır. Ha
riciler'in zühdle ilgili düşünceleri, boş te
vekkülden ve menfilikten uzak olmanın 
yanında mevcut düzene karşı çıkma ve 
eyleme teşvik etme izleri de taşımakta
dır. Bu sebeple onlar, muhalif fırkaların 
bünyesindeki kusurları eleştirmekle ye
tinmeyip bunları şiddet yoluyla ortadan 
kaldırmaya yönelmişlerdir. Harici edebi
yatının yansıttığı diğer eğilim ise kendi 
prensipleri çerçevesinde müslüman ço
ğunluğa muhalefet ederek hilafet, tah
kim ve Sıffin Savaşı'na katılan ların duru
mu gibi konuları çözüme kavuşturma t e
mayülleridir. Harici edipleri tahkimi ken
di problemlerinin ortaya çıkışının ana se
bebi olarak ele almakta, onu kabullen
meyi hata ve küfür olarak değerlendir
mektedirler. Edebi ürünlerinde, "Hüküm 
yalnız Allah'ındır" (la hükme illa billah) slo
ganı bu sebeple sık sık tekrarlanır. Al
lah'ın dininde insanların hakem olması
nın reddi üzerinde kuwetle durulur. Şair 
Ferve b. Nevfet'in kendileriyle savaşan
larta savaşacakları, kişilerin değil ancak 
Allah'ın hükmüne razı olacakları şeklin

deki ifadesi de bu yaklaşımı açık bir şekil
de ortaya koyar. ihtilal ilanı. baştaki ida
recilere darbe ve diğer Harici gruplarına 
katılma gibi hallerde sloganlarını bu ko
nulara münhasır olmak üzere özel anlam
da tekrarladıkları görülür. 

Bu edebiyatta önemle vurgulanan h u
s ustardan biri. yegane doğrunun kendi 
dini siyasetleri ve mezhepleri olduğu 
inancı , bunun hasımiarına karşı savunul-



ması ve diğer insanları kendi düşüncele

rine celbetme gayretidir. Bir başka konu 
da şecaat ve takvatannın tasviridir. H ari
eller. kendilerinden çok daha güçlü toplu
luklar karşısında mücadele etmeyi önem
semediklerini edebi mahsullerinde sık 
sık ortaya koyarlar. İhtilale teşvik, hasım
larını susturma, onları küfür ve dinsizlik
le niteleme önemli temalardan dır. Harici 
edebiyatının ele aldığı konulardan biri de 
ölüm temennisi ve şehadete koşmaktır. 
ifadelerinden ölümü bir gaye gibi kabul
tendikleri anlaşılmaktadır. Bu gaye edebi 
ürünlerine hayatın uzunluğundan sıkıl

ma, yaşamaktan yakınma, çölde etlerini 
yırtıcı hayvanların yemesi, kemiklerinin 
rüzgarda savrutınası temennisi şeklinde 
aksetmektedir. Mücadele esnasında her 
türlü sıkıntıya kattanma özellikleri, ölü
mü başanya ulaşmak için en uygun yol 
olarak benimsediklerini ortaya koyar. Ölü
mün baldan tatlı olduğu anlatımının şiir
lerinde tekrarlanması bunu teyit eder. 
Ölüm arzusu Haridier'in şiirlerine bir mik
tar hüzün ve kötümserlik katarsa da ga
yelerini gerçekleştirme emellerini gölge
lememiştir. Ayrılık eleminin ortaya ko
nulması, ayrıca m ersiyeler edebi konular 
içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Harici şiirlerinin hemen hepsi hamasi 
türündendir. Bu. ırk ve kabile taraftartı
ğının harekete geçirdiği. intikam alma
ya dayanan bir hamaset olmayıp bütün 
müslümanlarda bulunmasının gerektiği
ne inandı kları ve Allah rızasını kazanabil
mek için uğrunda her türlü mücadeleyi 
verdikleri akldelerine dayanan bir asabi
yetti. Bundan dolayı şiirlerinde inanca da
yanan güçlü bir üslfıp. samimi ve sıcak 
duygular. kabile asabiyetinden kurtulma 
ve özellikle Kur'an- ı Kerim'den etkilenme 
temaları görülür. Şiirlerinin özelliklerin
den biri de gerekli çağrıya icabetle ku
surların ı anladıkları zaman pişmanlık 
duymalarıdır. Bu duygular bazan, günah 
işleme sebebiyle şuur düğümlenmesine 

benzeyen bir hale dönüşür. Bu nevi duy
gular Malik el-Mezmum'un. "İşlediğim 
günahlar insanlara paylaştırılsaydı onla
rın hepsi ölümden ürperirdi" anlamında
ki beytinde açıkça görülür (Nayif Mah
mud Ma'ruf, DLuanü'l-ljavaric, s. 242) Ha
rici şairleri bu duyguları aracılığıyla men
suplarını yapmaları gereken işler konu
sunda uyarmışlardır. Bu bakımdan onla
rın şiirleri Abdullah b. Vehb er-Rasibl, Ur
ve b. Üdeyye, Ebu Bilal Mirdas b. Üdey
ye, Nati' b. Ezrak ve Salih b. Müserrah 
gibi şehid kumandanların yiğitliklerini, 
akldeleri uğruna kendilerini feda etme
lerini ve dolayısıyla ahirette ulaşacakları 

mükatatları dile getiren övgülerle dolu
dur. Bunlar arasında, özellikle kırk kişilik 
askeri gücü ile kendilerinden kat kat faz
la sayıdaki Emevl ordusuna karşı çı kan, 

inancı uğruna kendini feda eden Ebu Bi
lal'in örnek şahsiyeti kasidelerinin mih
verini teşkil etmiştir. 

Aralarındaki şiddetli mücadelelere rağ
men Harici edebiyatında fıkhl ihtilaflara 
yer verilmez. Haridier'in bölünmesine se
bep olan en önemli anlaşmazlık konusu 
huruc ve ku u d meselesidir. Bir grup, ken
dilerince "dar-ı küfür" sayılan yerden çık
mayı ve hicret etmeyi gerekli görürken. 
diğerleri bulunulan yerden hicret etme
nin fazilet ve sevabının üstünlüğünü ka
bul etmekle birlikte zaruret sebebiyle 
bunu terketmenin caiz olduğunu söyle
mektedir. Bu mesele Haridier'in şiirlerin
de de işlenmiştir. İlk gruba mensup olan 
Katari b. Fücae. hicreti terkeden (kaid, 
çoğulu kaade) gruptan olan Ebu Halid 
el-Kananl'yi, Allah'ın hiçbir kaidin özrünü 
kabul etmeyeceğini , kendisinin dünyada 
ebedl yaşayamayacağını ve eninde so
nunda cezasını göreceğini hatırlatarak 
ayıplamıştı. Yine Katar! , Haccac'la bera
berliğinden dolayı Sebre b. Ca'd'ı kınamış 
ve bunun etkisiyle bazı kimseler kendi 
grubuna ittihak etmişti. Bu arada kaade
nin çoğu, tedbirli olmak düşüncesiyle sa
vaşa katılmamış olmalarına rağmen za
ruret ve özür halinin bitiminden hemen 
sonra arkadaşlarına ittihak etmek için 
fırsat kollamışlardır. Bundan dolayı kaa
denin şiirlerinde de isyan ve ihtilal çağrı
ları çokça yer aldığı gibi Haricilik araştır
macılarının "huruc" manasında değerlen

dirdikleri "şira" (kendini feda etme) keli
mesi ve türevlerinin de sıkça kullanıldığı 
görülmektedir. Harici metinleri dikkatle 
incelendiği takdirde şira ifadesinin Hari
d'nin kendini feda etme arneliyesi oldu
ğu anlaşılır. 

Haridier edebiyat ve şiirde ilkelerinden 
uzaklaşmamış. şiirlerini hiçbir zaman bir 
kazanç vesilesi yapmamışlardır. Hatta 
onları "şiir sanatında inançlarından ayrıl

mayan. şiiri medih ve kazanç vesilesi ol
manın üzerine çıkarmak isteyenler" şek
linde nitelendirmek mümkündür. Şair 
İmran b. Hıttan. bir defasında insanlar
dan çıkar sağlamak için onları öven Fe
rezdak'ı ayıplamış. isteklerini Allah'a yö
neltmesini tavsiye etmişti (Müberred, II, 
744). Tırımmah da bir şiirinde kendini 
tehlikeye atmayı halifeterin vaadlerini 
beklerneye tercih ettiğini belirtmektedir 
(Nayif Mahmud Ma'rQf, Dluanü'l-ljaua
ric, s. 1 ll) 
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Günümüze intikal eden tek Harici di
vanı Tırımmah'a aittir. Kaynaklar. bun
dan başka Haridier'den 1 00 kadar kadın 
ve erkek şaire ait 330'dan fazla kaside, 
kıta ve urcQze nakletmektedir. N. Mah
mud Ma'ruf, kaynakları taramak sure
tiyle Haridler'e ait şiir, hutbe, risale ve çe
şitli sözleri Divdnü'l-Ijavdric adıyla bir 
kitapta toplamıştır (Beyrut 1403/1983). 
Bu eserlerin sahipleri Katari b. Fücae. 
imran b. Hıttan. Tırımmah. Ubeyde b. 
Hilal el-Yeşkürl. Amr b. Husayn el-Anberl 
ve Müleyke eş-Şeybaniyye gibi birinci sı

nıf şairlerdir. Bunlar arasında hurQc ve 
hicreti benimseyen Katari ile kuudu be
nimseyen İmran b. Hıttan, Harici şiirinin 
birçok örnek ve özelliğini ortaya koyma
ları bakımından büyük önem taşırlar. Be
ni Temlm kabilesinin M azi n koluna men
sup Haridier'in en güçlü fırkası olan Eza
rika'nın yirmi yıl süreyle liderliğini yapan 
Katari cesaret ve takvasıyla dillere des
tan olmuş bir şairdir. Onun şiiri akldeyi, ce
sareti ve Harici şiirinin özelliklerini yansıt
ması itibariyle sanatta inanç arasındaki ir
tibatı açıkça ortaya koyar. Kasidelerinin 
çoğu hamaset. cihad, şehitfiğe ulaşmak. 
yahut aşağılık bir hayattan kurtulmak 
için vuruşmakla öğünmek gibi özellikleri 
yansıtmaktadır. Katari aynı zamanda Arap 
hatiplerinin en meşhurlarından biridir. 

İmran b. Hıttan ise cihad hususunda 
kaadenin yolunu takip etmiştir. Her ne 
kadar ordu kumandanlığı yapmamışsa 
da Emevl karşıtı gizli ve şiddet taraftarı 
bir hareketin liderfiğini yürütmüştür. Bu 
sebeple Haccac onu yakalamaya çalışmış, 
İmran da Emevl casuslarından yakasım 
kurtarmak için hangi kabilenin yurduna 
gitmişse onların nesebine yakınlık iddia 
etmiş ve sonunda Küfe yakınlarında Ezd 
kabilesinin bulunduğu yerde vefat etmiş

tir (84/703). İmran'ın şiirlerinin hakim 
konusu Harici akldesiyle daha sonra ev
lendiği amcasının kızı Cemre'dir. Başlan

gıçta Haricller'e mensup olmayan imran. 
onlara bağlı bulunan Cemre ile onu mez
hebinden çevirmek ümidiyle evlenmiş, 
fakat daha sonra kendisi Harici olmuş
tur. Cemre onun siyasi hayatını yönlen
dirdiği gibi şiirine de dramatik bir boyut 
kazandırmıştır. İmran'ın Cemre'den do
layı yaşama arzusunu terennüm etmesi
nin yanında Haridier'in geleneğine uy
gun olarak şehitlik için ölümü arzulama
sı şiirlerinde daima bir tezat teşkil etmiş
tir. İmran büyük ihtimalle, Sufriyye'nin 
hurQc etmeyip bulunduğu yerde kalma
sında, mücadele psikolojisini yumuşata
cak ve inancına dokunmaksızın Cemre 
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ile birlikte yaşamasına imkan sağlayacak 
bir yön bulmuş olmalıdır. Bu durum ha
yatında derin izler bırakmıştır. Şairfiği ya
nında toplulukları harekete geçirebile
cek derecede bir hatip olan imran, duy
gularının oluşumunda ve psikolojik mü
cadelesinde Harici liderlerinden EbQ Bi
fal Mirdas b. Üdeyye'den geniş ölçüde et
kilenmiştir. 

Hariciler'in fikri. siyasi ve savaşla ilgili 
hayat tarzları onları şiirle birlikte hitabe
te de yöneltmiş. bu sebeple Harici ede
biyatında hitabet önemli ölçüde gelişmiş. 
bazı kumandanları en meşhur Arap ha
tipleri arasında yer almıştır. Haridier'in 
hutbelerinin üsiQp özellikleri konusunda 
hüküm verebilmek, düşünce ve maksat
larındaki edebi hususiyetleri anlayabil
mek için kaynaklarda sınırlı da olsa hut
be mecmuaları mevcut bulunmaktadır 
(hutbe örnekleri için bk. İbn Abdürab
bih , IV, ı 4 ı- ı 4 7) . Birbirlerine yazdıkları 
mektupları ihtiva eden mecmualarda ise 
kuwetli bir münazara üsiQbu ve ince bir 
düşünce tarzı hakimdir. Bu malzemeler 
aralarında ortaya çıkan ihtilafları, kuman
danları arasında geçen konuşmaları ve 
hasımiarına karşı cüretli çıkışlarını ihtiva 
etmektedir. Haridier'in en meşhur ha
tipleri Nafi' b. Ezrak. Katari b. Fücae. im
ran b. Hıttan. Hayyan b. Zabyan es-Süle
mi, Müstevrid b. Alkame ve EbQ Hamza 
ei-Harid'dir. Bilhassa sonuncusu hutbe
Ierindeki fevkalade başarılı tasvirler. et
kileyici duygular ve derin manalı unsur
Iarla Arap edipleri arasında özel bir mev
kiye sahiptir. EbQ Hamza'nın üçü uzun, 
ikisi kısa olmak üzere beş hutbesi kay
naklarda yer almaktadır (Nayif Mahmud 
Ma'rOf, Dlvanü'l-ljavaric, s. 283-297). Ha
rici edip, şair ve hatiplerinin göze çarpan 
en önemli özellikleri duygularının sami
miyeti, irticalen söylemeleri, dünya ni
metlerini önemsemeyişleri. hayat sıkın
tılarını canlı tasvir ve prensiplerini cesa
retle müdafaa etmeleridir. Hariciler'de 
şiir ve edebiyat konuları değişikliğe uğ
ramış. geleneksellikten uzaklaşarak ha
maset. şecaat ve takva konuları ile yeni 
bir boyuta ulaşmıştır. 

Mersiye türü Hariciler'de değişik bir 
şekil kazanmıştır. Ölen kumandanları ve 
büyükleri için yazdıkları mersiyelerde hü
zün ve ağlama yerine Allah'ın takdir ve 
kazasına rıza ifadesi vardır. Bu arada ku
mandanlarının yiğitlik ve takvalarıyla il
gili methiyelerin mOsikiyle söylendiği be
lirtilmektedir. 

Haridier'in hicivleri genellikle hasımla
rının zulmü. sapıklığı , nifakı. kendilerin-
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den olanların gerekli hallerde birbirleri
ne yardım etmemeleri, savaştan kaçma
ları ve dünyaya meyletmeleri gibi husus
lara yöneliktir. Buna karşılık kabile asa
biyetinin gözetilmediği övgülerinde şe
caat, şehitlik arzusu, zulme karşı çıkma 
gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca Harici 
edipleri methiyelerini bir kazanç vasıtası 
yapmamışlardır. Büyük bir maharetle da
ha çok hanımları için söyledikleri gazel
lerde ise incelik, iffet, vakar ve şehil.det 
arzusu hakimdir. 

Genellikle duyguları tasvir eden Harici 
edebiyatı, esas olarak inanca dayanmak
la birlikte ci had temasını da geniş ölçüde 
işlemiştir. Metinler arasında mana. üsiQp 
ve duygu birliği itibariyle benzerlikler bu
lunması yanında her biri yaşanan tecrü
belerin ürünleri olarak güçlü ferdi özel
likler taşır. Hareketli siyasi hayat ve sü
rekli savaş şartları şiirlerinin çoğunun 
kıta ve urcQze şeklinde olması sonucunu 
doğurmuşsa da bu onların edebiyatında 
kasidelerin ve uzun şiirlerin bulunmadı
ğı anlamına gelmez. Harici edebiyatının 
kendine has özellikleri Arap-İslam ede
biyatı tarihi boyunca üsiQp, yapı ve konu 
yenilikleri yönünden temayüz eden bir 
edebi hareket meydana getirmiş bulun
maktadır. 

Neredeyse bir iman esası konumuna 
yükseltilen dini hoşgörüsüzlüğü siyasi ala
na da taşımak. kendinden olmayanlara 
karşı zora başvurarak sosyal ve politik 
değişmeyi sağlamaya çalışmak şeklinde 

özetlenebilecek olan Harici siyaset anla
yışının uzantılarını sonraki dönemlerde 
de görmek mümkündür. İslam tarihi bo
yunca bazı grup ve fırkaların benzer ra
dikal anlayışları bayraklaştırdıkları bili
nen bir husustur. Hz. Peygamber'in İslam 
toplumunun oluşup gelişmesinde gös
termiş olduğu esnekliği ortaya koyama
yan Haridier zamanla küçük gruplara ay
rılmışlar ve kendilerinin dışındaki müslü
manlar için başvurdukları zor kullanma 
yöntemini kendilerinden kabul etmedik
leri diğer Harici gruplara da uygulamış
lardır. Sonuçta giderek küçük gruplara 
ayrılan Haridier'den ancak itidali tercih 
edenler bugüne ulaşabilmiştir. Günümüz
de Umman. Zengibar, Doğu ve Kuzey Af
rika'da küçük topluluklar halinde yaşa
yan ve artık müslüman çoğunluğu tekfir 
etmeyen, amaçlarına ulaşmak için de si
yasi cinayetlere başvurmayan Hariciler 
İbazi mezhebine bağlıdır. Aradan geçen 
uzun zaman onları geniş İslam toplulu
ğunun etkisi altına almıştır. 
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Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilat. 
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Hariciye Nezareti'nin tarihi kökleri, XVII. 
yüzyılda Divan-ı Hümayun'un önemini kay
bedip devlet idaresinin Babtali'ye intika
line kadar uzanır. Reisülküttab ve sorum
luluğundaki Divan-ı Hümayun katipleri 
bu taşınma ile birlikte saraydan Babıali'
ye geçtiler. Babıali. sadrazarnın başkanlı
ğında ikindi divanının toplandığı ve dev
let meselelerinin tartışıldığı idari merkez 
haline geldi. Reisülküttab, artan bürok
ratik ihtiyaçlar sonucunda Divan-ı Hüma
yun kalemlerinde açılan yeni bölümlerin 
sorumluluğunu alarak sadrazarnın ve 
ikindi divanının katiplik görevlerini üst-


