
KÜMBET 

tır. Bu devri n mezar anıtları içinde az sa
yıda kümbet formu ile mezar anıtları gö
rülmektedir. Bu form. sayısı azalarak XIX. 
yüzyıl sonuna kadar Anadolu'da sürmüş
tür. 
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~J SEMA DoöAN 

r 
KÜMEYL b. ZİYAD 

( .:ı 4j ı.)! J:.oS' ) 
Kümeyl b. Ziyad (Abdirrahman) 

b. Nehik (Nüheyk) 
b. Heysem en-Nehai el-Küfi 

(ö. 82/701) 

Hz. Ali'ye yakınlığıyla tanınan abid. 
L ~ 

KGfe'de dünyaya geldi. Hayatının on se
kiz yılını Hz. Peygamber devrinde geçirdi
ği (İbn Hacer, lll, 318) ve öldüğünde dok
san yaşında olduğu (Zehebl. Tarif].u'l-İs

lam, s. ı 78) şeklindeki haberler dikkate 
alındığında onun ResGl-i Ekrem'in son dö
nemlerinde doğduğu söylenebilir. Kümeyl 
33 (653-54) yılında KGfe Valisi Said b. As 
ile geçinerneyen Eşter, Sabit b. Kays. Mu
kanna· ve Sa'saa b. SGhan grubuna dahil 
olunca vali tarafından Halife Osman'a şi
kayet edildi. Halife de bu grubun Şam'a 
sürülmesini emretti. Şam Valisi Muaviye 
b. Ebu Süfyan. Kümeyl ve arkadaşlarına 
zaman zaman uyarılarda bulunduysa da 
onlar muhalif tavırlarını sürdürmeye de
vam ettiler. Durumu halifeye bildiren Mu
aviye gelen emir üzerine bunları tekrar 
KGfe'ye gönderdi. Kümeyl ve arkadaşla
rının KGfe'deki faaliyetlerinden yine ra
hatsız olan Said b. As halifeye başvurarak 
onların KGfe'den uzaklaştınlmasını iste
di. Bunun üzerine Halife Osman, Kümeyl 
ve arkadaşlarını Abdurrahman b. Halid b. 
Velid'in vali olarak bulunduğu Humus'a 
gönderdi. Kümeyl grubu bir süre de bura
da kaldı (Ta beri, IV, 318-326) . Kümeyl'in 
daha sonra KGfe'ye geçtiği anlaşılmakta
dır. Osman b. Affan halife olduğu sürece 
işlerin düzelmeyeceğini, onun mutlaka 
bertaraf edilmesi gerektiğini düşünen 
KOfeli bir grup içinde yer alan Kümeyl'in 
Umeyr b. Dabii ile birlikte halifeyi öldür-
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rnek için Medine'ye gittiği, Umeyr'in Me
dine'de kararından vazgeçtiği. Kümeyl'in 
halifeyi takip etmeye başladığı , halifenin 
muhtemelen durumdan haberdar oldu
ğu , bir defasında Kümeyl'e rastladığı ve 
onu tokatladığı kaydedilmektedir. Kü
meyl halifeye haksız yere canını acıttığı

nı söylemiş. bunun üzerine halife, "Sen in
sanları gaflete düşürüp öldürmek iste
yen biri değil misin?" deyince Kümeyl bu
nu kabul etmemiş . Halife Osman. "Eğer 
doğru söylüyorsan gel sen de bana vur" 
deyince Kümeyl onu affettiğini söylemiş
tir (a.g.e., lV, 403). Hz. Osman devrinin 
nihayete ermesinde kısmen payı olduğu 
görülen Kümeyl'in Ali b. Ebu Talib döne
minde bazı görevler üstlendiği (a.g.e.,IV, 
446). bu arada Hit'te amillikyaptığı bilin
mektedir (Şe rif er-Radi, s. 450) . Kümeyl'in 
Cemel Vak'ası'na katılıp katılmadığı hu
susunda bilgi yoktur. Sıffin'de ise Hz. Ali'
nin safında yer aldığı, Hz. Ali'nin kendisi
ne bazı dualar öğrettiği ve tavsiyelerde 
bulunduğu kaydedilmektedir. 82 (701) 
yılında Abdülmelik b. Mervan 'ın Irak valisi 
Haccac. daha önce Osman b. Affan'la ara
larında geçen hadiseden dolayı Kümeyl'i 
huzuruna çağırdı. fakat Kümeyl kaçtı. 
Haccac. Kümeyl'in mensup olduğu Nehai 
kabilesinin reisierine onu bulup getirme
lerini, aksi halde tahsisatiarını keseceği ni 
bildirdi. Başta Muaviye olmak üzere Ye
zid. Mervan ve Abdülmelik'in Kümeyl'in 
görüşlerini bildikleri halde kendisini affet
tiklerini. esasen onun yaşlı bir kimse ol
duğunu, öldürülmesinin doğru olmayaca
ğını söyleyen Esved b. Heysem en-Ne
halyi ise tehdit etti. Bu durumdan Haber
dar olan Kümeyl gelip Haccac'a teslim 
oldu (Thberl, lV, 404) ve onun emriyle Beni 
Amir b. Avf'tan Ebü'I-Cehm b. Kinane el

. Kelbitarafından öldürüldü (a.g.e., VI, 365). 

Kaynaklarda saygın ve güvenilir bir 
kimse olduğu belirtilen Kümeyl Ömer b. 
Hattab. Osman b. Affan, Ali b. EbG_Talib, 
İbn Mes'Gd ve Ebu Hüreyre'den rivayette 
bulunmuş ; Abdurrahman b. Abis, Abbas 
b. Zerih , Abdullah b. Yezid es-Suhbani, 
Ebu İshakes-Sebii ve A'meş gibi raviler 
de kendisinden hadis rivayet etmiştir. Ba
zı hadisçiler Kümeyl 'i sika kabul ederken 
(İbn Ebu Hatim, vıı, 175; İbn Hibban, eş

Şil:eat, V. 341) bir kısmı onun müfrit Şii ol
duğunu , rivayetlerine güvenilemeyeceği

ni belirtmiştir (İbn Hibban, el-Mecrü/:ıin, 
II , 221; Zehebl, Mizanü'l-i'tidal, lll, 4 ı 5). 

Genellikle Sünni hadis kaynaklarında 
rivayetlerine yer verilmeyen Kümeyl'in 
Şii hadis kitaplarında. bazı tarihlerde ve 
tabakatla ilgili eserlerde Hz. Ali'nin ken-

disine tavsiyeleri ve öğrettiği dualar yer 
almaktadır. Rivayete göre Hz. Ali bir gün 
Kümeyl'i mezarlığa götürmüş. halkın 
kaplara benzediğini, kapların en hayırlı
sının ise içine konan şeyi muhafaza eden 
kap olduğunu. insanların Allah ' ı bilenler. 
kurtuluş için öğrenenler, ne-yaptığını bil
meyen ve sürü kabilinden olanlar şeklin
de üç sınıfa ayrıldığını belirttikten sonra 
tavsiyelerini sürdürmüştür (bu tavsiyenin 
metni için bk. Ya'kübl, rı , 205-208; Şe rif er
Radi, s. 495-497; EbO Nuaym, 1, 79-80). Hz. 
Ali'nin Kümeyl'e bir başka tavsiyesi de in
sanlara karşı iyi davranmak. onları se
vindirmek. böylece Allah'ın lutfuna erip 
musibetlerden kurtulmakla ilgilidir (Ş e
rif er-Radi, s. 513; Meclisi, LXXI. 31 9). Hz. 
Ali 'n in Kümeyl'e dini, ahlaki ve sosyal 
muhtevalı uzun bir tavsiyesi de zikredil
mektedir (Meclisi, LXXIV. 266-277). Ayrı
ca Şii kaynaklarında onun Kümeyl'e tel
kin ettiği dualar nakledilmekte (a.g.e., 
LXVI I, ı 96), satır aralarında Farsça tercü
meleri bulunan Kümeyl duaları İran'da 
yaygın olarak okunmaktadır. 

Kümeyl b. Ziyad tarikatlar ve tarikat 
silsileleri bakımından da önemli bir şah
siyettir. Kübreviyye, Sühreverdiyye. He
medaniyye. Nurbahşiyye. Bektaşiyye ve 
Ni'metullahiyye gibi tarikatların silsile
lerinde onun ismi yer alır. . Hz. Ali'nin Kü
meyl'e hırka giydirdiği, bütün zahi r ve 
batın ilimlerini kendisine bildirdiği. onun 
da bu bilgileri ve sırları Abdülvahid b. 
Zeyd'~ aktardığı kaydedilmektedir. Kü
meyl b. Ziyad'ın adının geçtiği tarikat silsi
l elerine "silsile-i Kümeyliyye" denir (Ma '
sOm Ali Şah, Tara'iJ:e, ll, 83-108) . 
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