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TAKDİM 

Bismillahirrahmanirrahim 

Şüphesiz yeryüzü tarih boyunca birçok olaylara sahne 
olmuş ve bu olaylara tesir eden nice eşsiz şahsiyetlere… 
Bu yüce şahsiyetler kendi kişisel yaşamlarını, hedef ve 
amaçlarına feda ederek çaba göstermişler ve sonuçta in-
sanlık tarihi de onları ödüllendirmiş, insanlığa birer öğ-
retmen olarak sunmuştur. Yine kuşkusuz insanlık tarihine 
adını ve hedefini altın harflerle yazanlar içinde Kerbela 
kahramanı, özgürlük sembolü ve abidesi olan Hz. Hüse-
yin'in (a.s) yeri bir başkadır. 

Öyle ki, bu fedakârlık karşısında saygıyla eğilmeyen 
hiçbir insan bulunamaz. Günümüze kadar farklı din ve 
mezheplerden olan yazarların telif ettikleri kitaplar bunun 
küçük bir belgesidir. 

Nice savaşlar binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmış 
ve kısa bir zaman sonra zihinlerden silinip unutulmuştur. 
Ancak kurak bir çölde, Fırat nehrinin kenarında, susuz ve 
mazlum katledilen yetmiş iki insanın kahramanlıkları ve 
fedakârlıkları unutulmadığı gibi, gün geçtikçe daha bir an-
lam kazanarak insanlığın zulümle savaşında onların karan-
lık hücrelerine meşale olmuş zulme karşı direniş ve sava-
şın metodu ve sembolü olmuştur. İslâm toplumunda dinin 
yozlaşmaya yüz tutup saptırılmak istendiği ve dinî eğitim-
lerin arka plana atıldığı, kişilerin ilâhlaştırılıp saltanatın 
din diye yutturulmak istendiği karanlık bir devrin karanlı-
ğına kızıl kan meşalesi ile aydınlık saçıp aydın sayfaların 
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nasıl oluşturulabileceğini gösteren bir hidayet meşalesi ve 
fitne ve bela tufanından Nuh'un kurtuluş gemisi gibi insan-
lığı kurtuluş sahiline taşıyan gemi olmuştur. Hüseyin ve 
yetmiş iki yareni insanlığa özgürlük, fedakârlık, şahadet 
ve mazlumiyet fazileti, Hüseyin'e ve yoluna nasip olmuş, 
cinayet, tutsaklık, acımasızlık, zalimlik çirkefine de katil-
leri ve katillerinin hamileri düşmüştür. 

İnsanlık âlemi Hüseyin ve yareni gibilere özlem içinde 
bakmakta ve kurtuluş yolu ararken Hz. Resulullah'ın 
(s.a.a) ciğerparesi Hüseyin (a.s) hakkında buyurmuş oldu-
ğu: "Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir." sö-
zünü hatırlayarak bu özgürlük öğretmenini, Kerbela oku-
lunu ve şahadet dersini daha iyi idrak edebilmek için Şia 
ulemasının itibar ettiği Seyyid İbn Tâvûs'un (589-664 h.) 
akıcı bir üslup ve eğitici bir metotla kaleme aldığı "el-
Luhuf" adlı eserini (ki kendi konusunda kaynak eserler-
den sayılmaktadır) sunarak minnet borçlu olduğumuz Hü-
seynî şehitlerin ve Zeynebî şahsiyetlerin ruhuna ithaf edi-
yoruz. 

Birinci basımı 1997 yılında yapılan bu eser, mütercim 
tarafından tekrar gözden geçirilerek ve önceki basımda 
olmayan müellifin mukaddimesi eklenerek, yeni mizanpaj 
ve bazı tashih ve değişikliklerle siz değerli okurlarımızın 
istifadesine sunulmuştur. 

Ya Rabbi! Karanlık dünyamızı aydınlatmak için Hz. 
Resulullah'ın (s.a.a) emaneti olan Kur'ân ve Ehlibeyt'i an-
lamayı, yaşamayı ve yaşatmayı tüm insanlara ihsan eyle. 
(Âmin!) 

Tevfik Allah'tandır. 
 

              KEVSER 
              Şubat 2006 

              Muharrem 1427 
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YAZARIN ÖNSÖZÜ 

Bismillahirrahmanirrahim 

Hamt ve övgü, akıllar ufkundan nurunu kullarına yan-
sıtan, irade ve isteğini Sünnet ve Kitab'ın diliyle açıklayan 
Allah'adır. O Allah ki; evliyası ve aşıklarını, aldatıcı dün-
yanın pençesinden kurtarıp neşe yoğrulu nurlara cezp et-
miştir. Aşıklarına olan bu lütfü, ne nedensiz ve ne de zor-
layıcı değildir. Yüce Allah, kendilerini güzel ve üstün va-
sıflarla donatan aşıklarını, lütuf ve inayetine uygun ve la-
yık bulmuştur.  

Bu demek oluyor ki yüce Allah, kendine gönül veren 
kullarını, ne yapacağını bilmez halde kalmalarına ve şaş-
kınlığa duçar olarak görmeye razı olmamış ve bu yüzden 
de onlara, sorumluluklarını ifa etme başarısı inayet buyur 
muş ve bu alanda başarılı kılmıştır.  

Böylece de Allah evliyası, getirisi olgunluk olan dav-
ranış biçimine yönelmiş ve yüce Allah'tan başka her şey-
den koparak rahatlığa kavuşmuşlardır. Ruhları, yüce Al-
lah'ın rızasını algılamış ve bunun sonucunda gönülleri tü-
müyle hakka yönelmiştir. Allah'ın lütuf ve inayeti sayesin-
de gönülleri huzur bulmuş ve arzularının yönü ilâhî kera-
metler olmuştur.  

Beka ve karar yurduna mutmain olan kalplere özgü 
mutlulukla dolu görürsün onların benliğini.  

Âlemlerinin Rabbi'nin azamet ve yüceliğinden ve de 
O'nun huzurunda olmaktan kaynaklanan korkunun izini gö-
rürsün onlarda. 
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Allah'a daha çok ve layıkıyla yakın olabilme özlemleri 
daima artmakta ve gönülleri de ilahi sorumluluklarını ye-
rine getirmeye isteklidir. Bu doğrultuda tam anlamıyla 
ciddiyet göstermektedirler; kulakları, ilâhî sırları dinleme-
ye amadedir; gönülleri, Allah'ı anmanın tatlılığıyla neşe 
bulmuş ve vecde gelmiştir. Allah'ı anmaktan, imanları öl-
çüsünde haz duyarlar.  

Yüce Allah da lütuf ve inayet hazinesinden, kendine 
yakışır şekilde ve hem de minnet koymaksızın ilâhî erlere 
âta eder. 

Ne de küçüktür ilâhî erler nezdinde, Allah'ın azamet 
ve yüceliğinden yüz çeviren her şey; ne de değersizdir on-
ların nazarında, Allah'a vuslattan uzaklaştıran her şey! 

İlâhî erler, daim Allah ile halvetin en güzel hazzını 
duyar ve ilâhî celal süslerini kuşanırlar. 

Onlar, yaşamalarını, Allah'a kulluk ve hükmüne itaatin 
kemaline engel olarak gördükleri için mecburen bekadan 
el çekip Hz. Hakk'ın likasına yürüdüler. Bu felah ve kurtu-
luşa, fedakârlık ve özveriyle ilerlediler; bedenlerini, keskin 
kılıç ve mızraklara hedef kılacak kadar tetikte beklediler. 

Kerbela şehitleri, can kuşlarını bu olgunluk ve yüceli-
ğe kavuşturmak için beden kafesini kırdı ve kanatlandılar. 
Şehadet için yarışmayı haz ve huzur nedeni gördüler; mal-
larının yağmalanacağı, aile ve çocuklarının esir düşeceği 
konusu asla onların gönüllerinde hüzün sebebi oluştura-
madı.       

Seyyid Murtaza Alemü'l-Hüda (r.a), onlar hakkında 
şöyle buyurmuştur:  

Bedenleri sıcak kumlar üzerine seriliyken, Allah 
dergâhında huzur bulmuştur ruhları. Onlara zarar 
vermek isteyenler, âdeta yarar sağlamıştır onlara; 
onları öldürenler, âdeta onları diriltmişlerdir! 
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Ehlibeyt'in Karşılaştığı Musibetlere Ağlamanın Sevabı 

Hidayet izlerinin yok edilişi, bidatlerin ortaya çıkışı, 
saadeti yitirme üzüntüsü ve Kerbela şehitlerinin şehit edi-
lişlerinden etkilenme konusunda matem giysisi giymek, 
Peygamber (s.a.a) sünnetinin ve Allah kitabının gereği ol-
masaydı, onlara bahşedilen bu büyük nimet karşısında mut-
luluk ve muştuluk giysileri giyerdik.  

Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.a) evladının uğradığı mu-
sibete inlemek ve yas tutmak, Allah'ın rızasına neden ol-
duğu ve iyilik ehli kulların değerli amaçlarına zemin oluş-
turduğu için biz de matem elbisesi giydik; bu bağlamda 
gözyaşı döktük ve gözlerimize şöyle dedik: 

Ey gözler! Onların ardında ağlamaktan ve ağla-
ma sonrasında gaflet etmeyin. 

Gönüllerimize de dedik:  
Şefkat ve rahmet Peygamber'inin, sevgili evlatları 

hakkındaki vasiyeti, ümmeti tarafından ve hamiyet-
siz düşmanları tarafından ayaklar altına alınmış ve 
bu topraklarda doğranmıştır. Peygamber (s.a.a) ev-
latlarının yasında yavrusu ölen anneler gibi inleyin. 

Allah'ım! Kalpleri pareleyen bu büyük hadiselerden, 
çile ve kederi feryada dönüştürüp kalpten coşturan bu bü-
yük musibetten, bütün sıkıntıları küçük ve hakir kılan bu 
sıkıntıdan, takva merkezini dağıtan bu olaylardan, risalet 
ocağının kanını yerlere döken oklardan, yücelik ailesini 
esir tutan ellerden, büyüklerin başını öne eğdiren musibet-
ten, en üstün ailenin canlarını bedenlerinden ayıran fitne 
ve beladan, yiğitlerin elini kolunu bağlayan kınamadan, 
Cebrail'i mateme büründüren faciadan ve Allah'ın huzu-
runda büyüklük arz eden bu yıkıcı olaydan sana sığınırız!   

Niye böyle olmasın ki?! Yüce Peygamber'in (s.a.a) 
bedeninin bir parçası, üryan olarak çölün kumları üstünde 
yatmaktadır; sapkınlar tarafından kanı akıtılmıştır; Pey-
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gamber (s.a.a) kızları, devecilerin ve kınayıcıların gözleri 
önünde yüzü açık olarak götürülmektedir; razı olan ve ol-
mayanlar karşısında elbiseleri yağma edilmiştir. Bu yüce 
ve üstün bedenlerin elbiseleri çalınmış ve öylece toprak 
üstünde yatmaktadır. 

İşte bu musibetler, Peygamber (s.a.a) ailesini perişan 
etmiştir ve hidayet güneşinin kalbine saplanan oklar, in-
sanlığın kalbini işlevsiz bırakmıştır. Kadınların yankılanan 
nale ve çığlıkları, onların ölüm habercisiydi. Bir de bu 
iniltiler o hazrete hitap olunca, onun kalbindeki hüzün ve 
keder ateşini alevlendiriyordu. 

Keşke Fatıma (s.a) ve babası görselerdi, kızlarının ve 
evlatlarının yalın ayak bırakıldıklarını; keşke görselerdi, 
kimi evlatlarının yaralı, kiminin esir ve kiminin de başı 
kesik olduğunu! Peygamber (s.a.a) ailesinden olan kızlar 
yaka yırtarak, musibet vurgunu olarak, perişan saçlarıyla 
perdeler ardından çıkmış ve yüzlerini yırtarak koruyucula-
rının yasında inlemekteler. 

Ey bilinçli ve gerçekçi insanlar! Bu ailenin katledildiği 
yeri hatırlayın; düşmanlarının çokluğu karşısında onların 
kimsesizliğine ve yalnızlığına yakınıp ağlayın; sürekli hü-
zün ve göz yaşlarınızla onlara yardım edin! Çünkü onlar, 
âlemlerin Rabbi'nin emanetleri, Müslümanların Peygam-
ber'inin (s.a.a) kalbinin meyveleri ve Hz. Fatıma'nın (s.a) 
göz nurudurlar. Yüce Peygamber (s.a.a), onların dişlerini 
mübarek ağzına alır ve onların baba ve annelerini, kendi 
baba ve annesinden üstün bilirdi. 

Onlar hakkında bir şüphe varsa kalbinde, Peygam-
ber'in (s.a.a) Sünneti'ne ve Kur'ân'a sor! Çünkü Kur'ân ve 
Sünnet, bilge insanlar nezdinde dürüst şahitlerin en adili-
dirler ve her ikisinde de onların faziletleri ayrıntılarıyla 
açıklanmıştır. Yüce Allah, Cebrail aracılığıyla onların fa-
zilet ve menkıbelerini iletmiştir. Bu insanlar, ne de çabuk 
unuttu her şeyi ve babalarının onca iyiliklerine karşılık 
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nankörlüğe giriştiler. O hazretin huzurunu, kalbinin mey-
vesine reva gördükleri eziyetle kararttılar; evlatlarının ka-
nını dökmekle o hazretin makam ve hürmetini küçümsedi-
ler. O hazretin, evlatları ve ailesi hakkındaki onca tavsiye-
lerini görmezlikten geldiler. Kıyamet gününde Allah Re-
sulü'nün (s.a.a) huzuruna çıktıklarında ne cevap verirler?      

Bu zalimler, Peygamber'in (s.a.a) diktiği binayı yıktı 
ve İslâm ehli arasında, "Bu ne yaman musibettir!" feryadı-
nı icat ettiler.  

Bu zulüm karşısında incinmeyen kalpten Allah'a sığı-
nırız!  

Zamanın insanlarından hayret etmekteyim. Ne oldu bu 
Müslümanlara böyle? Bu musibet karşısında üzüntülerini 
ortaya çıkarmamalarının nasıl bir mazereti olabilir? Bil-
mezler mi ki Allah Resulü'nün (s.a.a) öldürülen evladının 
intikamı henüz alınmış değil?! Bilmezler mi ki Peygam-
ber'in (s.a.a) mübarek kalbi yaralıdır; sevgili oğlu düşman-
lar çemberinde yalnız kalıp öldürülmüş ve naaşı yerde 
kalmıştır?!  

Melekler, bu büyük musibette Peygamber'e (s.a.a) tes-
liyet arz etmekte ve peygamberler de o hazretin acılarını 
paylaşmaktadırlar. 

Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'e (s.a.a) 
vefa gösteren insanlar, neden o hazretle birlikte ağlamıyor 
ve acısını paylaşmıyorsunuz?  

Ey Fatıma'nın (s.a) babasını sevenler! Andola Allah'a, 
öldürülüp yerde yatanların mateminde Hz. Fatıma (s.a) ile 
birlikte inlemelisin! İslam'ın büyükleri ve sultanlarının maz-
lumiyetine ağlayarak göz yaşı seli oluşturmalısın! Ancak 
böylelikle, bu musibete ortaklık edenlerin mükafatını elde 
edebilir ve hesap gününün saadetine nail olabilirsin. Efen-
dimiz İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) şöyle buyurduğu 
rivayet edilmiştir:  
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Babam Zeynelabidin (a.s) sürekli derdi ki: "Yüce 
Allah, İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinde gözleri 
yaşla dolan ve yüzüne akan her mümine cennette, 
yüzlerce yıl kalacağı köşkler verir. Yüce Allah, düş-
manlarımızın dünya hayatında bize yaptığı eziyet-
lerden dolayı gözleri yaşaran her mümin kula, ya-
naklarına süzülen yaşlarla bağlantılı olarak doğruluk 
yurdunda yer verecektir. Yüce Allah, bizim yolu-
muzda eziyet gören her mümini kıyamet gününün 
eziyetinden koruyacaktır ve kıyamet gününün gaza-
bından emniyette tutacaktır." 

Efendimiz İmam Cafer Sadık'tan (a.s) da şöyle rivayet 
edilmiştir: 

Yüce Allah, bizim anıldığımız yerde gözleri do-
lan ve sineğin kanadı büyüklüğünde bile olsa bize 
ağlayan müminin günahlarını, denizler büyüklüğün-
de olsa bile bağışlar. 

Bu husustaki bir başka rivayet şöyledir:  
Bizim musibetimize ağlayan veya yüz kişiyi ağla-

tan kimseyi cennete götürmeye biz kefiliz. Bizim 
musibetimize ağlayan ve elli kişiyi de ağlatan kimse, 
cennet ehlidir; kendi aylayıp otuz kişiyi ağlatan kim-
se cennet ehli sayılır; kendi ağlayıp on kişiyi ağlatan 
kimse cennet ehli olacaktır; kendi ağlayıp sadece bir 
kişiyi ağlatan kimse cennet ehlidir; kendini ağlayan-
lara benzeten (her ne kadar gözünden yaş çıkmasa 
bile) kimseyi de Allah cennete götürecektir. 

Elinizde bulunan "el-Luhuf" kitabının müellifi Ali b. 
Musa b. Cafer b. Muhammed b. Tâvûs şöyle der:  

"Misbahu'z-Zâir ve Cenahu'l-Musafir" kitabını telif et-
tikten sonra bu kitabın, en güzel ziyaret yerlerini ve ziyaret 
esnasında yapılan en seçkin amelleri ihtiva ettiğini gör-
düm. O kitabı yanında bulunduran kimsenin, artık ziyaret 
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yer ve amellerini içeren büyük ya da küçük diğer kitapları 
yanında taşıma ihtiyacı hissetmeyeceğini anladım. Bu ne-
denle o kitabı yanında bulunduran kimsenin, Şehitler 
Efendisi İmam Hüseyin'e (a.s) yas tutabilmesi için başka 
kitaplara ihtiyaç duymaksızın özet ve derli toplu bir mak-
tel kitabı hazırlamaya karar verdim. Kutsal türbeleri ziya-
rete gidenlerin zamanının sınırlı olduğunu da göz önünde 
bulundurarak bu kitabı hazırladım.  

Bu kadarla yetiniyor ve sözü şöyle özetlemek istiyo-
rum: Bu kitap, gam ve keder kapılarını okuyucuların yü-
züne açacak ve müminleri kurtuluşa taşıyacaktır. Kitabın 
adını "el-Luhuf Alâ Katle't-Tufuf" olarak seçip bu söz-
cüklere değerli gerçekleri sığdırdım. Kitabı üç bölüm ola-
rak tasarlayıp yazdım.  

Evrenin sahibi ve merhameti bol Allah'tan yardım di-
liyorum.  

Ali b. Musa b. Cafer b. Muhammed b. Tâvûs 
 
 





 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Savaş Öncesi Vuku Bulan Olaylar 

İmam Hüseyin (a.s), 4. hicrî kamerî yılında, şaban 
ayının beşinci gününün akşamı veya üçüncü gününde 
dünyaya gelmiştir. Bazıları da İmam Hüseyin'in (a.s), hicrî 
üçüncü yılında ve rebiyülevvel ayının sonlarında dünyaya 
geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a.s) doğumu hakkında 
daha farklı rivayetler de mevcuttur. 

İmam (a.s) dünyaya geldiğinde Cebrail, bin melek ile 
birlikte Allah Resulü'nün (s.a.a) huzuruna varmış ve bu 
kutlu doğumu tebrik etmiştir. Hz. Fatıma (a.s) çocuğunu 
alıp Allah Resulü'ne (s.a.a) götürmüş ve yüce Peygambe-
rimiz (s.a.a) de onu görmekle mutlu olmuş ve ona "Hüse-
yin" adını vermiştir. 

"Tabakat" kitabında İbn Abbas'ın Abdullah b. Bekir b. 
Habib-i Sahmî'den, onun da Hatem b. San'a'dan şöyle ri-
vayet ettiği nakleder: Abbas b. Abdülmuttalib'in zevcesi 
Ümmü'l-Fazl şöyle demiştir:  

Hüseyin (a.s) dünyaya gelmeden evvel, bir gece 
rüyamda, Peygamber'in bedeninden bir parçanın ay-
rıldığını ve benim kucağıma bırakıldığını gördüm. Rü-
yamı Resulullah'a (s.a.a) anlatıp tabir etmesini iste-
dim. O da, "Eğer rüyan sadık rüyalardan ise, kızım 
çok yakında bir erkek çocuğuna sahip olacak ve ben 
de emzirmen için onu sana vereceğim." buyurdu. 

Çok geçmemişti ki Hz. Fatıma (a.s), bir erkek 
çocuğu dünyaya getirdi ve emzirmem için onu bana 
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verdiler. Bir gün onu Allah Resulü'ne (s.a.a) götür-
düm. Hazretleri, Hüseyin'i (a.s) alıp dizi üzerine 
oturttu ve öptü durdu. Bu arada Hüseyin (a.s) altını 
ıslatınca Peygamber'in elbisesine de bulaştı. Hızla ve 
şiddetle onu, Peygamber'in kucağından öyle uzak-
laştırdım ki ağlamaya başladı. Allah Resulü (s.a.a) 
öfkeli bir ses tonuyla: "Ağır ol Ümmü'l-Fazl! Benim 
elbisem yıkanır; ama sen çocuğuma eziyet ettin." 
buyurdu. Ben Hüseyin'i (a.s) kendi haline bırakıp su 
getirmek için odadan çıktım ve döndüğümde Resu-
lullah'ın (s.a.a) ağladığını gördüm. "Ey Allah'ın Re-
sulü (s.a.a), neden ağlıyorsunuz!" dedim. Hz. Pey-
gamber: "Az önce Cebrail gelip ümmetimin bu ço-
cuğu öldüreceği haberini verdi!" buyurdu. 

Hadis ravileri şöyle rivayet etmişlerdir: Hüseyin (a.s) 
bir yaşını doldurduktan sonra muhtelif suretlerde ve yüzle-
ri kırmızı renkli on iki melek Allah Resulü'nün (s.a.a) hu-
zuruna varıp kanatlarını açarak şöyle dediler:  

Ya Muhammed, oğlun Hüseyin (a.s) de Kabil'in 
Habil'e yaptığı zulme uğrayacaktır. Habil'e verilen 
mükâfat ona da verilecek ve onu öldürenler ise Ka-
bil'in düştüğü azaba düşeceklerdir. 

Bu arada göklerdeki bütün mukarreb melekler, Resu-
lullah'ın (s.a.a) huzuruna müşerref olup Hüseyin'in (a.s) şe-
hadeti hakkında tesliyette bulundular; Hüseyin'in (a.s) öl-
dürülüşüne karşılık olarak Allah'ın belirlediği mükâfat hak-
kında bilgi verdiler ve Hüseyin'in (a.s) defnedileceği yeri 
Resulullah'a (s.a.a) gösterdiler.  

Allah Resulü (s.a.a), bu durum karşısında şöyle bed-
dua etti: 

Allah'ım! Oğlum Hüseyin'i (a.s) aşağılayanı aşağı-
la; onu öldüreni öldür ve amacına ulaştırma! 

Hüseyin (a.s) iki yaşındaydı ve Allah Resulü (s.a.a) bir 
yolculuğa çıkmıştı. Yüce Peygamberimiz (s.a.a), aniden 
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yolda durup "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Şüphesiz ki 
biz Allah'ınız ve şüphesiz ki O'nadır dönüşümüz)" dedi ve 
gözlerinden yaşlar süzüldü. Ağlamasının nedeni sorulunca 
şöyle buyurdu:  

Şimdi Cebrail indi ve oğlum Hüseyin'in, Kerbela 
denilen yerde ve Fırat nehrinin yakınında öldürüle-
ceğini bildirdi. 

"Ey Allah Resulü (s.a.a), onun katili kimdir?" sorusu-
nu şöyle yanıtladı:  

Yezid adında biridir. Oğlum Hüseyin'in öldürü-
lüşünü ve defnedildiği yeri gözlerimle görür gibiyim. 

Allah Resulü (s.a.a), bu yolculuktan döndükten sonra 
camie geldi; minbere çıkıp bir konuşma yaptı ve insanları 
nasihat etti. Sonra sağ elini Hasan'ın (a.s) ve sol elini de 
Hüseyin'in (a.s) başına koyup yüzünü gökyüzüne çevirip 
şöyle yakardı:  

Allah'ım! Muhammed senin kulun ve peygambe-
rindir; bunlar da benim pak Ehlibeyt'imden ve seç-
kin soyumdandır. Ben, bunları ümmetimin arasında 
halife bırakıyorum. Cebrail, bu oğlumun aşağılana-
rak öldürüleceği haberini verdi bana. Allah'ım! Şa-
hadeti ona mübarek kıl; onu şehitler efendisi kıl ve 
şehadetini de katilleri için kutlu kılma! 

Allah Resulü (s.a.a) bunları söyleyince halkın ağlama 
sesi yükseldi. Yüce Peygamber, "Ona nasıl ağlar ve yar-
dımına koşmazsınız?" buyurduktan sonra camiden ayrıldı. 
Çok geçmemişti ki yeniden camie döndü ve yüzünün rengi 
değişmişti. Yaşlı gözleriyle kısa bir konuşma yaptı ve şöy-
le buyurdu:  

Ey insanlar! Sizin aranızda iki büyük emanet bı-
rakıyorum; biri Kur'ân ve diğeri Ehlibeyt'imdir. On-
lar benim sevgi beslediğim kişilerdir; kalbimin mey-
veleri ve benim canımdırlar. Onlar (Kur'ân ve Ehli-
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beyt'im) Kevser havuzunda bana gelinceye değin 
birbirlerinden ayrılmazlar. Bilin ki, ben kıyamet gü-
nü bu iki büyük emaneti bekleyeceğim. Yüce Al-
lah'ın sizden istememi emrettiği Ehlibeyt'ime sevgi 
dışında size bir şey sormayacağım. Öyleyse iyi dü-
şünün! Kıyamet günü, kalbinizde Ehlibeyt'imin 
düşmanlığını taşıyarak ve onlara zulmetmiş olarak 
bana gelmeyin! Bilmiş olun ki, kıyamet günü ümme-
tim üç bayrak altında bana gelecekler: Bazıları siyah 
bir bayrak altında bana varacaklar. Bu durum me-
lekleri inletecektir. Bu bayrağın altındakiler benim 
karşımda duracaklar. "Siz kimsiniz?" diye soracağım 
onlara. Benim adımı unutarak diyecekler ki, "Biz 
tevhit ehliyiz ve Arabız." Onlara, "Ben Arap ve 
Acemin peygamberi Ahmed'im." diyeceğim. "Senin 
ümmetindeniz." diyecekler. "Benden sonra Kur'ân 
ve Ehlibeyt'im hakkında nasıl davrandınız?" diye 
soracağım. Diyecekler ki: "Kur'ân’ı zayi ettik ve 
emirlerine uymadık; senin Ehlibeyt'ini yok etmek ve 
yeryüzünden silmekti amacımız." Onlardan yüz çe-
vireceğim ve onlar susuz bir hâlde ve siyah yüzleriy-
le benden uzaklaşacaklar. 

Sonra simsiyah bir bayrak altında ikinci topluluk 
gelecektir. Bunlara, "Aranızda bıraktığım biri büyük 
ve diğeri küçük iki emanet; Kur'ân ve Ehlibeyt hak-
kında nasıl davrandınız?" diye soracağım. Diyecek-
ler ki: "Kur'ân'a karşı muhalefet ettik ve Ehlibeyt'ini 
de aşağılayarak darmadağın ettik." Onlara, "Benden 
uzak durun!" diyeceğim. Onlar da yüzü kara ve su-
suz bir hâlde gidecekler. 

Yüzlerinden nur yağan üçüncü bir topluluk da 
yanıma gelecektir ve ben onlara, "Siz kimsiniz?" di-
ye soracağım. Onların cevabı şöyle olacaktır: "Tev-
hit sözünü yüceltenlerden, Allah'tan sakınmayı gaye 
edinenlerden ve Muhammed (s.a.a) ümmetindeniz. 
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Biz, dini inançlarında sarsılma ve tereddüde yer 
vermeyen hak ehlinin mirasçılarıyız. Biz, aziz Al-
lah'ımızın kitabı Kur'ân'a sarılarak helalını helal ve 
haramını da haram kabul edenlerdeniz. Peygambe-
rimiz Muhammed'in (s.a.a) Ehlibeyt'ini sevdik, on-
ları kendimiz gibi görüp yardım etmede ve düşman-
larıyla da savaşmada asla ihmal etmedik." Onlara, 
"Ne mutlu sizlere!" diyeceğim. "Ben sizin peygam-
beriniz Muhammed'im. Siz, dünya hayatında söyle-
diğiniz gibi yaşadınız." Daha sonra Kevser havu-
zundan onlara su vereceğim. Güler yüzle ve mutlu 
bir hâlde cennete doğru gidecek ve ebediyen orada 
kalacaklardır. 

Muaviye'nin Ölümü ve Yezid'in Mektubu 

O gün de akşam olmuş ve mescitte bulunanlar dağıl-
mışlardı. Ancak Allah Resulü'nün (s.a.a) sözleri olduğu 
gibi halkın kulaklarında çınlamadaydı. Bulundukları her 
mecliste ve gittikleri her yerde Hüseyin'in (a.s) öldürüle-
ceğini anlattılar. Halk bu konu üzerinde titizlikle durdu ve 
bu hadiseyi gözleriyle görmeleri için beklemeye koyuldu-
lar sanki. 

Hicrî 60 yılının receb ayında Muaviye öldü. Yezid, 
Medine valisi Velid b. Utbe'ye bir mektup yazarak bütün 
Medine halkından ve özellikle de Hüseyin'den (a.s) kendi-
si için biat almasını, biat etmediği taktirde başını vurup 
kendisine göndermesini emretti.  

Velid, Mervan'ı çağırarak istişarede bulundu ve görü-
şünü sordu. Mervan, konu hakkındaki görüşünü şöyle 
açıkladı:  

"Hüseyin (a.s), Yezid'e biat ederek alçalmaz. Senin 
yerinde ben olsaydım, senin gücün bende olsaydı şayet hiç 
gecikmeden Hüseyin'i (a.s) öldürürdüm."  



 20 

Velid buna karşı şöyle dedi: "Böyle bir işe girişmek-
tense dünyaya gelmez olaydım. Asla bu alçaklığın yükünü 
sırtlanmam!" 

Velid daha sonra elçi göndererek Hüseyin'i (a.s) evine 
davet etti. Hüseyin (a.s) Ehlibeyt'inden ve dostlarından 
oluşan otuz kişilik bir grupla Velid'in evine geldi. Velid, 
önce Muaviye'nin ölüm haberini duyurdu ve Yezid için 
biat etmesini istedi. Hüseyin (a.s) biat meselesinin önemi-
ne değinerek, bunun gizlide yapılamayacağını dedi ve ek-
ledi: "Halkı biat için davet edeceğin zaman bize de haber 
sal." Mervan dedi: "Hüseyin'in (a.s) sözüne kulak asma, 
mazeretini kabul etme ve eğer biat etmiyorsa onu sağ bı-
rakma." Hüseyin (a.s) öfkelenerek şöyle buyurdu:  

Vay olsun sana ey kötü kadının oğlu! Benim öl-
dürülmem için ferman mı veriyorsun? Andolsun Al-
lah'a, sen yalan söyledin ve bu sözü demekle de ken-
dini aşağıladın. 

Daha sonra Velid'e dönerek şöyle dedi:  
Ey emir, biz Peygamber (s.a.a) Ehlibeyt'i ve risa-

let kaynağıyız; meleklerin inip kalktığı ev bizim evi-
mizdir. Allah bizim hatırımıza rahmetini insanların 
yüzüne açtı ve sonu da bizim adımızla olacaktır. 
Yezid'e gelince; o alenen günah işlemekten kaçın-
mayan, içki içen ve kan döken biridir. Benim gibi 
biri, Yezid gibi birine biat etmez. Ancak siz de bu 
geceyi sabahlayın, biz de; siz de iyi düşünün, biz de. 
O zaman hangimizin hilafet makamına daha layık 
olduğunu anlarız. 

Ardından Velid'in evinden çıktı. 
Mervan, Velid'e dönerek dedi: "Benim nasihatime ku-

lak asmadın ve söylediğimin aksine hareket ettin."  
Velid dedi: "Vay hâline! Ne yani, dinimi ve dünyamı 

kaybetmemi mi öneriyorsun bana? Andolsun Allah'a, yer-
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yüzünün saltanatını bana verseler bile Hüseyin'i (a.s) öl-
dürmem. Andolsun Allah'a, her kim elini Hüseyin'in (a.s) 
kanına batırırsa, Allah'ın huzuruna çıktığında iyiliklerinin 
kefesi çok hafif olacak ve bağışlanması da imkansız. Al-
lah, böyle birine rahmetle bakmaz, onu günahtan arındır-
maz ve çok elim bir azapla onu cezalandırır." 

O gece de sona erdi. Hüseyin (a.s), sabahın ilk saatle-
rinde yeni bilgiler edinmek için evinden çıktı ve yolda 
Mervan'la karşılaştı. Mervan İmam Hüseyin'e (a.s) şöyle 
dedi: "Ey Hüseyin (a.s), ben senin hayrını isterim. Benim 
nasihatimi dinle ki saadete kavuşasın." Hüseyin (a.s), "Ne-
dir nasihatin, söyle de duyayım." buyurdu. Mervan dedi: 
"Ben Yezid b. Muaviye'ye biat etmeni emrediyorum. Çün-
kü bu, hem dünyan ve hem ahiretin için en iyi olanıdır." 
Hüseyin (a.s) dedi ki:  

Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz de 
O'nadır! Şimdi İslâm diniyle vedalaşmak gerekir. 
Çünkü Peygamber (s.a.a) ümmeti, Yezid gibi birinin 
egemenliğine duçar olmuştur. Ben ceddim Resulul-
lah'ın (s.a.a), "Hilafet Ebu Sufyanoğulları'na haram-
dır." buyurduğunu duydum. 

Bir süre konuştuktan sonra Mervan öfkeli bir şekilde 
ayrıldı.  

Hüseyin'in (a.s), Şehadetinden Haberdar Oluşu 

Yazar der ki: Araştırmalarımız sonucu İmam Hüse-
yin'in (a.s), şehadetinden ve karşılaşacağı olaylardan ha-
berdar olduğunu ve yapması gereken şeylerin de aynen yap-
tığı şeyler olduğunu anladık.  

İsimlerini "Gıyas-u Sultani'l-Vera li-Sükkani's-Sera" 
kitabında detayıyla zikrettiğim bazı ravilerin kendi belge-
leriyle Ebu Cafer Muhammed b. Babeveyh el-Kummî'den 
ve "el-Emali" kitabında da Mufazzal b. Ömer'den naklet-
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tiklerine göre İmam Cafer Sadık (a.s) kendi babalarından 
şöyle rivayet etmiştir:  

Bir gün Hüseyin b. Ali (a.s) kardeşi Hasan'ın (a.s) 
evine gitti. Kardeşinin durumunu görünce gözlerin-
den yaşlar süzüldü. Hasan (a.s), "Niye ağlıyorsun?" 
dedi. Hüseyin (a.s), "Size yapılan zulüm ve haksız-
lıklara ağlıyorum." dedi. Hasan (a.s), "Bana yapılan 
zulüm gizlide içirilen zehirdir ve ben bunun tesiriyle 
öleceğim. Ancak senin düşeceğin duruma kimse 
düşmeyecek ey Hüseyin (a.s). Çünkü ceddimiz Mu-
hammed'in (s.a.a) ümmetinden olduklarını iddia 
eden otuz bin kişi senin etrafını sararak saygısızlıkta 
bulunmak, kanını akıtmak, seni öldürmek, aileni ve 
Ehlibeyt'ini esir etmek ve ganimet toplamak için te-
tikte bekleyecekler. Bu arada Allah da lanet ve ga-
zabını Ümeyyeoğulları'na yöneltecek, gökyüzü kan 
ağlayacak, toz-toprak savuracak, her şey ve hatta 
çöllerdeki vahşi hayvanlar ve denizlerdeki balıklar 
bile senin başına gelenlere ağlayacaklar." dedi. 

Ömer-i Nessabe (r.a), soy bilimi hakkındaki "Şafi" ki-
tabında, ceddi Muhammed b. Ömer'e dayandırdığı bir ri-
vayette, bazılarının ismine değindiğim bir grup tarafından 
bana şöyle nakledilmiştir: Babam Ömer b. Ali b. Ebutalib 
(a.s), dayılarıma (Akil'in oğulları) şöyle nakledermiş:  

Kardeşim Hüseyin (a.s) Yezid'e biat etmeyince, 
yanına gittim ve yalnız olduğunu görüp şöyle de-
dim: "Canım feda olsun sana, kardeşin Hasan (a.s), 
babası Ali'den (a.s) naklederdi." Anlatmak istiyor-
dum ki boğazım düğümlendi ve ağlamaya başladım. 
Hüseyin (a.s) beni yanına oturtup buyurdu: "Benim 
öldürüleceğimi kardeşim sana söyledi mi?" Dedim 
ki: "Allah o günü göstermesin ey Peygamber'in oğ-
lu!" İmam Hüseyin (a.s): "Seni babanın hakkına 
yemin veriyorum, bu haberi sana söyledi mi?" dedi. 
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Dedim ki: "Evet, canım kardeşim, hayatta kalman 
için niye Yezid'e biat etmedin?" İmam Hüseyin (a.s) 
buyurdu: "Babam, benim ve onun şehit edileceğini 
Allah Resulü'nden (s.a.a) nakletti ve benim kabri-
min babamın kabrine yakın olacağını söyledi. Bildi-
ğin bazı şeylerden benim habersiz olduğumu mu sa-
nıyorsun? Andolsun Allah'a, asla zillete boyun eğ-
meyeceğim. Annem Fatımatü'z-Zehra (a.s) ceddim 
Resulullah (s.a.a) ile mülakat ettiğin zaman evlatla-
rına yapılan zulümlerden şikâyet edecek ve onun 
evlatlarına eziyet etmiş olanların hiçbiri cennete 
girmeyecektir. " 

Müellif der ki: Bazı dar görüşlü ve örümcek kafalılar, 
şehadetin ne denli büyük bir saadet olduğunu anlayama-
dıkları için bir insanın böyle bir durumda kendini tehlike-
ye atmasından yüce Allah'ın razı olmayacağını sanırlar. 
Oysa ki Allah Kur'ân-ı Mecit'te bazı insanlara emrediyor 
ki nefsinizi öldürün: 

Tövbe ederek kendi Allah'ınıza dönün ve 
nefsinizi öldürün. Çünkü bu Allah'ınızın ka-
tında sizin için daha hayırlıdır.1 

Belki de bu dar görüşlüler, "… ve kendinizi kendi el-
lerinizle tehlikeye atmayın."2 ayetinin şehadet hakkında 
olduğunu sanıyorlardır. Oysa ki böyle bir düşünce tümüyle 
yanlıştır. Şehadet, insan için en büyük saadetlerdendir. 
"Maktel" kitabının yazarı, bu ayetin tefsiri hakkında İmam 
Cafer Sadık'tan (a.s) bir hadis nakletmiştir ve bu hadisin 
asıl ravisi Eslem'dir:  

Nehavend veya başka bir savaşa katılmıştık. Müs-
lümanlar savaşmak için saflarını düzenlediler ve 
düşman da karşımızda saf düzenlemesi yaptı. Hiçbir 

                                                 
1- Bakara-54 
2- Bakara-195  
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savaşta bu kadar uzunluk ve genişlikte saflar gör-
memiştim. Rumlar şehrin duvarına sırtını dönerek 
savaşa hazırlanıyorlardı. Bu arada bir Müslüman saf-
tan ayrılarak düşmana saldırdı. Gören Müslümanlar, 
"La ilahe illallah! Kendi eliyle kendini tehlikeye attı." 
dediler.1 Bunu duyan Ebu Eyyüb Ensarî şöyle dedi:  

"Siz bu ayeti, düşmana saldırarak şahadete kucak 
açan biri hakkında uyarlamadasınız. Oysa ki bu doğ-
ru değil ve bu ayet bizim hakkımızda nazil olmuş-
tur. Çünkü biz Allah Resulü'ne (s.a.a) yardım etti-
ğimizden, kendi aile ve mallarımızdan el çektiğimiz-
den dolayı kendi işimizi yoluna koyamadık ve neti-
cede hayatımızın düzeni bozuldu. Durum böyle 
olunca kendi yaşantımızı düzene sokmak için Allah 
Resulü'ne (s.a.a) yardım etmemeye karar verdik ve 
bundan ötürü de: 've kendinizi kendi ellerinizle 
tehlikeye atmayın.'2 ayeti nazil oldu."  

Ayetin demek istediği şudur: Eğer Resulullah'a 
(s.a.a) yardım etmez ve evlerinize çekilirseniz kendi 
elinizle kendinizi bedbahtlığa itmiş ve Allah'ı gazap-
landırmış olursunuz. Bu ayet, evlerine çekilmeye ka-
rar veren bizleri reddetmekte ve İslâm düşmanlarıy-
la savaşmaya teşvik etmektedir, düşmana saldırarak 
Müslümanları da bu işe teşvik eden biriyle veya Al-
lah yolunda cihat ederek ahiret sevabına ulaşmak is-
teyenlerle hiçbir alakası yoktur. Allah dostları, hak 
yol uğrunda alacakları kılıç ve mızrak yaralarından 
dehşete kapılmazlar. 

Bu kitapta işleyeceğimiz bazı konular, bu hususu daha 
bir aydınlatacaktır. 

                                                 
1- Bakara, 195. ayete istinaden 
2- Bakara-195 
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Hüseyin'in (a.s) Medine'den Hicreti 

Hadis bilginleri, İmam Hüseyin'in (a.s) Velid b. Utbe 
ve Mervan'la görüşmesini ayrıntılarıyla yazdıktan sonra 
şunları yazmaktalar: O gecenin sabahı (hicri 60 yılının şa-
ban ayının üçüncü günü) İmam Hüseyin (a.s) Mekke'ye 
doğru hareket etti. Şaban ayının kalan bölümünde, rama-
zan, şevval ve zilkade aylarında Mekke'de bulundu. Ab-
dulluh b. Abbas ve Abdullah b. Zübeyr İmam Hüseyin'in 
(a.s) huzuruna varıp, "Siz Mekke'de kalın." dediler. İmam 
buyurdu: "Ben Allah Resulü'nden (s.a.a) bir emir almışım 
ve onu yerine getirmeliyim." Abdullah b. Abbas, İmam 
Hüseyin'den (a.s) ayrıldıktan sonra, "Vay Hüseynim!" di-
yerek yürüyordu.  

Daha sonra Abdullah b. Ömer Hüsey'in (a.s) yanına 
gelip dedi: "İyisi mi bu dalalete düşen insanlarla uzlaşma-
ya bak ve savaşa girişme." İmam Hüseyin'in (a.s) cevabı 
şu oldu:  

Yahya b. Zekeriyya'nın (a.s) başının kesilerek İs-
railoğulları'ndan bir serkeşe hediye edilmesinin, dün-
yanın alçaklığından olduğunu bilmez misin? Bilmez 
misin ki İsrailoğulları şafağın söküşünden güneşin 
doğuşuna kadar yetmiş peygamberi öldürüyor ve 
sonra da hiç bir şey olmamış gibi pazara giderek alış 
verişlerini yapıyorlardı. Fakat Allah onları cezalan-
dırmada acele etmedi, onlara mühlet verdi ve bu 
mühletten sonra çok katı bir şekilde onlardan inti-
kam aldı. Ey Abdullah! Allah'ın gazabından sakın ve 
bana yardım hususunda ihmal etme! 

Küfe Halkının Hüseyin'i (a.s) Daveti 

Küfe halkı Hüseyin'in (a.s) Mekke'ye geldiğini ve Ye-
zid'e biat etmediğini duyunca Süleyman b. Surad-i Hüzaî'-
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nin evinde toplandı. Süleyman kalkıp bir takım konuları 
hatırlattıktan sonra şu cümlelerle sözünü noktaladı:  

Ey Şiîler! Hepiniz biliyorsunuz ki Muaviye öldü, 
hesap vermek için Allah'ın huzuruna gitti, yaptıkla-
rının hesabını orda verecektir. Şimdi oğlu Yezid 
onun yerine geçmiştir. Şunu da biliyorsunuz ki Hü-
seyin b. Ali (a.s) ona biat etmedi ve zalim Ümeyye-
oğulları'nın şerrinden korunmak için Allah'ın evine 
sığındı. Sizler onun babasının Şiilerisiniz, bugün Hü-
seyin'in (a.s) sizin yardımlarınıza ihtiyacı var. Eğer 
ona yardım edeceğinize ve düşmanlarıyla savaşaca-
ğınıza inanıyorsanız hazır olduğunuzu yazıp ona bil-
dirin. Eğer tembellik edecekseniz şayet, onu kendi 
hâline bırakın ve en azından aldatmayın. 

Bu konuşmadan sonra şöyle bir mektup yazdılar: 
Bismillahirrahmanirrahim 
Süleyman b. Surad-ı Hüzai, Musayyib b. Necibe, 

Rüfaa b. Şeddad, Habib b. Mezahir, Abdullah b. 
Vâil, müminlerden ve Şiîlerinden Hüseyin'in (a.s) hu-
zuruna arz edilir: 

Selamun Aleykum! 
Hamdolsun Allah'a ki senin ve babanın düşma-

nını helak etti. O zalim ve hunhâr ki ümmetin ida-
resini onlardan selbedip zulüm ve haksızlıkla tasar-
rufta bulundu; Müslümanlara ait olan beytül malı 
gasbetti; onların rızasını almadan kendini yetki sahi-
bi ilan etti; iyileri katletti ve kötülere dokunmadı; 
Allah'ın malını zalimlerin ve serkeşlerin serveti hali-
ne getirdi. Semud, Allah'ın rahmetinden uzak oldu-
ğu gibi o da uzak olsun! Şimdi bizim senden başka 
imam ve önderimiz yoktur. Zahmete katlanıp bizim 
şehrimize gelmeniz çok uygun olacaktır. Sizin vesile-
nizle Allah'ın bizi saadet yoluna hidayet etmesi tara-
fımızca ümit edilmektedir. Kûfe valisi Nüman b. Be-
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şir emirlik konağındadır; fakat biz onun cuma ve 
cemaat namazlarına katılmıyor ve bayram günleri 
onunla birlikte namaz kılmıyoruz. Eğer bize gelecek 
olursanız, onu Kûfe'den çıkarıp Şam'a göndeririz. 

Selam olsun sana ey Peygamber'in evladı ve ba-
banın pak ruhuna. Allah'ın selam, rahmet ve bere-
keti üzerinize olsun. 

Şanı yüce Allah'ınkinden başka güç ve kudret 
yoktur. 

Bu mektubu yazıp gönderdiler. İki gün bekledikten 
sonra yeniden her biri birkaç kişinin imzasını taşıyan yüz 
elliye yakın mektubu bir grup insanla İmam Hüseyin'e 
(a.s) gönderdiler. Mektupların her birinde o hazret davet 
edilmişti. Hüseyin (a.s) bunca mektubun gelmesine rağ-
men sessiz beklemedeydi ve onların mektubuna cevap 
vermiyordu. Nitekim bir gün altıyüz mektup aldı ve diğer 
mektuplar da peyderpey İmama (a.s) takdim edilmedeydi. 
Öyle ki mektupların sayısı onikibine vardı. Daha sonra 
Kûfe halkının en son mektubu, Hâni b. Hâni Sebiî ve Said 
b. Abdullah Hanefî tarafından İmam Hüseyin'e (a.s) tak-
dim edildi. Mektup şöyleydi: 

Bismillahirrahmanirrahim 
Hüseyin (a.s) ve babası Emir'ül Mümin Ali (a.s) 

Şiilerinden Hüseyin b. Ali'nin (a.s) huzuruna: 
Selamun Aleykum! 
İnsanlar sizi beklemekteler ve sizden başkasını 

istemiyorlar. Ey Peygamber'in evladı, çok çabuk bi-
ze doğru hareket et. Çünkü bahçeler yeşile bürün-
müş, meyveler olgunlaşmış, bitkiler yeşermiş ve ye-
şil yapraklar ağaçların güzelliğine güzellik katmıştır. 
Bize gel, çünkü tetikte bekleyen ve donanımlı ordu-
na gelmiş olacaksın.  

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi size ve baba-
nızın üzerine olsun!  
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Hüseyin (a.s) mektubu okuduktan sonra onu getiren 
iki kişiye "Bu mektubu kimler yazdı?" diye sordu. "Ey Re-
sulullah'ın (s.a.a) evladı, bu mektubu Şebes b. Rib'î, Hac-
car b. Abcer, Yezid b. Haris, Yezid b. Rüveym, Urve b. 
Kays, Amr b. Haccac ve Muhammed b. Ömer b. Utarit 
gönderdi." dediler.  

Müslim b. Akil'in Kûfe'ye Gönderilmesi 

Hüseyin (a.s), kalkıp Rükn ile Makam arasında iki 
rekât namaz kıldıktan sonra yüce Allah'tan, bu olayı hayır-
lı kılmasını diledi. Müslim b. Akil'i yanına çağırarak du-
rumu anlattı ve halkın göndermiş olduğu mektupların ce-
vabını da Müslim'le gönderdi. İmam (a.s) mektubunda on-
ların isteğini olumlu bulduğunu belirterek şöyle yazmıştı:  

Ben, sizin gerçek amacınızın ne olduğunu öğre-
nip bana bildirmesi üzre amcam oğlu Müslim b. 
Akil'i size gönderiyorum. 

Müslim mektubu alıp Kûfe'ye doğru hareket etti.  
Kûfe halkı, İmam Hüseyin'in (a.s) cevap göndermesi-

ne ve Müslim'in gelişine çok sevinmişlerdi.  
Öncelikle Muhtar b. Ebi Übeyde-i Sakafî'nin evini ha-

zırlayarak Müslim'i orada ağırladılar. Daha sonra Şiilerin 
Müslim'le görüşmesini sağladılar. Müslim grup grup gelen 
Şiîlere İmam Hüseyin'in (a.s) mektubunu okuyordu ve on-
lar da sevinç gözyaşları dökerek biat ediyorlardı. Nitekim 
biat edenlerin sayısı on sekiz bine ulaştı.  

İbn Ziyad'ın Kûfe'ye Vali Tayin Edilişi 

Abdullah b. Müslim-i Bahili, İmaret b. Velid ve Ömer 
b. Sa'd Yezid'e bir mektup yazarak Müslim'in geldiğini 
bildirdiler ve Nüman b. Beşir'in Kûfe valiliğinden azledi-
lerek yerine bir başkasının atanmasını istediler. Yezid, Bas-
ra valisi olan Übeydüllah b. Ziyad'a bir mektup yazıp Kû-
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fe valiliğini ona verdiğini bildirdi. Müslim ve İmam Hüse-
yin'in (a.s) olayını da yazarak Müslim'i tutuklamasına ve 
öldürmesine dair kesin emir verdi. İbn Ziyad mektubu 
okuduktan sonra Kûfe'ye gitmek üzere hazırlık yapmaya 
koyuldu. 

Hüseyin (a.s), Yezid b. Mes'ud Nehşeli ve Münzir b. 
Carud-i Abdi gibi Basra büyüklerine mektup yazarak ken-
disine yardım ve emirlerine itaat etmeleri gerektiğini be-
lirtmiş ve mektubu da kendi kölesi Süleyman'la gönder-
mişti.  

Yezid b. Mes'ud, Temimoğulları, Hanzeleoğulları ve 
Sa'doğulları kabilelerini bir araya toplamış ve şöyle hitap 
etmişti: 

– Ey Temimoğulları, sizin aranızdaki mevkii ve ma-
kamımı nasıl görüyorsunuz? 

– Andolsun Allah'a ki çok iyi ve yüce bir makama sa-
hipsin. Senin varlığınla kabilemiz varlığını korumuştur ve 
en büyük itfihar sana mahsustur. Herkesten yüce ve her-
kesten öncesin, dediler.  

Bunun üzerine Yezid b. Mes'ud şöyle devam etti söz-
lerine:  

– Sizi buraya toplamamın bir nedeni var. Sizinle isti-
şarede bulunmak istiyor ve yardımınızı bekliyorum. 

– Andolsun Allah'a, dediler; nasihat etmekten çekin-
mez ve düşüncelerimizi takdim ederiz. Şimdi amacını söy-
le.  

Yezid b. Mes'ud dedi:  
– Ey Temimoğulları, öncelikle bilmelisiniz ki Muavi-

ye öldü. Andolsun Allah'a, çok alçak ve değersiz bir ölü-
dür ki yokluğuyla üzüntü duyulmaz. Bilin ki onun ölme-
siyle günah kapıları kırıldı ve zulmün temelleri sarsıldı. 
Muaviye halktan biat alarak oğlu Yezid'in saltanatını sağ-
lamlaştırmak istedi. Heyhat, böyle bir şey olamaz. Andol-
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sun Allah'a, çalıştı ve çaba harcadı ama iş zaafa uğradı ve 
sarsıldı, hilekarlarla meşveret etti ama rezil oldu. Şimdi de 
günahkar, bozguncu ve içkici oğlu Yezid onun yerine 
oturmuş ve halifelik iddiasında bulunmaktadır. Müslüman-
ların rızasını almadan kendini onların emiri olarak tanıt-
maktadır. Oysa ki ne sabrı var, ne de bilgisi. Hak yolundan 
ayağını koyduğu kadarını bile bilmez. Öyleyse ümmeti na-
sıl yönetebilir? Kat'i olarak Allah'a yemin ederim ki, dini 
korumak için Yezid'le savaşmak müşriklere karşı cihat 
etmekten daha hayırlıdır. Peygamberimizin kızının oğlu 
Hüseyin b. Ali (a.s) ise yüce, asil ve aynı zamanda da iyi 
düşünceli biridir. Fazileti vasfedilemez ve ilmi de sonsuz-
dur. Hilafete daha layık olan da odur. Çünkü İslâm'daki 
geçmişi parlak, yaşı olgun ve Resulullah'a (s.a.a) olan ya-
kınlığı da herkesçe bilinmektedir. Küçüklere karşı şefkatli 
ve büyüklere karşı da iyilikle davranandır. O en güzel 
imam ve önderdir ki Allah onunla hüccetini sizlere ta-
mamlamış ve saadet yolunu göstermiştir. O hâlde hakkın 
nuru karşısında gözlerinizi kaybetmeyin ve hidayet yolunu 
tanımadan batıl kuyularına düşmeyin. Sahr b. Kays Cemel 
Savaşı'nda itibarınıza gölge düşürdü, ancak bugün Pey-
gamber'in evladına yardımda bulunarak o lekeyi silebilir-
siniz. Andolsun Allah'a, her kim ona yardım etmezse, ço-
cukları zelil olur ve yakınlarını kaybeder. Bilin ki ben sa-
vaş için kuşanmış ve zırhımı giymişim. Şunu da bilmelisi-
niz ki her kim öldürülmezse nitekim ölecektir ve firar in-
sanı kurtarmayacaktır. Allah sizleri bağışlasın. Sözlerime 
olumlu cevap verin. 

Hanzeleoğulları söze başlayarak şöyle dediler:  
– Ey Eba Halid, biz senin yayındaki oklar gibiyiz ve 

yönelttiğin hedeften şaşmayız. Biz senin kabilenin süvari 
ve piyade askerleriyiz; bizi hangi savaşa gönderirsen zafer 
ve fetih senin olacaktır. Andolsun Allah'a, hangi girdaba 
atılsan biz de seninle olacağız; hangi zorlukla karşılaşsan 
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senin yanında yer alacağız. Andolsun Allah'a, kendi kılıç-
larımızla sana yardım edecek ve kendi bedenlerimizle seni 
koruyacağız. Şimdi ne yapmak istiyorsan, gecikmeden 
yap! 

Onlardan sonra Sa'doğulları şöyle başladı söze: 
– Ey Eba Halid, senin emrinden çıkmak ve sana mu-

halefet etmek bizim yanımızda en çirkin ve en kötü düş-
mandır. Fakat Sahr b. Kays, bizi savaş yapmamaya em-
retmiştir; bizce en doğru olanı budur ve şimdiye kadar da 
savaş yapmadığımız için izzetimizi koruyabildik. Madem 
durum bundan ibaret, istişarede bulunmamız için bize 
mühlet ver. Daha sonra görüşümüzü bildireceğiz. 

Şimdi söz sırası Temimoğulları'nındı: 
– Ey Eba Halid, biz senin kabilendeniz ve seninle ant 

içmişiz; öfkelenirsen öfkelenecek ve sefere çıkarsan ya-
nında olacağız. Emir senindir; emret, icabet ve itaat ede-
lim. 

Yezid b. Mes'ud, Sa'doğulları'na dönerek şunları dedi: 
– Ey Sa'doğulları kabilesi! Andolsun Allah'a, eğer Hü-

seyin'e (a.s) yardım etmezseniz, Allah aranızdan fitne ve 
kan dökmeyi kaldırmayacak ve her zaman birbirinizle sa-
vaşacaksınız. 

Daha sonra Hüseyin'e (a.s) şu mektubu yazdı: 
Bismillahirrahmanirrahim 
Mektubunuzu ziyaret ettim ve beni emirlerinize 

itaat etme saadetine kavuşmak için davette bulun-
duğunuzu anladım. Allah yeryüzünü, hayır işleyen 
ve saadete yönelten birinden boş bırakmaz. Siz Al-
lah'ın insanlara hücceti ve yeryüzündeki emanetisi-
niz. Sizler, pak Ahmedî (s.a.a) şecerenin dallarısınız 
ve kökü de Peygamber-i Hatem'dir (s.a.a). Rahat 
olun ve gönül ferahlığıyla bize gelin. Çünkü ben 
Temimoğulları'nı size yardım etmek üzere hazırla-
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dım. Şimdi onların sana yardımda bulunmak için 
olan istekleri, suya doğru koşan susamış develerin 
suya duydukları istekten daha fazladır. Sa'doğulla-
rı'nı da sana yardım etmeleri için hazırlamış bulunu-
yorum. Onların sinelerindeki kini, öğütle ve ateşîn 
sözlerle yıkamışım. 

İmam Hüseyin (a.s) bu mektubu okuyunca çok sevindi 
ve onun hakkında şöyle dua etti: 

Allah, kıyametin korkutucu ve ürkütücü günün-
de seni korusun; aziz kılsın ve susuzluğun doruğa 
ulaştığı gün seni sirâb etsin! 

Bu mektubu gönderen Yezid b. Mes'ud, İmam Hüse-
yin'in (a.s) huzuruna gitmek ve yardımda bulunmak için 
hazırlandı. Fakat Basra'dan hareket etmeden önce Hüse-
yin'in (a.s) şehit edildiği haberini aldı, çok ağladı ve çok 
üzüldü. 

Yezid b. Mes'ud, Hüseyin'in (a.s) mektubuna böyle 
yanıt vermişti.  

İbn Ziyad'ın kayınpederi olan Münzir b. Carut ise, Hü-
seyin'in (a.s) mektubunu görünce, bunun İbn Ziyad'ın bir 
komplosu olduğunu düşünmüş, mektubu da mektubu geti-
reni de İbn Ziyad'a teslim etmişti.  

Übeydullah b. Ziyad hiç bekletmeden elçiyi dar ağacı-
na astıktan sonra bir konuşma yaparak Basra halkını, mu-
halefet ettikleri ve ayaklanma başlattıkları taktirde ceza-
landıracağını bildirdi ve tehditler savurdu.  

Übeydullah o geceyi Basra'da geçirdi ve sabah olunca 
da kardeşi Osman b. Ziyad'ı kendi yerine bırakarak hızla 
Kûfe'ye yöneldi. Kûfe'ye yaklaşınca bineğinden indi ve 
güneşin batmasını bekledi. Akşamın ilk saatlerinde 
Kûfe'ye girdi. Hava karanlık olduğundan Kûfe halkı Hü-
seyin'in (a.s) geldiğini zannederek birbirlerine müjde ver-
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diler. Ona yaklaştıklarında İbn Ziyad olduğunu görüp da-
ğıldılar.  

İbn Ziyad emirlik konağına girerek geceyi orda geçirdi 
ve sabahın ilk saatlerinde konaktan ayrılıp bir konuş-ma 
yaptı. Konuşmasında halkı, Yezid'e muhalefet etmekten 
sakındırdı ve itaat etmeleri takdirde iyilikte bulunacağı va-
adinde bulundu. 

Müslim'in, Hâni'ye Sığınması 

Müslim b. Akil, İbn Ziyad'ın Kûfe'ye geldiğini öğre-
nince, kendisinin Kûfe'de olduğundan haberdar olduğunu 
ve işine engel olabileceğini düşünerek Muhtar'ın evinden 
ayrılıp Hâni b. Urve'nin evine gitti. Hâni Müslim'i evine 
aldı. O günden sonra Şiiler, onun evine gelip gitmeye baş-
ladılar. İbn Ziyad da Müslim'in yerini bulabilmek için ca-
suslar görevlendirdi. Müslim'in, Hâni'nin evinde saklandı-
ğını öğrenince Muhammed b. Eş'as, Esma b. Harice ve 
Amr b. Haccac'ı çağırarak onlara dedi:  

– Hâni neden bizi görmeye gelmiyor? 
Dediler: 
– Bilmiyoruz. Ancak Hâni'nin hastalandığı söylentisi 

de yayılmıştır. 
İbn Ziyad:  
– İyileştiğini duydum, evinin kapısının arkasında otu-

ruyormuş. Eğer hasta olduğunu bilseydim, görüşüne gi-
derdim. En iyisi siz gidin, bizim hakkımızı zayi etmemesi-
ni ve ziyaretimize gelmesini söyleyin. Ben, onun gibi Arap 
büyüklerinden olan birinin benden uzak durmasını ve hak-
kının heba olmasını isteme.  

Bu üç kişi gecenin girmesiyle Hâni'nin evine gelip de-
diler:  
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– Neden valiyi görmeye gelmiyorsun? Oysa ki o senin 
durumunu sordu ve eğer dedi, hasta olduğunu bilsem gö-
rüşüne giderim. 

Hâni:  
– Hasta olduğum için gelemedim, dedi.  
Cevaben dediler:  
– İbn Ziyad, geceleri evinin kapı arkasında oturduğu-

nu öğrenmiş ve görüşüne gitmediğinden dolayı da sana 
kırgındır. Güç sahibi olan biri, senin gibi kabile reisinin 
itinasızlığına tahammül edemez. Biz seni ant veriyoruz, 
giyin-kuşan birlikte onu görmeye gidelim.  

Hâni elbisesini giyip bineğine bindi ve yola koyuldu-
lar. Emirlik sarayına yaklaştıklarında, acı olayların kendi-
sini beklediğini hissediyor gibiydi. Bu yüzden Hisan b. Es-
ma b. Harice'ye, "Ey kardeşimin oğlu! Andolsun Allah'a, 
ben bu İbn Ziyad'dan korkuyorum. Sen ne düşünüyorsun?" 
dedi.  

"Andolsun Allah'a, amcacığım" dedi, "Ben senin açın-
dan hiç korkmuyorum ve sen de bu düşünceleri kafandan 
çıkar." 

Fakat Hisan, amcası Hâni'nin, İbn Ziyad tarafından 
neden çağrıldığını bilmiyordu. Hâni beraberindeki kişilerle 
İbn Ziyad'ın yanına geldi. Übeydullah b. Ziyad, Hâni'yi 
görünce, "Hain kendi ayaklarıyla geldi." dedikten sonra 
yanında bulunan Şureyh-i Gâzi'ye döndü ve Hâni'ye işaret-
le Amr b. Ma'di Kerb-i Zübeydî'nin şiirini okudu. Übeydul-
lah b. Ziyad maksadına açıklık getirerek şöyle dedi:  

– Ben Hâni'nin yaşamasını istiyorum, o ise evinde 
oturmuş benim aleyhimde komplo kuruyor.  

Hâni:  
– Ne demek istiyorsun? 
İbn Ziyad:  
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– Sus! Müminlerin emiri ve Müslümanlar aleyhinde 
evinde dönen dümen nedir? Müslim b. Akil'i evine getirir 
ve onun için silah ve savaşçı tedarik eder ve komşularının 
evinde saklarsın öyle mi? Bunları bilmiyor muyum sanır-
sın?  

Hâni:  
– Ben böyle bir şey yapmamışım. 
İbn Ziyad:  
– Sen bunları yapmışsın. 
Hâni yine inkar etti.  
İbn Ziyad:  
– Kölem Makil'i sesleyin! 
Makil, İbn Ziyad'ın kölesiydi, Müslim ve dostları hak-

kında pek çok bilgi edinmiş ve birçok sırlarını çözmüştü.  
Makil gelip İbn Ziyad'ın yanında durdu. Hâni, onu gö-

rür görmez casus olduğunu anladı ve şöyle dedi:  
– Ey emir, Müslim'i ben davet etmedim; onun kendisi 

benim evime sığındı ve ben de reddedemedim. Bu yüzden 
onu ağırlamak ve korumak benim görevim. Madem bun-
dan haberin olmuş, izin ver gidip evimden çıkmasını iste-
yeyim ve böylece de yüklendiğim sorumluluktan çıkmış 
olurum. 

İbn Ziyad:  
– Andolsun Allah'a, Müslim'i buraya getirmeden be-

nim yanımdan ayrılamazsın.  
Hâni:  
– Andolsun Allah'a, onu buraya getirmem. Misafirimi 

öldüresin diye sana teslim etmem. 
İbn Ziyad:  
– Kesinlikle Müslim'i buraya getirmelisin. 
Hâni:  
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– Andolsun Allah'a, onu getirmeyeceğim. 
Bu sırada Müslim b. Amr-i Bahilî şöyle dedi:  
"Ey emir, Hâni ile yalnız görüşmek istiyorum."  
Bu hususta izin aldıktan sonra Hâni ile birlikte valilik 

konağının bir köşesine çekildiler. İbn Ziyad onları görüyor 
ve yüksek sesle konuştuklarını duyuyordu. 

Müslim b. Amr-i Bahilî:  
– Hâni! Allah aşkına vazgeç; kendi ölümüne sebep 

olma ve kabilenin başına bela alma. Andolsun Allah'a, ben 
seni ölümden kurtaracağım. Müslim b. Akil bunlarla amca 
oğludur, bu yüzden onu öldürmez ve zarar da vermezler. 
Onu teslim et. Bu, sana ne ayıp getirir, ne de horlanmana 
sebep olur. Çünkü sen onu yöneticiye teslim etmiş olursun 
ve bu da ayıp değildir. 

Hâni:  
– Kesinlikle bu rezillik ve alçaklığa düşmeyeceğim. 

Bana sığınan birini, misafirimi ve Peygamber (s.a.a) oğlu-
nun elçisini düşmana teslim etmek benim nezdimde rezil-
lik ve alçaklıktır. Oysa ki ellerim sağlam ve bir hayli de 
dostum var. Bu hususta kimse bana yardım etmese ve yal-
nız kalsam dahi ölürüm ama onu teslim etmem. 

Müslim b. Amr, Hâni'yi ısrarla yemin vermeye başla-
yınca Hâni dedi:  

– Andolsun Allah'a, Müslim'i teslim etmeyeceğim. 
İbn Ziyad bunu duyunca, şöyle dedi:  
– Onu yanıma getirin! 
Hâni, İbn Ziyad'ın yanına getirilince İbn Ziyad yeni-

den söze başladı:  
– Andolsun Allah'a, Müslim'i getirtmediğin taktirde 

başını bedeninden ayırırım! 
Hâni:  
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– Bunu yapmaya kalkışacak olursan, evin dört bir yan-
dan kılıçlarla çevrilir. 

İbn Ziyad:  
– Hey zavallı! Kılıçlarla mı korkutuyorsun beni? 
Hâni, sesinin kabilesi tarafından duyulduğunu düşü-

nüyordu. 
Übeydullah b. Ziyad: "Onu yanıma getirin!"  
Hâni yaklaştırıldı ve Übeydullah b. Ziyad, elindeki çu-

buk kırılıncaya kadar Hâni'nin alnına, burnuna ve yüzüne 
vurdu. Artık Hâni'nin burnu kırılmıştı ve elbisesi kana bo-
yanmıştı; alnından ve yüzünden ayrılan et parçaları sakalı-
na sarkmıştı.  

Hâni, ani bir hareketle nöbetçilerden birinin kılıcına 
sarıldı, ama nöbetçinin elinden çıkaramadı.  

İbn Ziyad: "Onu tutun!"  
Hâni'yi tutup sürüklediler ve odalardan birine kapattı-

lar. İbn Ziyad'ın emriyle birçok nöbetçi dikildi kapıya.  
Bu arada Esma b. Harice ve bir görüşe göre de Hisan 

b. Esma yerinden kalkıp dedi: "Ey emir! Sen bizden 
Hâni'yi getirmemizi istedin, biz de getirdik. Yüzünü parça-
ladın, burnunu kırdın ve sakalını kanıyla boyadın. Onu öl-
dürebileceğini mi sanıyorsun?"  

İbn Ziyad öfkelendi ve "Sen de bizim yanımızda kala-
caksın!" dedi. Adam o kadar dövüldü ki, sonunda susmak 
zorunda kaldı. Daha sonra onu da bağlayıp sarayın bir oda-
sına hapsettiler. Başına gelenleri görünce, kendi kendine, 
"Şüphesiz ki Allah'ınız ve kesinlikle O'na döneceğiz!" 
söylendi. Sanki birden saraya girmeden önce Hâni'nin söy-
lediklerini hatırladı ve "Ey Hâni! Şimdi ben öldürüleceği-
mi sana söyleyebilirim." dedi. 

Amr b. Haccac, kızı Rüveyha'nın kocası olan Hâni'nin 
katledildiğini duyunca Mazhec kabilesini toplayarak vali-
lik konağını kuşattı ve bağırarak şöyle dedi: "Ben Amr b. 
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Haccac'ım; bunlar da Mazhec kabilesinin büyükleri ve sü-
varileridirler. Biz ne sultana karşı geldik ve ne de Müslü-
man topluluktan ayrıldık. Büyüğümüz ve efendimiz Hâni'-
nin öldürüldüğü doğru mu?"  

İbn Ziyad, bu olaydan ve söylediklerinden haberdar 
olunca, Şureyh-i Gazi'ye dedi: "Git Hâni'yi gör ve ölmedi-
ğini de kabilesine söyle!" Şureyh gidip Hâni'yi gördü ve 
valiliği muhasara edenlere, Hâni'nin öldürülmediğini iletti. 
Mazhec kabilesi, Şureyh-i Gazi'nin sözüyle yetinerek da-
ğıldı.  

Müslim b. Akil'in Kıyamı 

Müslim, Hâni'nin öldürüldüğünü duyunca, kendisine 
biat edenleri toplayıp İbn Ziyad'a karşı savaş hazırlıklarını 
tamamladı. Bu kıyamın haberini alan Übeydullah b. Ziyad 
valilik konağına sığındı ve kapılar da sıkıca kapatıldı. İbn 
Ziyad'ın askerleri ile Müslim'in dostları arasında savaş 
başladı.  

İbn Ziyad'ın adamlarından bazıları konağım damına 
çıkarak Müslim'in dostlarını, Şam ordularının gelişiyle teh-
dit ediyorlardı. O gün böylece geçip akşam oldu ve karan-
lık çöktü. Müslim'in dostları birbirlerine, "Fitne ateşini ne-
den biz körükleyelim? İyisi mi evlerimize kapanalım; Müs-
lim ve İbn Ziyad'ın işine karışmayalım. Allah onların ara-
sını bulsun!" diyerek dağıldılar.  

Şimdi artık on kişiden başka kimse kalmamıştı Müs-
lim'in yanında. Müslim akşam namazını kılmak için mes-
cide geldiğinde onlar da ayrılmış ve Müslim'i yalnız başı-
na bırakmışlardı. Kimsesi ve sığınağı olmayan Müslim, 
mescitten ayrıldıktan sonra Kûfe sokaklarında öylesine yü-
rünmeye başladı. Tav'a diye bilinen bir kadının evinin 
önünden geçerken, susadığını bildirip biraz su diledi ve 
kadının getirdiği suyu içtikten sonra ona sığınmak istedi. 
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Kadın, Müslim'i kabul edip evine aldı. Olaydan haberdar 
olan Tav'a'nın oğlu durumu İbn Ziyad'a bildirdi.  

Übeydullah b. Ziyad, Muhammed b. Eş'as'ı sesledi ve 
bir grup askerle gidip Müslim'i getirmesini emretti. Müs-
lim'i yakalamakla görevli askerler, kadının evine çok yak-
laşmışlardı ki Müslim atların nal sesini duyup hemen zır-
hını giydi ve silahına davranıp atına bindi. Müslim ilk sal-
dırıda onlardan birkaçını öldürdü.  

Muhammed b. Eş'as, "Ey Müslim, sana eman veriyo-
rum!" diye bağırdı.  

Müslim, "Hilekâr ve günahkâr insanların emanı eman 
olmaz!" dedi ve savaşa devam etti. Hamran b. Malik Has'-
amî'nin şiirlerini okumaya başladı: 

Ant içmişim, ölüm şerbetini olanca zorluk ve 
acılığıyla içsem dahi mertlikle öleceğim.  

Bana hile yapılarak gururlandırılmaktan ve sonra 
da esir edilmekten hoşlanmam.  

Serin ve tatlı suyu, acı suya karıştırmayı sevmem. 
(Yani, savaş meydanında yiğitlik ve cesaretten vaz-
geçip kendimi düşmanın eline teslim etmem.)  

Dünyada herkes bir gün zorluğa düşer, ancak 
ben kılıcımla size vuracak, hiçbir ziyan ve zarardan 
da korkmayacağım. 

İbn Ziyad'ın adamları, "Ey Müslim, Muhammed b. 
Eş'as sana yalan söylemiyor ve seni aldatmıyor." diye ba-
ğırdılar. Müslim hiç itina etmedi bunlara, bir süre daha sa-
vaştıktan sonra aldığı kılıç ve mızrak yaraları sonucu bit-
kin düşünce, düşmanın saldırıları yoğunlaştı. Namerdin bi-
ri, arkadan saldırıp mızrağıyla Müslim'i yaraladı ve atın-
dan yere düşürdü.  

Esir alınıp İbn Ziyad'ın yanına götürüldü. Müslim ona 
selam etmedi. Nöbetçilerden biri: 

– Emire selam et, dedi. 
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Müslim:  
– Yazıklar olsun sana! O benim emirim değildir. 
İbn Ziyad:  
– Ziyanı yok, selam etsen de, etmesen de öldürülecek-

sin. 
Müslim:  
– Beni öldürecek olman pek önemli değil. Çünkü sen-

den daha alçak olanlar benden çok daha üstün olanları öl-
dürmüşler. Ayrıca senin insanları kalleşçe öldürmen, feci 
bir şekilde işkence etmen ve galip gelince en kötü muame-
lede bulunman başkalarına bir şey bırakmıyor zaten. Ha-
kikaten de bu habislikler için senden daha iyisi olamaz. 

İbn Ziyad:  
– Ey günahkâr, asi! Sen imamına başkaldırdın; Müs-

lümanların topluluğunu dağıttın; fitne ve isyan çıkardın. 
Müslim:  
– Ey Ziyad'ın oğlu! Yalan söyledin. Müslümanların 

topluluğunu Muaviye ve oğlu Yezid dağıttı. Fitneyi de sen 
ve baban Ziyad b. Übeyd1 çıkardınız. Allah'ın bana şehit-
lik nasip buyuracağını arzulamaktayım ve bunu da en ha-
bis birinin eliyle gerçekleştirecektir! 

İbn Ziyad:  
– Ey Müslim, bir makam elde etmek istedin ve bunun 

için de girişimde bulundun; ama Allah bunu istemedi ve o 
makamı ehline bıraktı. 

Müslim:  
– Ey Mercane'nin oğlu, o makama kim daha layıktır? 
İbn Ziyad:  
– Yezid b. Muaviye. 
Müslim:  

                                                 
1- Übeyd, Sakif kabilesinden olan Benî İlac'ın kölesiydi. 
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– Allah'a hamdolsun! Biz, sizinle bizim aramızda Al-
lah'ın hükmetmesine razıyız. 

İbn Ziyad:  
– Yoksa hilafette senin de payın olduğunu mu düşü-

nüyorsun? 
Müslim:  
– Andolsun Allah'a, ben buna eminim. 
İbn Ziyad:  
– Söyle, neden buraya geldin? Neden bu şehrin düze-

nini bozup ihtilaf çıkardın? 
Müslim:  
– Ben isyan ve ihtilaf çıkarmak için bu şehre gelme-

dim. Bunu yapan sizler oldunuz; kötülüklerde bulundunuz, 
iyilikleri ortadan kaldırdınız, halkın rızasını almadan ken-
dinizi onların emiri gösterdiniz, Allah'ın razı olmadığı işle-
re yönelttiniz insanları ve onların arasında İran ve Rum 
padişahları gibi davrandınız. İnsanları iyiliklere davet et-
mek ve kötülüklerden sakındırmak, insanları Kur'ân'ın 
emirlerine ve İslâm Peygamberi'nin (s.a.a) kanunlarına it-
aat ettirmek için buraya geldim; bu liyakat ve yeterliliğe 
de sahibim. 

İbn Ziyad birden Müslim, İmam Ali (a.s), İmam Ha-
san (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) hakkında kötü sözler sarf 
etmeye başladı.  

Müslim:  
– Ettiğin küfürlere hem sen, hem de baban daha layık-

sınız. Ey Allah'ın düşmanı, istediğini yap! 

Müslim ve Hâni'nin Şehadeti 

İbn Ziyad, Müslim'i valilik konağının üstüne çıkarıp 
öldürmesi için Bekr b. Hamran'ı görevlendirdi. Müslim, 
konağın üstüne çıkıncaya kadar Allah'ı zikrederek yürüdü, 
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bağışlanma diledi ve Allah Resulü'ne (s.a.a) salavat getir-
di. Konağın üstüne vardıklarında başı bedeninden ayrıldı. 
Müslim'i şehit eden şahıs, büyük bir korku ve panik içinde 
aşağı indi.  

İbn Ziyad:  
– Ne oluyor sana? 
Katil:  
– Ey emir! Müslim'i öldürdüğüm an siyah ve çirkin 

yüzlü birini tam karşımda durmuş gördüm, parmaklarını 
ısırıyordu. Onu görünce öylesine korktum ki şimdiye ka-
dar hiç böyle korkmamıştım! 

İbn Ziyad:  
– Belki de Müslim'i öldürmekle bu korkuya kapılmış-

sın. 
Şimdi sıra Hâni'ye gelmişti. Öldürülmek üzere İbn Zi-

yad'ın yanına götürüldü. Hâni durmadan, "Peki nerdesiniz 
ey Mazhec kabilesi, nerdesiniz benim yakınlarım ve kabile 
mensuplarım?" diyordu.  

Cellat:  
– Başını uzat ve boynunu çek! 
Hâni:  
– Andolsun Allah'a, canımı vermekte pek de cömert 

sayılmam; beni öldürmenize yardım etmeyeceğim. 
Bu esnada İbn Ziyad'ın Reşit adındaki kölesi kılıcını 

indirerek onu katletti. 
Müslim ve Hâni hakkında ağıt yakan Abdullah b. Zü-

beyr el-Esedî şu beyitleri okumuştur: (Bir görüşe göre Fe-
razdak ve bazılarının dediğine göre de Süleyman Hanefî 
okumuştur bu beyitleri:) 

Eğer Küfe pazarında ölümün ne olduğunu bil-
miyorsan, Hâni ve Müslim b. Akil'e bak.  
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O cesur yiğidin yüzü kılıçla yaralandı ve diğer yi-
ğit ise öldürüldükten sonra sarayın üstünden atıldı.  

Habis İbn Ziyad onları tuttu ve o günün sabahı 
yoldan geçenlerin konusu oldular:  

Görüyor musun bu naaşı, ölüm onun rengini 
değiştirmiş ve kanını yollara akıtmış.  

Öyle bir yiğitti ki o, haya eden kadınlardan daha 
iffetli ve her iki tarafı da bilenen kılıçlardan daha 
keskindi.  

Hâni'yi İbn Ziyad'ın yanına götüren Esma b. Ha-
rice atına binerek rahatça dolaşacak mı?  

Oysa ki Mazhec ondan Hâni'nin kanını alacaklı-
dır!  

Bu arada Murat kabilesi Hâni'nin etrafında dola-
şıyor ve birbirlerinden onu soruyorlardı.  

Ey Murat kabilesi, eğer kardeşiniz Hâni'nin inti-
kamını almazsanız, az para karşılığı razı olan kötü 
kadınlar olun daha iyi! 

Müslim b. Akil ve Hâni b. Urve'nin öldürüldüğü, İbn 
Ziyad tarafından Yezid'e bildirildi ve çok geçmeden de 
mektubunun cevabı geldi.  

Yezid gönderdiği mektupta hizmetlerinden dolayı ona 
teşekkür etmiş ve eklemişti:  

Duyduğuma göre Hüseyin Kûfe'ye doğru geli-
yormuş. Buna göre davranmalı ve şimdiden tedbiri-
ni almalısın; muhalefet edebileceğini düşündüğün 
kişileri zindana atmalısın. 

İmam Hüseyin'in (a.s) Irak'a Hareketi 

İmam Hüseyin (a.s), hicrî 60 yılının zilhicce ayının 
üçünde (salı günü) ve bir görüşe göre de sekizinde (çar-
şamba günü) Müslim'in şehit edildiği haberi kendine 
ulaşmadan önce Mekke'den çıkmıştı.  
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Rivayete göre İmam Hüseyin (a.s), Irak'a gitmeye ka-
rar verdiğinde, insanlara bir konuşma yaparak şöyle bu-
yurdu: 

ي اُهللا علَي لَّوةَ إِالَّ بِاِهللا، و صـد للَّه، ما شاَء اُهللا، و الَ قُـحماَلْ
سـرخ .هلْـوللَي وع توطَّ الْقَـطَّ الْمخم مآد ـد و ،اةالْفَت لَي جِيدع ةالَد

نِي إِلَي أَسلَها أَوـماقيتي اشالَف إِلَي ي قُوبعـيفوس،  عرصي مل ريخ و
ا الَقـأَن اوِيسِ ووالن نيب اتالَنُ الْفَلَوسا عهقَطَّعتي تالصي بِأَوكَأَن ،يه
الَ محيص عن يومٍ خطَّ  ،نَّ مني أََكْراشا جوفًا و أَجرِبةً سغبافَيمُأل ،كَربالََء
  بِالْقَلَمِ. 

ر ـينا أَجـالَئه و يوفِّـصبِر علَي بـلَ الْبيت، نـرِضانا أَه رِضي اِهللا
ه، و هي ـلَحمت (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)ولِ اِهللا ـن رسـن تشذَّ عـالصابِرِين، لَ

جِزني و هنيع بِهِم قَرسِ، تالْقُد ةريظي حف ةٌ لَهوعمجم  نم .هدعو بِهِم
كَانَ باذالً فينا مهجته و موطِّناً علَي لقَاِء اِهللا نفْسه فَلْيرحلْ معنا، فَإِننِي 

 راحلٌ مصبِحاً إِنْ شاَء اُهللا تعالَي.

"Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın dilediği olur ve 
O'nun dışında güç kaynağı yoktur. Allah'ın salatı Resul'ü-
nün (s.a.a) üzerine olsun. Ölüm hattı insan oğlu için çizil-
miştir; kızların boyunlarına astıkları kolyenin izi gibi süstür. 
Yakub'un Yusuf'u görmeğe olan isteği gibi ben de selefle-
rimi görmeye istekliyim. Benim öldürüleceğim yer belir-
lenmiştir ve ben de oraya varacağım. Nevavis ve Kerbela 
arasında, çöl kurtlarının aç karınlarını doyurmak ve boş 
dağarcıklarını doldurmak için bedenimi parçaladıklarını 
adeta görüyor gibiyim. Kader kalemiyle çizilen yoldan ka-
çış imkansızdır. Biz Ehlibeyt'in rızası Allah'ın rızasına bağ-
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lıdır. O'nun göndereceği belaya sabredecek ve sabır ehlinin 
mükâfatını alacağız. Allah Resulü'nün (s.a.a) bedeninin 
parçası olan bizler, ondan ayrılmayacak ve cennette onunla 
beraber olacağız. Böylece Resulullah (s.a.a) razı olacak ve 
Allah'ın, Resul'üne (s.a.a) olan vaadi gerçekleşecektir. Bi-
zim yolumuzda fedakârlık etmek ve şehit olarak Allah'ın 
huzuruna çıkmak isteyen bizimle gelsin. Allah'ın yardımıy-
la bu sabah Mekke'den çıkacağız." 

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir-i Taberî el-İmamî 
"Delâil'ul-İmamet" kitabında, kendi senediyle şöyle nakle-
der: Ebu Muhammed Vakıdî ve Zürare b. Halc şöyle dedi-
ler:  

İmam Hüseyin (a.s) Irak'a hareket etmeden önce 
huzuruna varıp Kûfe halkının tutarsızlığını ve gev-
şekliğini anlattıktan sonra, "Kûfe halkının kalpleri 
seninledir; kılıçları ise seni öldürmek için beklemek-
tedir!" dedik.  

Hüseyin (a.s) eliyle gökyüzünü gösterdi ve gök-
yüzü kapıları açıldı. Gökten o kadar melek indi ki 
sayılarını ancak Allah bilir. Daha sonra İmam Hü-
seyin (a.s), "Eğer bedenimin Kerbela toprağıyla ya-
kın olması Allah'ın takdiri olmasaydı ve eğer seva-
bımın yok olmasından korkmasaydım onlara karşı 
bu güçlü orduyla savaşırdım. Fakat katiyen biliyo-
rum ki oğlum Ali (a.s) hariç, bütün ashabım benim-
le birlikte öldürülecektir." buyurdu. 

Muammer b. Müsenna "Maktelü'l-Hüseyin" adlı kita-
bında şöyle rivayet eder:  

Zilhicce ayının sekizinci günü, İmam Hüseyin'le 
(a.s) savaşıp öldürmek için Yezid tarafından görev-
lendirilen Amr b. Said b. As büyük bir orduyla Mek-
ke'ye girmiş ve İmam Hüseyin (a.s) de aynı gün Mek-
ke'den çıkmıştı.  
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İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:  
Muhammed b. Hanefiye, İmam Hüseyin'in (a.s) 

Mekke'den ayrılmayı düşündüğü günün sabahı İma-
m'ın huzuruna gelerek dedi: "Canım kardeşim! Kûfe 
halkının babana ve kardeşine neler yaptığını biliyor-
sun; sana da aynı şekilde muamele edeceklerinden 
korkarım. Uygun görüyor isen Mekke'de kal! Çünkü 
sen herkesten daha değerli ve daha azizsin!"  

İmam buyurdu: "Yezid b. Muaviye'nin ansızın 
beni haremde öldürmesinden ve benim yüzümden 
Allah'ın evine saygısızlıkta bulunmasından korkuyo-
rum."  

Muhammed b. Hanefiye: "Eğer bundan endişe 
ediyorsan, Yemen'e doğru hareket et! Orada saygın 
kalacaksın ve Yezid de sana dokunamayacaktır. Bu-
nu da istemezsen çölün bir bölümünü seç ve orada 
kal!"  

İmam Hüseyin (a.s): "Senin bu teklifin hakkında 
düşüneceğim." 

Hüseynî (a.s) Kafilenin Mekke'den Hareketi 

İmam Hüseyin (a.s), gecenin son saatlerinde Mek-
ke'den ayrıldı. Muhammed b. Hanefiye, bu haberi duyar 
duymaz yetişip İmam'ın bindiği devenin yularını tuttu. 

Muhammed b. Hanefiye:  
– Canım kardeşim, hani sözlerim hakkında düşünece-

ğine dair söz vermiştin bana? 
İmam:  
– Evet. 
Muhammed b. Hanefiye:  
– O hâlde bu acelen niye? 
İmam:  
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– Sen gittikten sonra Resulullah (s.a.a) yanıma geldi 
ve:  

بعد ما فَارقْتك فَقَالَ: يا حسين  (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)أَتانِي رسولُ اِهللا 
 اخرج، فَإِنَّ اَهللا قَد شاَء أَنْ يراك قَتيالً.

"Ey Hüseyin, Irak'a doğru hareket et! Çünkü Allah se-
ni öldürülmüş olarak görmek istiyor!" buyurdu. 

Muhammed b. Hanefiye:  
– Kuşkusuz ki biz Allah'ınız ve kesinlikle de O'na dö-

neceğiz. Madem öldürüleceksin, bu kadınları niye berabe-
rinde götürüyorsun? 

İmam:  
– Resulullah (s.a.a):  

 يقَدا.قَالَ لايبس ناهراَء أَنْ يش إِنَّ اَهللا قَد : 

"Allah onları da esir olarak görmek istiyor." buyurdu. 
Muhammed b. Hanefiye bunları duyunca İmam'la ve-

dalaşıp gitti. 
Muhammed b. Yakub-i Küleynî "er-Resâil" kitabında, 

Hamza b. Hamran'dan şöyle nakleder:  
Biz Hüseyin'in (a.s) yola koyuluşunu ve Mu-

hammed b. Hanefiye'nin de İmamla hareket etme-
yişini anlatıyorduk. Orada bulunan İmam Cafer Sa-
dık (a.s) bana buyurdu:  

Ey Hamza! Sana bir hadis aktaracağım ki, artık 
buradan çıktıktan sonra Muhammed b. Hanefiye hak-
kında bir şey sormayasın. Hadis şudur: İmam Hüse-
yin (a.s) Mekke'den hareket edince bir kağıt istedi 
ve ona şunları yazdı: 

Bismilliharrahmanirrahim 
Hüseyin b. Ali'den Benî Haşim kabilesine: 
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Hamd-ü selamdan sonra; benimle gelecek olan 
herkes şehid edilecek ve gelmeyenlerse amacına ula-
şamayacaktır. Vesselam. 

Meleklerin ve Cinlerin Yardıma Gelişi 

Şeyh Müfid Muhammed b. Muhammed b. Nu'man 
"Mevlidü'n-Nebi ve Mevlidü'l-Esfiya" kitabında kendi se-
nediyle İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: 

Hüseyin (a.s) Mekke'den ayrıldığı zaman Resulullah'a 
(s.a.a) yardım etmiş olan melekler, cennet atları üstünde 
ve silahlı olarak gökten İmam Hüseyin'in (a.s) huzuruna 
inerek selam verdi ve dediler:  

Ey Allah'ın hücceti! Mukaddes yüce yaratıcı, bir-
çok savaşlarda ceddin Resulullah'a (s.a.a) bizim ve-
silemizle yardımda bulundu ve şimdi de sana yar-
dım etmemiz için bizi gönderdi. 

İmam Hüseyin (a.s) onlara buyurdu:  
Ben sizinle, öldürüleceğim Kerbela'da buluşaca-

ğım; oraya vardığımda yanıma gelin! 
Melekler:  

Allah bizi senin sözüne itaat etmekle görevlen-
dirmiştir. Eğer düşmanlarının seninle karşılaşma-
sından endişe duyuyor isen hizmetinde kalalım. 

İmam Hüseyin (a.s):  
Kerbela'ya varıncaya kadar onlar bana bir şey 

yapamaz. 
Daha sonra mümin cinlerden bir topluluk İmam Hüse-

yin'in (a.s) yanına gelip dediler:  
Biz senin Şiîlerin ve dostlarınız; ne isteğin varsa 

emret! İstersen düşmanlarını nabud ederiz ve sen de 
kendi vatanında kalırsın. 
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İmam Hüseyin (a.s) onların hakkında dua etti ve sonra 
da şöyle buyurdu:  

ه (صلّي اهللا عليه وآلأَما قَرأْتم كتاب اِهللا الْمنزلِ علَي جدي رسولِ اِهللا 

م ـوله: ﴿قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِـفي قَ وسلّم)
لُ إِلَـالْقَتهِمضاجِعي م.﴾   

ا اذَمـبِ و ؟سوعتمالْ قلْخا الْذَـه نحتما يمبِـي فَانِكَي مف تمقَا أَذَإِفَ
يختـب؟ونَر و ـما ذَ نونُكُي سـاكن ـفْحر؟يت ـقَ ود اختارا اُهللاه تي ـالَع
ـيوم دَألي اْحرض و جـلَعها معالًق لشيعتنا و محباين، قْتأَ لُبعالُمـهم و 

لَصواتهم، و يجاب دعاؤهم، و تكُسن شيعتفَ ،انلَ ونُكُتهأَ ماًانم ي ف
الدنيا و ي اْفآلخرة .  

لَ وكن تحضونَر يوم السبواية( تو يف غري هذه الر يوالْ مجمعة( و هو 
يوم عاشالَّ اَءورذي فرِي آخقْأُ هلُت الَ و يقَبي بعدلُطْي موب مأَ نهلي و 
نبِسإِ ي وخانِوأَ ي ولِه بيتي و يسار أْرلَي إِسزِي ييد بن ماوِعلَ ةَيعنها م

  .اُهللا
"Ceddim Resulullah'a (s.a.a) nazil olan Kur'ân'ın, 'De 

ki: Evlerinizde de olsanız, öldürülmeleri yazılanlar, 
gene çıkarlar, öldürülüp yatacakları yerlere giderler-
di.'1 buyurduğunu okumamış mısınız? Medine'de kalmanın 
sonu yoktur. Ben evimde kalacak olsam bu katı kalpli ve 
bedbaht insanlar neyle imtihan edilirler? Benim kabrimde 
kim yatar? Oysa ki Allah yeryüzünü yaratıp yaydığında onu 
benim için seçmiş, Şiîlerimiz ve dostlarımız için sığınak 

                                                 
1- Âl-i İmrân, 154 
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kılmıştır. Onların amellerini orada kabul ve dualarını icabet 
edecektir. Bizim Şiîlerimiz o topraklarda ikamet edecektir; 
dünya ve ahiretleri de güvencede olacaktır. Siz Aşura'ya 
denk gelen cumartesi günü benim yanıma gelin!" 

Başka bir rivayette de İmam'ın (a.s) onlara şöyle bu-
yurduğu nakledilmiştir.  

Cuma günü benim yanıma gelin! Çünkü o günün 
sonunda ben öldürüleceğim; ne Ehlibeyt'imden, ne 
yakınlarımdan ve ne de kardeşlerimden kimse kal-
mayacaktır. Öldürüldükten sonra da başım bede-
nimden ayrılıp Yezid'e gönderilecektir. 

Mümin cinler:  
Andolsun Allah'a! Eğer emirlerine itaat etmek 

farz olmasaydı, sana muhalefet eder ve düşmanları-
nı, sana zarar vermeden önce öldürürdük. 

İmam Hüseyin (a.s):  
Andolsun Allah'a, onları öldürmek için sizden 

daha fazla gücümüz var. Ancak biz, herkese hücceti 
tamamlamak istiyoruz ki helak olacaklar da, mutlu-
luğa erecekler de kanıtsız kalmasın. 

Daha sonra İmam Hüseyin (a.s) yoluna devam etti ve 
Tan'im menziline vardı. Orada Yemen valisi Buhayr b. Ye-
şar'ın Yezid b. Muaviye'ye göndermiş olduğu hediyeyi gö-
türen bir kafileyle karşılaştı. Müslümanların meşru hakim 
ve halifesi olan İmam Hüseyin (a.s), bu hediyeleri aldı ve 
kervanda bulunan devecilere de, "Bizimle Irak'a gelmek is-
teyenler, kiralarını alacak ve iyi muamele göreceklerdir. 
Gelmek istemeyenler de, buraya kadar gelmiş olduğu yo-
lun kirasını alıp dönsünler." buyurdu.  

Kervandaki devecilerden bazıları geri döndü ve diğer 
bazıları da İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte yola koyuldu. 

İmam Hüseyin'in (a.s) kafilesi, şimdi Zat-u Irk menzi-
line varmıştı.  
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Orada, Irak'tan gelen Bişr b. Galib'i görüp, "Irak hal-
kının durumu nasıl?" diye sordu.  

Bişr dedi: "Kalben seni severler, ama kılıçları Ümey-
yeoğulları'na yardım etmektedir. 

İmam buyurdu:  
Doğru söyledin. Allah dilediğini yapar ve irade 

ettiği her şeye hükmeder. 
Kafile yoluna devam etti ve öğlenin girişinde Sa'lebe 

menziline ulaştı. İmam Hüseyin (a.s) biraz uyukladıktan 
sonra uyanıp şöyle buyurdu:  

 كُم إِلَي الْجنة.قَد رأَيت هاتفاً يقُولُ: أَنتم تسرعونَ و الْمنايا تسرع بِ

"Rüyada, 'Siz hızla ilerliyorsunuz ve ölüm de sizi hızla 
cennete götürüyor.' diyen birini gördüm." 

Oğlu Ali şöyle dedi:  
– Babacığım! Biz hak üzere değil miyiz? 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Evet. Andolsun ki biz hak üzereyiz, dedi.  
Ali dedi:  
– O hâlde ölümden korkmayız.  
İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
– Canım oğlum, Allah sana hayırlı mükâfatlar versin. 
O geceyi Sa'lebe menzilinde geçirdiler. 

İmam Hüseyin'in (a.s) Ebu Hirra İle Görüşmesi 

Kûfe'den gelen ve Ebu Hirra künyesiyle tanınan biri, 
sabahın erken saatlerinde İmam'ın (a.s) huzuruna varıp se-
lam arz ettikten sonra şöyle dedi:  

Ey Peygamber evladı! Allah'ın ve ceddin Resu-
lullah'ın (s.a.a) hareminden niye çıktın? 

İmam buyurdu:  
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حيـوا ها أَبي ـكنِي أُمةَ! إِنَّ بـرةَ أَخي فذُوـيالوا ـَا ممتش و ،تربص
 ةُ! وياغئَةُ الْبلُنِي الْفقْتاِهللا لَت ماَي و ،تبري فَهموا دطَلَب و ،تربي فَصضرع
 ملُّهذي نم هِملَياُهللا ع لِّطَنسلَي عاً، وفاً قَاطيس الً وامش اُهللا ذُال مهنلْبِسلَي

ح و هِمالوي أَمف تكَمأَةٌ فَحرما مهلَكَتإٍ، إِذْ مبمِ سقَو نوا أَذَلَّ مكُوني يت
.مهائمد 

"Ebu Hirra! Ümeyyeoğulları mallarıma el koydu ve 
ben sabrettim; hakkımda kötü konuştu ve ben buna da 
katlandım; şimdi ise kanımı dökmek istediler ve ben de bu 
yüzden kaçtım. Andolsun Allah'a, biliyorum ki bu zalim 
topluluk beni öldürecektir. Allah da onlara horluk ve aşa-
ğılık elbisesi giydirecek, keskin intikam kılıcını indirecek ve 
onlara öyle birini musallat edecektir ki Sebe kavminden -ki 
bir kadın, dilediği gibi onların mal ve canlarında hükmedi-
yordu- daha aşağılık olacaklardır." 

İmam bunu dedikten sonra o menzilden hareket etti.  

Züheyr b. Kayn'ın İmam Hüseyin (a.s) İle Görüşmesi 

Büceyle ve Firareoğulları kabilesinden bir grup şöyle 
nakleder:  

Biz Züheyr b. Kayn ile birlikte Mekke'den ayrılıp 
İmam Hüseyin'in (a.s) kafilesinin arkasında hareket ettik. 
Bir ara İmam'ın kafilesini gördük. Züheyr, o hazretle gö-
rüşmek istemedi ve bundan dolayı da İmam Hüseyin'in 
(a.s) konakladığı yerden uzak bir yerde konakladık.  

Bir defasında da İmam Hüseyin'in (a.s) konakladığı 
menzilde inmek zorunda kaldık. Yemek yiyorduk ki, 
İmam Hüseyin (a.s) tarafından biri gelip selam verdi ve 
şöyle dedi: "Ey Züheyr! Ben, İmam Hüseyin'in (a.s) elçi-
siyim. İmam seni görmek istiyor."  
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Bunu duyunca herkes elindeki lokmayı bırakıp düşün-
ce denizine daldı. Züheyr'in eşi Daylem bint-i Ömer şöyle 
dedi:  

Sübhanellah! Peygamber'in (s.a.a) evladı seni isti-
yor ve sen gitmekten yana değilsin! Huzuruna varır 
ve diyeceklerini dinlersin. Ne var bunda? 

Züheyr oturduğu yerden kalkıp İmam Hüseyin'in (a.s) 
huzuruna varmak üzere hareket etti. Kısa bir süre sonra 
güler yüzle ve sevinçle dönüp çadırların toplanmasını ve 
İmam Hüseyin'in (a.s) çadırlarının yanında kurulmasını is-
tedi. Sonra da eşine dönerek şöyle dedi:  

Ben seni boşadım; benim yüzümden sana bir şey 
olsun istemem. Ben, İmam Hüseyin'in (a.s) yanında 
yer almaya ve canımı onun uğrunda feda etmeğe ka-
rar verdim. 

Züheyr, eşi Daylem'in mallarını ödedikten sonra onu, 
kendi akrabalarına götürmeleri üzere amca oğullarına tes-
lim etti. Daylem, Züheyr'in yanına varıp ağladı ve vedala-
şırken şunları dedi:  

Allah yar-u yaverin olsun ve Allah seni mutlu 
kılsın! Senden bir dileğim var; kıyamet günü Hüse-
yin'in (a.s) ceddinin yanında beni hatırla! 

Züheyr sonra da adamlarına hitapla şöyle dedi:  
Benimle gelmek isteyen gelsin; aksi taktirde bu 

son görüşmemizdir. 
İmam Hüseyin (a.s) oradan ayrılıp Zübale konağına 

vardı. İmam Hüseyin (a.s) de, dostları da Müslim b. 
Akil'in şehit edildiğini burada duydular. Makam ve mevki 
hırsıyla İmam Hüseyin'in (a.s) yanında yer alanlar, bu ha-
beri duyduktan sonra ayrılıp gittiler. İmam Hüseyin'in (a.s) 
Ehlibeyt'i ve vefalı dostları, Müslim'in şehit edilmesine 
ağladı ve yas tuttular. İmam Hüseyin (a.s), şehadeti bağrına 
basmak üzere olanca kararlılıkla devam ediyordu yoluna.  
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Yol esnasında Ferazdak, İmam Hüseyin (a.s) ile karşı-
laşınca şöyle dedi:  

Ey Peygamber (s.a.a) evladı, amcanın oğlu Müs-
lim b. Akil'i ve dostlarını öldüren Kûfe halkına nasıl 
güvenirsin? 

İmam Hüseyin (a.s) ağladı ve: "Allah Müslim'i affet-
sin! O, ebedî hayata ve bol nimete kavuştu; cennete girdi 
ve Allah'ın rızasını kazandı. O kendi görevini başarıyla 
gerçekleştirdi; bizler ise henüz bunu yapmış değiliz." de-
dikten sonra şu beyitleri okudu: 

كُـنِ الدفَـإِنْ ت دـُـع    لُبــنأَ ي ولَــعأَ اِهللا ابوــثَ نَّإِـفَ  ةًيسفـننـيا ت
 كُنِ اَْأل وإِنْ تئَتشأُن تولْمانُ لدقَفَ  بلُت بِ ئٍرِـامالسيف ـفْأَ ي اِهللافلُض  

  لُمجأَ يِعي السف ِءرمالْ صِرح ةُلَّقفَ  و إِنْ تـكُنِ اَْألرزاق قسماً مقَدراً
 نْإِ و َألاْ نِكُتما الُوهعمج كرلتلُ  لخـبُء يـرالْم بِـه وكرتـالُ ما بفَـم  

Dünya değerli sayılsa da, Allah'ın sevabının daha iyi ve 
daha yüce olduğu kesindir.  

Bedenler ölüm için yaratılmışsa eğer, insanın Allah yo-
lunda kılıçla öldürülmesi daha güzeldir.  

Eğer insanların rızkı belirlenmiş ve takdir edilmişse, 
insanın kazanç elde etmek için daha az hırslı olması en gü-
zelidir.  

Biriktirilen mallar hepten terk edilecekse bir gün, insan 
terk edeceği şeye neden hasis olsun! 

Kays b. Musahhar'ın Şehadeti 

İmam Hüseyin (a.s), Kûfe'de bulunan Süleyman b. Su-
rad-i Huzaî, Musayyib b. Neciye, Rüfaa b. Şeddad ve bazı 
Şiîlerine bir mektup yazarak Kays b. Musahhar-i Saydavî 
ile gönderdi. Kays Kûfe'ye yaklaşmıştı ki, İbn Ziyad'ın 



 55 

memuru Husayn b. Nümeyr onu gördü ve üstünü aramak 
istedi. Kays hemen İmam Hüseyin'in (a.s) yazmış olduğu 
mektubu çıkarıp paramparça etti. Bunun üzerine Husayn, 
Kays'ı tutuklayarak İbn Ziyad'ın yanına götürdü.  

İbn Ziyad:  
– Sen kimsin? 
Kays:  
– Müminler Emiri Ali b. Ebutalib'in (a.s) ve oğlunun 

Şiîlerindenim. 
İbn Ziyad:  
– Yırttığın mektubu gönderen kimdi ve kime götürü-

yordun? 
Kays:  
– Mektup İmam Hüseyin'dendi (a.s) ve isimlerini bil-

mediğim bazı Kûfelilere götürüyordum. 
İbn Ziyad öfkelenerek dedi:  
– Andolsun Allah'a! Onların isimlerini söylemezsen 

ya da minbere çıkıp Hüseyin b. Ali (a.s), babası ve kardeşi 
hakkında kötü ve olumsuz konuşmazsan seni kılıçla parça 
parça ederim! 

Kays:  
– Onların ismini sana söylemem, ama Hüseyin (a.s) ve 

babası hakkında konuşma yaparım. 
Kays, konuşma yapma üzere minbere çıktı. Allah'a 

hamd-ü sena ve Resulü'ne (s.a.a) selam ettikten sonra Ali 
b. Ebutalib (a.s), Hasan (a.s) ve Hüseyin (a.s) için rahmet 
ve mağfiret dileğinde bulundu. Sonra da zalim Übeydullah 
b. Ziyad'a, babasına ve Ümeyyeoğulları'na lanet okudu. 
Hemen ardından şöyle hitap etti:  

Ey insanlar! Ben, İmam Hüseyin'in (a.s) sizlere 
gönderdiği elçiyim. İmam Hüseyin (a.s) filan yerde-
dir; ona gidin ve yardımda bulunun.  



 56 

İbn Ziyad, Kays'ın konuşmasından haberdar olunca, 
Kays'ın valilik konağının üstüne çıkarılıp oradan yere 
atılmasını emretti. Böylece Kays da şehitler kervanına ka-
tıldı.  

Kays'ın şehit edildiği haberi İmam Hüseyin'e (a.s) 
ulaştı. İmam ağladı ve şöyle dedi: 

يعشل ا ولْ لَنعاج ماَللَّه قَرتسي مف مهنيب ا وننيب عماجزِالً كَرِمياً ونا منت
نم يلَي كُلِّ شع كإِن ،كتمحر .يرٍء قَد  

"Allah'ım! Bize ve Şiîlerimize iyi bir makam bağışla; 
rahmetinle bizi ve onları bir arada topla. Şüphesiz ki sen 
her şeye kadirsin!" 

Kays ile gönderilen mektubun, Hacîr veya bir başka 
menzilden gönderdiği de rivayet edilmiştir. 

Hürr b. Yezid 

İmam Hüseyin'in (a.s) kafilesi, bu menzili de geride 
bırakarak yola koyuldu. Artık Kûfe'ye iki menzil kalmıştı 
ki, bin atlı askere komuta eden Hürr b. Yezid ortaya çıktı.  

İmam Hüseyin (a.s):  
– Bize yardım etmek için mi geldiniz; yoksa bizimle 

savaşmak için mi? 
Hürr:  
– Ey Hüseyin (a.s), sizinle savaşmak için geldim! 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Şanı yüce Allah'ın dışında güç ve kuvvet yoktur! 
Bir süre konuştuktan sonra İmam Hüseyin buyurdu:  
– Eğer gönderdiğiniz mektuplar ve elçilerin ilettiği 

mesajlardan döndüyseniz, ben de geldiğim yere geri döne-
rim.  
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Hürr ve adamları, İmam'ın kafilesinin geri dönmesine 
engel oldular.  

Hürr dedi:  
– Ey Peygamber (s.a.a) evladı! Bir yol seç ki, sonu ne 

Küfe olsun, ne de Medine! Böylece İbn Ziyad'a mazereti-
mi bildirir ve "Hüseyin, benim göremediğim bir yoldan 
gitmişti." derim. 

Bu teklif üzerine İmam Hüseyin (a.s) sol taraftaki yolu 
seçti ve Üzeybü'l-Hicanat'a vardılar. Bu arada İbn Zi-
yad'dan gelen bir mektup Hürr'e verildi. Hürr bu mektupta, 
İmam Hüseyin'e (a.s) karşı davranışından dolayı azarlan-
mış ve baskıda bulunması istenmişti. Hürr ve adamları yo-
lu kesip İmam Hüseyin'in (a.s) hareket etmesine engel ol-
dular.  

İmam buyurdu:  
Ziyad'dan Yolu değiştirmemizi ve sonu ne Kûfe, ne de 

Medine olmayan bir yolu seçmemizi sen istemedin mi? 
Hürr:  
Ziyad'dan Evet, bunu ben istemiştim. Fakat Übeydul-

lah b. Ziyad, gönderdiği bu mektupta sert davranmamı is-
temiş ve emirlerini uygulayıp uygulamadığımı gözetleyen 
bir de casus görevlendirmiştir. 

İmam Hüseyin (a.s) ashabının arasında ayağa kalkıp 
Allah'a hamd-u sena ve ceddi Resulullah'a (s.a.a) da sala-
vat getirdikten sonra şöyle buyurdu:  

قَـإِن ـها ملَ بِنزن رِـداَْألم ا قَ نا قَـمينإِنَّ الد نَ، وورت ـد و تريغت د
ح ترمتاسا، ووفُهرعم ربأَد و ،تكَّرنلَـت ـذَاًء، وم قبت ـماببا إِالَّ صهةٌ ـن

ي اْحلَق الَ أَالَ ترونَ إِلَعيشٍ كَالْمرعي الْوبِيلِ،  صبابة اِْإلناِء، و خِسيسـكَ
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يعملُ بِه و إِلَي الْباطلِ الَ يتناهي عنه، ليرغَبِ الْمؤمن في لقَاِء ربه محقّاً، 
  فَإِني الَ أَري الْموت إِالَّ سعادةً والْحياةَ مع الظَّالمني إِالَّ برماً.

"Ey insanlar, karşılaştığınız olayları görüyorsunuz. Ger-
çekten de dünya değişmiş; kötülüklerini ortaya çıkarmış, 
iyiliklerine de sırt çevirmiştir. Her zaman insanın isteğinin 
aksine gider. Dünyadan kalan tek şey, suyu döküldükten 
sonra bir kasede kalan damlalar gibidir. Dünyadan kalan, 
alçakça bir yaşamdan başka bir şey değildir; o da tuzlak 
toprağa benzer. Görmüyor musunuz, hakla amel edilmiyor 
ve batıl engellenmiyor? İmanlı bir insan, böyle bir durum-
da hak yolunda şehit düşmeyi arzular. Şüphesiz, ben ölü-
mü saadetten ve zalimlerle yaşamayı da zilletten başka bir 
şey görmüyorum!" 

Züheyr b. Kayn kalkıp dedi:  
Ey Resulullah'ın (s.a.a) evladı, biz senin sözlerini 

duyduk. Bu fani dünyanın yanımızda hiçbir değeri 
yoktur. Eğer dünya hayatı sonsuz olsaydı ve biz de 
ölümsüz, yine senin yolunda öldürülmeği o ebedi 
dünya yaşamından üstün tutardık! 

Ondan sonra Hilal b. Nafi Becelî ayağa kalktı ve dedi:  
Andolsun Allah'a, ölümden ve şehadetten kor-

kumuz yok; aynı inanç ve gönül görüsü üzerindeyiz. 
Senin dostlarınla dost, düşmanlarınla düşmanız. 

Sonra da Büreyr b. Hüzeyr kalktı ve söze başladı:  
Ey Peygamber (s.a.a) evladı! Andolsun Allah'a ki 

yüce Allah, senin varlığınla bize minnet koydu ki 
sana yardım etmek üzere savaşalım; bedenlerimiz 
senin yolunda parça parça doğransın ve karşılığında 
da ceddin Resulullah (s.a.a) kıyamet günü bizim şe-
faatçimiz olsun! 
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Hüseyin'in (a.s) Kerbela'ya Varışı 

İmam Hüseyin (a.s) atına binip hareket etti. Hürr'ün 
ordusu bazen ona engel oluyor ve bazen de peşinden hare-
ket ediyordu. Nitekim İmam Hüseyin (a.s) muharrem ayı-
nın ikinci günü bir yerde ansızın durdu ve "Buranın adı 
nedir?" diye sordu.  

Dediler: "Kerbela."  
Hüseyin (a.s), "Allah'ım dertlerden ve belalardan sana 

sığınırım!" dedikten sonra şöyle devam etti:  
 ،ٍءالَب و بٍركَ عضوا مذَه .ِءالَلباْو بِركَالْ نم كبِ وذُعي أَنإِ مهللَّاَ

اوالُزِن، يههنا مرِ طُّححالنا و مفَسك دمائنا و هنا مقُ لُّحورِببِ ،انا ذَه
حنِثَدي جدي ر(صلّي اهللا عليه وآله وسلّم) اِهللا ولُس.  

"İşte burası hüzün ve bela mahallidir. İnmemiz gere-
ken yer işte burasıdır. Kanımız burada dökülecek ve burası 
mezarımız olacaktır. Bunu, ceddim Resulullah (s.a.a) bana 
bildirmiştir." 

Herkes bineğinden indi, Hürr ve askerleri de ayrı bir 
yerde indiler. 

Hz. Zeyneb'in (s.a) Kararsızlığı 

İmam Hüseyin (a.s) oturdu ve kılıcını hazırlarken şu 
şiiri okudu:  

أُف رها ديلٍ يلخ نم لَك        لَك ـيلِ كَماَْألصاقِ وربِاِْإلش  
  و الدهـر الَ يـقْنع بِالْبـديلِ      من طَالبٍ و صاحبٍ قَتيلٍ

 يكُـلُّ ح ـبِيلِوس كـالس       نم دعالْو با أَقْريلِ محالر 

 و إِنما اَْألمر إِلَي الْجليلِ
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"Yazıklar olsun dostluğuna ey zamane! 
Sabah ve ikindi sularında dostlarına ölüm indiriyorsun 
Zaten felek hiçbir şeyle kanaat etmez 
İşler sadece Allah'a havale edilir 
Ve canlı bu yolun yolcusudur." 
Hz. Zeyneb (s.a), İmam Hüseyin'in (a.s) okuduğu bu 

şiiri duyunca şöyle dedi: "Canım kardeşim! Öldürüleceğin-
den emin olan biri bunları söyler."  

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu: "Evet, canım bacım, öy-
ledir!"  

Hz. Zeynep (s.a) yüksek bir sesle şöyle dedi: "Hüseyin 
(a.s) şehit edileceğinden haber veriyor, duyuyor musu-
nuz?"  

Bunu duyan kadınlar ağlamaya, yüzlerine vurmaya ve 
yakalarını yırtmaya başladılar.  

Ümm-ü Kulsüm şöyle sızlanıyordu: "Vay Muham-
med'im! Vay Ali'm! Vay anam! Vay Hüseyin'im! Senden 
sonra düşeceğimiz çaresizlikten yakınırım ey Hüseyin!" 

İmam Hüseyin (a.s), ona teselli vermek amacıyla şöyle 
buyurdu:  

ي بِعزعت ،اهتا أُخاِء اِهللا، فَـيـزأَهـإِنَّ س ونَ، وفْني اتاوملَ ـْكَّانَ الس
 ونَ.اَْألرضِ كُلُّهم يموتونَ و جميع الْبرِية يهلكُ

"Canım bacım, Allah yolunda sabırlı ol! Göklerdekiler 
de fanidir, yeryüzündekiler de. Bütün insanlar ölecektir." 

Daha sonra şunları da ekledi:  
اطمةُ، و أَنت يا ـيا أُختاه، يا أُم كُلْثُوم، و أَنت يا زينب، و أَنت يا فَ

اببر لَيع نشمخالَ ت باً، ويج لَيع قَّقْنشفَالَ ت لْتا قُتنَ إِذَا أَنظُراُن ،
 وجهاً، و الَ تقُلْن هجراً.
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"Ümm'ü Kulsüm, Zeyneb, Fatıma ve Rübab! Aklınız-
da olsun, ben öldürüldüğümde yakanızı yırtmayın, yüzü-
nüze vurmayın ve Allah'a, razı olmadığı bir söz söyleme-
yin!" 

Başka bir tarih kitabında ise şöyle rivayet edilmiştir: 
İmam Hüseyin'den (a.s) uzakta kadınların ve kızların ara-
sında oturan Zeyneb (s.a), bu şiiri duyunca yaşmaksız ve 
çarşafı yerde sürüklenir bir hâlde kardeşinin yanına gele-
rek şöyle dedi:  

– Keşke ölüm gelseydi de benim canımı alsaydı! Bu-
gün anam Zehra, babam Ali ve kardeşim Hasan'ı kaybet-
miş gibiyim; ey kaybettiklerimin mirasçısı ve kalanlarımın 
sığınağı! 

İmam Hüseyin (a.s), Zeyneb'e (s.a) bakarak buyurdu:  
– Canım bacım, dayanıklı ol; sabrını şeytana kaptırma! 
Hz. Zeynep dedi:  
– Kurbanın olayım, öldürülecek misin? 
İmam Hüseyin (a.s) kederini, hüznünü kalbine gömdü 

ve gözlerinden yaş dökerek şöyle dedi:  
– Avcılar kata kuşunu kendi haline bıraksalardı, elbet-

te ki yuvasında yatardı. 
İmam bununla, "Ümeyyeoğulları beni rahat bıraksa-

lardı, Medine'den çıkmazdım." demek istemişti. 
Hz. Zeyneb (s.a) bunu duyunca:  
– Canım kardeşim! Düşman karşısında çaresiz kaldı-

ğını mı düşünüyorsun ve hayata dair ümidini mi yitirmiş-
sin? Yüreğim yanar, buna dayanamam! dedi ve yakasını 
yırtarak bayıldı.  

İmam Hüseyin (a.s), hemen ayağa kalkarak Zeyneb'in 
yüzüne su serpti ve ayılttıktan sonra da teselli verdi ve me-
tin davranmasını istedi. Allah Resulü'nün (s.a.a) ve babası 
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Ali'nin (a.s) ölümünü hatırlatarak, kendi şehadetinin acısı-
nı hafifletmeye çalıştı. 

İmam Hüseyin'in (a.s), ailesini de beraberine alıp Ker-
bela'ya getirmesinin bir nedeni şöyle açıklanabilir: İmam 
(a.s), ailesini Hicaz'da veya başka bir şehirde bırakmış ol-
saydı, Yezid b. Muaviye (Allah'ın laneti olsun) bir grup 
asker gönderip onları esir edebilirdi. Bunu da, İmam Hü-
seyin'i (a.s) yolundan döndürmek ve Yezid'e muhalefetten 
vazgeçirmek için bir koz olarak kullanabilirdi. 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Aşura Günündeki Olaylar – Kerbela Yiğitlerinin 
Şehadeti – Çadırların Yağmalanması 

Übeydullah b. Ziyad, gerçekleri çarpıtarak insanları 
İmam Hüseyin (a.s) ile savaşmaya çağırdı ve insanlar bu 
daveti kabul ederek ve İbn Ziyad'ın isteği yönünde hareket 
ettiler. Ömer b. Sa'd'ın ahiretini, dünyası karşılığında satın 
aldı ve onu, kurmuş olduğu orduya başkomutan olarak 
atadı. Ömer b. Sa'd de buna razı olup İmam Hüseyin'le 
(a.s) savaşmak üzere dört bin atlı ile Kûfe'den ayrıldı.  

İbn Ziyad peyderpey ordular kurup onun komutasına 
katılmak üzere sevk etti. Ömer b. Sa'd'ın komuta ettiği sü-
vari ordu, muharrem ayının altıncı günü yirmi bin sınırını 
aştı.  

Böylece İmam Hüseyin'e (a.s) baskı üstüne baskı ya-
pıldı ve bunun sonucunda da, hem İmam Hüseyin (a.s), 
hem de ashabı susuzluğa yenik düştü. 

İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'daki İlk Hutbesi 

İmam Hüseyin (a.s) ayağa kalkıp kılıcına dayandı ve 
yüksek sesle şöyle buyurdu: 

– Allah aşkına söyleyin, beni tanıyor musunuz? 
Dediler:  
– Evet, sen Peygamber'in evladısın. 
İmam Hüseyin (a.s):  



 64 

– Sizi Allah'a ant veriyorum, ceddimin Resulullah 
(s.a.a) olduğunu biliyor musunuz? 

Dediler:  
– Allah'a andolsun ki, biliyoruz. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Sizi Allah'a ant veriyorum, babamın Ali b. Ebutalib 

(a.s) olduğunu biliyor musunuz? 
Dediler:  
– Andolsun ki biliyoruz. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Allah aşkına söyleyin, Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) 

kızı Fatımat'üz Zehra'nın (a.s) benim annem olduğunu bi-
liyor musunuz? 

Dediler:  
– Andolsun ki bunu biliyoruz. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Allah aşkına söylesenize, Şehitler Efendisi Hamza 

benim babamın amcası değil miydi? 
Dediler:  
– Evet, andolsun ki dediğin gibidir. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Allah aşkına söylesenize, Cafer-i Tayyar benim am-

cam değil miydi? 
Dediler:  
– Evet, öyledir. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Allah aşkına söylesenize, şu tuttuğum kılıç, Allah 

Resulü'nün (s.a.a) kılıcı değil midir? 
Dediler:  
– Andolsun, böyle olduğunu biliyoruz. 
İmam Hüseyin (a.s):  
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– Allah aşkına söylesenize, başımda taşıdığım şu sarık 
Peygamber'in (s.a.a) değil miydi? 

Dediler:  
– Biliriz ki öyledir. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Allah aşkına söylesenize, ilk Müslüman Ali değil 

miydi? O değil miydi herkesten daha bilgili, daha sabırlı, 
daha dayanıklı? Müslüman her erkek ve kadının emir sa-
hibinin Ali olduğunu bilmez misiniz? 

Dediler:  
– Allah'a andolsun ki biliriz. 
İmam Hüseyin (a.s):  
– Peki kanımı akıtmayı niye helal görürsünüz? Kevser 

suyunu dağıtacak da odur; kıyamet günü Hamt sancağını 
taşıyacak da. 

Dediler:  
– Biz bu söylediklerinin hepsini biliriz ve susuz olarak 

can verinceye kadar da senden el çekmeyiz. 
İmam Hüseyin (a.s) konuşmasını bitirdiğinde kızları 

ve bacısı Zeynep gözyaşına boğulmuşlardı; yüzlerine vu-
ruyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı.  

İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Abbas ve oğlu Ali'yi on-
lara göndererek buyurdu:  

Kadınları susturun; canıma andolsun ki bundan 
sonra çok ağlayacaksınız! 

Ebulfazl (a.s) ve Kardeşlerinin Şimr'in Sunduğu Ema-
na Karşı Tutumları 

Olayı rivayet eden şöyle der:  
Übeydullah b. Ziyad, Ömer b. Sa'd'a yazdığı bir mek-

tupta savaşı çabuk başlatıp çabuk bitirmesini istemişti.  
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Ömer b. Sa'd'ın ordusu atlara binip İmam Hüseyin'in 
(a.s) çadırlarına doğru ilerledi.  

Şimr çadırlara yaklaştı ve bağırarak şöyle dedi: "Ba-
cımın oğlulları Abdullah, Cafer, Abbas ve Osman nerde-
ler?"  

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu: "Şimr'in cevabını verin; 
o, fasık olsa da sizin dayınızdır."  

Abbas ve kardeşleri, "Ne diyorsun?" dediler. Şimr, "Ey 
bacımın oğulları!" dedi, "Siz emandasınız; kendinizi kar-
deşiniz Hüseyin'le ölüme atmayın ve gelin müminlerin 
emiri Yezid'e biat ve itaat edin."  

Abbas (a.s) buyurdu:  
Ellerin kırılsın senin, ey Allah'ın düşmanı, ne de 

çirkin ve kötü bir eman getirmişsin bizlere! Fatıma-
nın (a.s) oğlu kardeşimiz Hüseyin'den (a.s) el çekip 
de zinazade oğlu Yezid'e itaat etmemizi mi istiyor-
sun!? 

Şimr sinirli bir hâlde orduya geri döndü. İmam Hüse-
yin (a.s), İbn Ziyad ordusunun savaşmak için acele ettiği-
ni, öğüt ve nasihattan etkilenmediklerini gördü. Kardeşi 
Abbas'a (a.s) buyurdu:  

Bugün savaşı başlatmalarına engel olabilirsen, bu-
nu yap! Bu geceyi namaz kılarak geçirelim. Allah da 
biliyor ki, ben namaz kılmayı ve Kur'ân okumayı 
çok severim. 

Abbas (a.s) gidip onlardan bunu istedi. Ömer b. Sa'd, 
savaşın gecikmesini istemediği için sustu ve hiç konuşma-
dı.  

Amr b. Haccac-i Zübeydî şöyle dedi:  
Andolsun Allah'a, eğer bunlar Türk ya da Dey-

lem olsaydı, bu isteklerini geri çevirmeyecektik. Peki 
neden bunlardan gelen bu isteği reddedelim. 
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Amr b. Haccac'ın bu sözünden sonra kimse bir şey 
demedi ve savaş ertelendi.  

İmam Hüseyin (a.s) yere oturdu ve bir ara uyukladık-
tan sonra uyanıp Hz. Zeyneb'e (s.a) buyurdu:  

Canım bacım, ceddim Resulullah'ı (s.a.a), babam 
Ali'yi (a.s), annem Fatıma'yı (a.s) ve kardeşim Ha-
san'ı (a.s) rüyamda gördüm. Bana, "Ey Hüseyin çok 
yakında yanımıza geleceksin." dediler.  

Bazı rivayetlerde de, "Ey Hüseyin, yarın yanımıza ge-
leceksin!" buyurdukları geçmektedir.  

Hz. Zeyneb (s.a) bunu duyunca, elini yüzüne vurdu ve 
yüksek sesle ağladı.  

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Biraz yavaş ol, bu milletin bizi kınayacağı, alay 

edeceği bir şey yapma! 

İmam Hüseyin'in (a.s) Son Gecesi 

Akşam olmuştu. İmam Hüseyin (a.s) ashabını topladı, 
Allah'a hamd-ü sena ettikten sonra şöyle buyurdu: 
أَما بعد، فَإِني الَ أَعلَم أَصحاباً أَصلَح منكُم و الَ أَهلَ بيت أَبر و الَ 

لَ مـأَفْضه راً، ويي خنيعاً عماُهللا ج اكُمزي، فَجتيلِ بأَه لُ قَـنـذَا اللَّي د
جذْ كُلُّ رأْخلْيالً، ومج ذُوهخفَات ،كُميكُـغَشنـلٍ مجر دبِي ـمأَه نلِ ـلٍ م

ي سقُوا ففَرت ي وتيـبه ادـوه ونِي وذَر لِ وـذَا اللَّيمِ، فَإِنالَِء الْقَوالَ ـَؤ مه
 يرِيدونَ غَيرِي.

"Ben, kendi ashabım kadar salih ashap ve ailem kadar 
da iyi ve üstün aile tanımıyorum. Allah hepinize hayırlı 
mükâfatlar versin. Şimdi akşam olmuş ve karanlık çökmüş-
tür. Siz de onu yürüyen bir deve edinip (gecenin karanlı-
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ğından yararlanıp) ailemden birinin elini tutun, gecenin bu 
karanlığında dağılın ve beni bu orduyla yalnız bırakın. 
Bunların tek istedikleri benim." 

İmam Hüseyin'in (a.s) kardeşleri, oğulları, Abdullah 
ve Cafer'in oğulları şöyle dediler:  

Neden seni yalnız bırakıp gidelim, senden sonra 
yaşamak için mi? Allah o günü bize asla gösterme-
sin! 

Önce Abbas b. Ali (a.s) bunu dedi ve diğerleri de onu 
izlediler. İmam Hüseyin (a.s), Akil'in oğullarına bakıp bu-
yurdu:  

Müslim'in şehit olması sizin için yeterlidir; ben 
size izin verdim, gidin! 

Başka bir kanalla gelen rivayette de şöyle belirtilmiş-
tir:  

Bu arada İmam Hüseyin'in (a.s) kardeşleri ve ailesi 
söze başlayıp dediler: 

Ey Peygamber (s.a.a) evladı, o zaman halk bize 
ne der ve cevabımız ne olur? Efendimizi, büyüğü-
müzü ve Peygamberimizin evladını yalnız bıraktık; 
düşmana bir ok dahi atmadık; ele mızrak alıp sa-
vaşmadık ve bir kılıç bile savurmadık mı diyelim? 
Hayır, andolsun Allah'a, senden ayrılmayacak, senin 
yolunda öldürülünceye kadar bu canlarımızla seni 
koruyacak ve senin gibi şehit olacağız. Allah senden 
sonra yaşamayı haram etsin bize! 

Müslim b. Avsece kalkıp dedi:  
Ey Peygamber'in evladı! Etrafını saran bunca 

düşman arasında seni bırakıp gidelim mi? Andolsun 
Allah'a, bu mümkün değil. Senden sonra yaşamayı 
Allah bize nasip eylemesin! Ben savaşacağım; mız-
rağımı düşmanın göğsünde kırıncaya ve elimdeki kı-
lıcımı onlara indirinceye kadar. Savaşmak için hiç 
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bir silahım olmasa dahi taş alıp savaşacağım ve se-
ninle birlikte ölmedikçe senden ayrılmayacağım! 

Said b. Abdullah Hanefî konuşmaya başladı:  
Ey Peygamber'in evladı! biz seni asla yalnız bı-

rakmayız. Muhammed Peygamber'in (s.a.a) senin 
hakkındaki vasiyetine uyduğumuzu Allah'a da gös-
termeliyiz. Eğer bilsem senin yolunda öldürülecek 
ve yeniden dirileceğim ve bu defa da diri diri yakıla-
cağım, yetmiş kere de bu tekrarlanacak olsa, kendi 
ölümümü senden önce görmedikçe senden ayrıl-
mam. Nasıl senin yolunda can vermem, oysa ki 
ölüm birden fazla değildir ve ondan sonra ise son-
suz izzet ve saadete kavuşmuş olacağım. 

Ondan sonra Züheyr b. Kayn yerinden kalkıp dedi: 
Ey Peygamber evladı! Andolsun Allah'a ki senin 

yaşaman için, kardeşlerinin ve ailenin hayatta kal-
ması için bin kez öldürülmeye razıyım! 

Ondan sonra da Hüseyin'in (a.s) ashabından bir grubu 
şöyle dedi: 

Bizim canlarımız sana feda olsun, biz seni kendi 
el ve yüzlerimizle koruyacağız. Eğer bu yolda öldü-
rülürsek, Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine ge-
tirmiş olacağız. 

Aynı gece Muhammed b. Beşir-i Hazremi'ye, "Oğlun 
Rey sınırında esir düşmüş!" haberi geldi. Muhammed b. 
Beşir şöyle dedi: "Onu Allah'a bırakıyorum. Andolsun ca-
nıma, ben yaşadıkça oğlumun esir düşmesine razı olmaz-
dım." 

İmam Hüseyin (a.s) onun sözünü duyunca şöyle bu-
yurdu:  

Allah seni bağışlasın. Üzerindeki biati kaldırdım, 
git ve oğlunu kurtarmaya çalış! 
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Muhammed b. Beşir dedi: "Yırtıcı hayvanlar diri diri 
yesinler beni, eğer senden ayrılırsam!"  

İmam Hüseyin (a.s), bin dinar değerinde beş elbise ve-
rerek buyurdu:  

O hâlde bu Yemen keteninden olan elbiseleri al 
ve oğluna ver ki, gidip bunların karşılığında karde-
şini kurtarsın. 

Olayı anlatan şöyle diyor: İmam Hüseyin (a.s) ve as-
habı o geceyi dua ederek ve Allah'ın huzurunda yalvarıp 
yakararak geçirdiler. Bazıları rüku, bazıları secde ve diğer 
bazıları da ayakta ibadet ettiler. O gece Ömer b. Sa'd'ın 
ordusundan otuz iki kişi İmam Hüseyin'in (a.s) ordusuna 
katıldı. İmam Hüseyin'in (a.s) namazı ve olgunluk vasıfla-
rıyla ilgili seciyesi her zaman böyle olmuştur. 

İbn Abd-i Rabbih "Ikdu'l-Ferid" kitabının dördüncü 
bölümünde şöyle nakleder:  

İmam Zeynelabidin'e (a.s), "Babanızın evlatları 
ne kadar da azdır!" dediler.  

İmam Zeynelabidin (a.s) buyurdu: "Bu birkaç 
evlat sahibi olması bile şaşırtıcıdır. Çünkü her gün 
bin rekât namaz kılardı ve artık zevceleriyle birlikte 
olacak zamanı olmazdı." 

Aşura sabahı İmam Hüseyin'in (a.s) emriyle çadırlar 
kuruldu, güzel kokuyla dolu bir tabak hazırlandı ve İmam 
Hüseyin (a.s) şahsi temizliğini yapmak için çadıra geldi. 
Rivayete göre Büreyr b. Hüzeyr-i Hamedanî ve Abdur-
rahman b. Abd-i Rabbih-i Nesarî, İmam Hüseyin'den (a.s) 
sonra temizliklerini yapmak için çadırın arkasında bekledi-
ler. Bu arada Bereyr, Abdurrahman ile şakalaşmaya başla-
dı. Abdurrahman dedi:  

Ey Büreyr, şimdi gülmek ve şaka yapmak zamanı 
mı? 

Büreyr de dedi ki:  
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Benim kabilem de biliyor ki ben, ne gençlikte ve 
ne de yaşlılıkta beyhude konuşmaktan hoşlanmamı-
şımdır. Şimdi şehitlik sevinciyle böyleyim işte. An-
dolsun Allah'a, çok az bir zamanımız kaldı; kılıcımı-
zı alıp bir süre savaştıktan sonra hurilerle kol boyun 
olacağız! 

Aşura Sabahı 

Şöyle rivayet edilmiştir: Ömer b. Sa'd'ın ordusu atına 
binip hazırlandı. İmam Hüseyin (a.s), Büreyr b. Hüzeyr'i 
onlara gönderdi. Büreyr bir süre onlara nasihat ederek bazı 
konuları hatırlattı. Onlar bundan hiç etkilenmedi ve hatta 
itina bile etmediler.  

İmam Hüseyin'in (a.s) kendisi, devesine -bir rivayete 
göre de atına- binip Ömer b. Sa'd'ın ordusunu susmaya ve 
sözlerini dinlemeye davet etti. Herkes susunca İmam Hü-
seyin (a.s) en iyi şekilde Allah'a hamd-ü sena, Muham-
med'e (s.a.a), peygamberlere ve meleklere selam ettikten 
sonra buyurdu: 

ونمتخرصتاس نيحاً، حرت ةُ واعما الْجهتأَي اً لَكُمبت اكُمنخرفَأَص هِنيالا و
 موجِفني، سلَلْتم علَينا سيفاً لَنا في أَيمانِكُم، و حششتم علَينا ناراً اقْتدحناها

لَعي عدونا و عدكُوأَفَ ،مصبحتباًلْإِ م أَلعدكُائم ي أَلَعوليكُائبِ مغرِي علٍد 
   .ميهِف مكُلَ حبصأَ لٍمأَ الَ و ،ميكُف وهشفْأَ

 نـماطَ شأْجالْو يمشم فيالسا وونمتكْرـت ،تالَيوالْ مكُلَ الَّهفَ
وأْالرلَ يما يستحصف، لَوكأَ نسرعتلَإِ ميطَا كَهيرة الدا،ب و تداعيتم 
 و ابِزحَألاْ اذَذَش و ةمُألاْ يدبِا عي مـكُلَ قاًحسفَ ،اشِرـفالْ تافُهتا كَهيلَإِ



 72 

نالْ ةَذَبكابِت و محركَي الْفمِل و عصامِآلثَاْ ةَب و ةَثَفَن الشطَيان و طْمئَف 
السنِن.   

 و ميدـقَ مـيكُف ردغَ ،اِهللاو لْـجأَ؟ نَولُاذَختا تنع و ،ونَدضعت آلِءؤهأَ
شجلَإِ تيأُ هكُولُصم و أَتزرت لَعيفُ هركُـوعكُفَ ،منتأَ مخثَ ثَبرِم شرٍـج 
للنةًلَكَأَ وِ رِاظ لْلغبِاص .  

 ،ةَلَّ الذِّ و ةلَّالس نيب :نِيتناثْ نيب زكَر دقَ ،يعالد ناب يعالد نَّإِ و الَأَ
و هيهات مةُلَّ ا الذِّن، أْيذَ ي اُهللابللَ كنا و رولُسه الْ ومؤمونَن و حجور 
 امِئَاللِّ ةَـاعطَ رثؤن نْأَ نـم ةٌيبِأَ وسفُن و ةٌيمح وفنأُ و ترـهطَ و تابطَ
لَعي مصالْ عِاركامِر.   

  .رِاصالن ةلَذَخ و ددعالْ ةلَّق عم ةرسُألا اْذَهبِ فاحي زنإِ و الَأَ
"Ey insanlar! Allah sizi kahretsin ve kalbinizi kederle 

doldursun! Şaşkınlık içerisindeydiniz ve ısrarla bizi yardıma 
çağırıyordunuz. Biz de isteğinize olumlu cevap verip sürat-
le imdadınıza koştuk. Fakat siz, bizim amacımız doğrultu-
sunda kullanacağınıza ant içtiğiniz kılıçlarınızı, şimdi bizi 
öldürmek için ellerinize almışsınız. Hem bizim ve hem de 
sizin düşmanlarınızı yakmak istediğimiz ateşi, bizi yakmak 
için körüklemişsiniz. Bugün sizler kendi dostlarınızı öl-
dürmek için, aranızda adaletle davranmayan ve kendilerine 
yardım etmekle mutluluk ve merhamet beklentiniz olma-
yan düşmanların saflarına geçmişsiniz."  

"Vay hâlinize! Kılıçların kınında, kalplerin emin ve dü-
şüncelerin sarsılmaz olduğu bir durumda neden bize yar-
dım etmekten vazgeçtiniz. Fitne ateşini körüklemekte çe-
kirgeler gibi acele ettiniz ve kelebekler gibi delicesine ken-
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dinizi ateşe vurdunuz. Ey hakka karşı gelenler, ey gayri-
müslimler, ey Kur'ân'ı terk edenler, ey sözleri saptıranlar, 
ey günahkarlar topluluğu, ey şeytanın vesveselerine uyan-
lar, ey şeriatı ve Peygamber'in (s.a.a) sünnetini söndüren-
ler, Allah'ın rahmetinden uzak kalasınız!"  

"Bizi bırakıp bu zinazadelere mi yardım edersiniz? 
Andolsun Allah'a, hile ve düzen eskiden beri vardı sizde; 
sizin aslınız da, dalınız da hile suyuyla yoğrulmuş ve dü-
şünceleriniz onunla güçlenmiştir. Siz, bakanların genzini 
yırtan en habis meyvelersiniz ve gasıpların sizi midesine 
indirmesi için pek naçiz lokmalarsınız! Bilmiş olun ki, bu 
zinazade oğlu zinazede (İbn Ziyad) beni iki şey arasında 
serbest bırakmıştır; ya kılıcı çekip savaşmalıyım ya da zillet 
libası giyerek Yezid'e biat etmeliyim. Zillet bizden uzaktır; 
Allah, Resulü (s.a.a), müminler, iffet eteğinde yetişenler, 
yiğit ve gayretli insanlar, alçaklara itaat etme zilletini izzetli 
ölüme tercih etmemize razı olmazlar. Bilmiş olun ki ben, 
yar-u yaverimin az olmasına rağmen sizinle savaşacağım!" 

Daha sonra sözlerine Ferve b. Müseyk-i Muradî'nin şi-
iriyle devam etti: 

ـْغلب       قـدماًفَهزامونَ  نهزم فَـإِنْ إِنْ ن ا ولَّبِينغم ريفَـغ 

ـَا و         جبن و لَـكنإِنْ طبنا  وما   دولَــةَ آخـرِينامـناي
تواالْماسٍ إِذَا مأُن نع فَعبِـ        ر ـَاخ   آخـرِيناكَـالَكـلَه أَن

  كَـما أَفْني الْـقُرونَ اَْألولينا        سرواةُ قَوميذَلـكُم فَأَفْنِي 
  الْكرام إِذاً بقيناو لَو بـقي         خلدنا فَلَو خلد الْملُوك إِذًا

 كَما لَقيناالشامتونَ  سيلْقَي        فَـقُلْ للشامتني بِـنا أَفيقُوا

"Muzaffer olur ve düşmanı yenilgiye uğratırsak hiç 
şaşmayın 
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Çünkü biz her zaman galip olmuşuzdur.  
Yenilgiye uğrar, öldürülürsek bu bizden kaynaklanmaz 

ve korkudan öldürülmüş olmayız.  
Bu demektir ki ecelimiz gelmiş ve feleğin çarkının ge-

reği zafer sırası başkalarına geçmiştir.  
Eğer ölüm birilerinin evinin kapısından ayrılırsa, diğer-

lerinin kapısına oturacaktır.  
Geçmiş asırlarda insanların öldükleri gibi benim kav-

mimin büyükleri de sizin elinizle ölüme duçar oldular.  
Eğer padişahlar dünyada kalıcı olsalardı, biz de kalıcı 

olurduk.  
Eğer büyük insanlar dünyada kalsalardı, biz de kalırdık  
Bizi zemmedenlere de ki: Kendinize gelin ve beyhude 

bizi yermeyin 
Bizim giriftar olduğumuz ölüme, zemmedenler de müp-

tela olacaklardır." 
Ve şöyle devam etti: 

رس حتي تدور ـريث ما يركَب الْفَـيم اِهللا الَ تلْبثُونَ بعدها إِالَّ كَم اَـثُ
 بِكُم دور الرحي... 

"Andolsun Allah'a, beni öldürdükten sonra siz de fazla 
yaşamayacaksınız. Yaşama süreniz, yaya birinin (bineğe) 
binmesinden fazla olmayacaktır. Günler değirmen taşı gibi 
dönecek ve sizi değirmen taşının mili gibi perişan edecek-
tir. Babam Ali (a.s), bu haberi ceddim Resulullah'tan (s.a.a) 
duyup bana nakletmiştir. Şimdi siz dostlarınızla bir araya 
gelip meşveret edin ki gizli-saklı bir şey kalmasın. Daha 
sonra beni öldürmeye girişin ve bana mühlet vermeyin! 
Ben Allah'a tevekkül etmişim. O ki, benim ve siniz Rabbi-
nizdir ve her canlı O'nun kudret kabzasındadır. Şüphesiz, 
benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir." 
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Hutbeden sonra da o orduyu telin ederek buyurdu: 

 للَّهم أَحبِس عنهم قطَر السماِء وابعثْ علَيهِم سنِني كَِسنِي يوسف...اَ

"Allah'ım! Onlara yağmur yağdırma, Yusuf'un yılları 
gibi yıllar yaşat! Sakafî genci1 onlara musallat kıl ki, ölümün 
acı şerbetini onlara içirsin. Çünkü onlar bize yalan söyledi-
ler ve aldattılar. Sensin bizim Rabbimiz. Sana tevekkül ettik 
ve dönüşümüz de ancak Senim huzurunadır." 

Daha sonra inip Allah Resulü'nün (s.a.a) "Mürtecez" 
adındaki atını istedi ve yarenlerini de savaşa hazırladı. 

İmam Muhammed Bâkır'dan (a.s) nakledilen bir hadi-
se göre İmam Hüseyin'in (a.s) ashabı kırk beş süvari ve 
yüz piyade idi. O hazretin ashabının sayısı hakkında farklı 
görüşler vardır.  

Ömer b. Sa'd Savaşı Başlatıyor 

Ömer b. Sa'd ileri çıkıp İmam Hüseyin'in (a.s) ashabı-
na doğru bir ok fırlattı ve dedi: "İlk oku benim attığıma 
dair İbn Ziyad'ın yanında tanıklık edin!"  

Bunun ardından Ömer b. Sa'd'ın ordusu ok yağmurunu 
başlattı.  

İmam Hüseyin (a.s) ashabına buyurdu: 
Allah'ın rahmeti üzerine olsun, kaçınılmaz ölüme 

doğru kalkın. Şüphesiz ki bu oklar, bu topluluğun 
size savaş elçileridir. 

İmam'ın ashabından bazıları ok yağmuruyla şehit düş-
tüler. Bu esnada İmam Hüseyin (a.s) elini yüzüne vurup 
buyurdu: 

                                                 
1- Sakafî'den kastedilen kişi Haccac b. Yusuf Sakafî de olabilir, 

Muhtar b. Ebi Übeyde-i Sakafî de. Allame Meclisî ve Muhaddis-i 
Kummî, Muhtar'ın kastedildiği ihtimali üzerinde durmuşlardır. 
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إِذْ ج ،ودهلَي الْيالَي ععاِهللا ت بغَض دتإِش بغَض دتاشلَداً، وو لُوا لَهع
اِهللا علَي النصاري، إِذْ جعلُوه ثَالثَ ثَالَثَة، واشتد غَضبه علَي الْمجوسِ إِذْ 
عبدوا الشمس والْقَمر دونه، واشتد غَضبه علَي قَومٍ اتفَقَت كَلمتهم علَي 

ٍء مما يرِيدونَ حتي أَلْقَي  بِنت نبِيهِم، أَما واِهللا الَ أُجِيبهم إِلَي شيقَتلِ ابنِ 
 اَهللا و أَنا مخضب بِدمي.

"Yahudiler, Allah'ın bir oğlu olduğuna inandıkları için 
çetin bir azaba duçar oldular; Hıristiyanlar yüce Allah'ı, 
üçün üçüncüsü kabul ettikleri için Allah'ın gazabına uğra-
dılar; Mecusiler de Allah'ı bırakıp güneş ve aya taptıkları 
için yüce Allah'ın elim azabına tutuldular. Kendi Peygam-
berlerinin kızının oğlunu öldürmek için söz birliği eden 
topluluğa da Allah'ın azabı çok çetin olacaktır. Andolsun 
Allah'a ki ben, onların istediklerini kabul etmeyecek ve ka-
nımla boyanmış bir hâlde yüce Allah'ın huzuruna çıkaca-
ğım." 

Ebu Tahir Muhammed b. Hüseyin Taresî, "Maalimu'd- 
Din" kitabında İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet 
eder:  

س نيسقَي الْحا الْتقُولُ: لَمأَبِي ي تعم(المعليه الس)  هنلَع دعس نب رمع و
الْح تقَام أَنـاُهللا و بلَ اُهللا تـْرـَزصالَي النفْـعي رتح أْسِ ـرلَي رع فر

أَعدائه و بين لقَاِء اِهللا فَاختار ثُم خير بين النصرِ علَي  (عليه السالم)الْحسينِ 
 لقَاَء اِهللا.

Babamın şöyle buyurduğunu duydum: 
"Ömer b. Sa'd savaşı başlatmak için İmam Hüseyin'in 

(a.s) karşısına dikildiğinde yüce Allah, Hüseyin'e (a.s) yar-
dım etmeleri için gökyüzünden bir grup melek indirdi. Bu 
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melekler, İmam Hüseyin'in (a.s) başı üzerinde uçuştular. 
Sonra İmam Hüseyin (a.s), düşmanlarının bu melekler ta-
rafından yok edilmesini ya da şehit olarak Allah'ın huzuru-
na varmayı seçmek arasında serbest bırakıldı. İmam Hüse-
yin (a.s) de şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmayı kabul 
etti." 

Şimdi İmam Hüseyin (a.s) bağırarak şöyle demektey-
di: 

 ولِسر مِرح نع بذُي ابذَ نا ممأَ ،اِهللا هجوا لنيثُغي يثغم نا ممأَ
  ؟(صلّي اهللا عليه وآله وسلّم) اِهللا

"Allah rızası için bize yardım edecek kimse yok mu? 
Allah Resulü'nün (s.a.a) Ehlibeyt'ini ve ailesini düşmanlar-
dan koruyacak kimse yok mu?" 

Hürr b. Yezid-i Riyahî bunu duyduktan sonra Ömer b. 
Sa'd'ın yanına gelip sordu: "Gerçekten onunla savaşacak 
mısın?" 

Ömer b. Sa'd dedi: "Andolsun Allah'a, hem de öyle bir 
savaşacağım ki, başlar uçacak ve kollar bedenlerden ayrı-
lacaktır!" 

Hürr bunu duyunca ordudan ayrılıp bir köşeye çekildi. 
Bütün bedeni titriyordu. 

Muhacir b. Avs şöyle seslendi: "Ey Hürr, senin bu du-
rumun beni şüpheye düşürdü. Bana, 'Kûfe'deki en cesur 
adam kimdir?' diye sorulacak olsaydı, senin dışında birinin 
adını ağzıma almazdım. Niye titriyorsun?" 

Hürr, "Andolsun Allah'a, kendimi cennet ile cehennem 
arasında görüyorum. Allah'a yemin ederim ki, lime lime 
doğranıp yakılsam bile hiçbir şeyi cennete tercih etmeye-
ceğim!" dedi ve İmam Hüseyin'in (a.s) huzuruna varmak 
için atını mahmuzladı.  
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İki elini başının üstüne koydu ve "Allah'ım, senin der-
gahına yöneldim; benim tövbemi kabul et! Çünkü ben, 
Senin dostlarını ve Peygamber'inin kızının evlatlarını kor-
kuttum." diyerek İmam Hüseyin'e (a.s) arz etti:  

Canım feda olsun sana! Seni inciten ve Medi-
ne'ye dönmene engel olan adamım ben. İşi buraya 
vardıracaklarını bilmiyordum. Şimdi Allah'ın huzu-
runa dönüyorum. Tövbem kabul edilir mi? 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu: 
Evet, Allah senin tövbeni kabul buyuracaktır. İn 

atından! 
Hürr dedi:  

Senin yolunda at üzerinde savaşmam, piyade sa-
vaşmamdan daha iyi olur. Çünkü nasıl olsa attan 
düşürüleceğim. Senin yolunu kesen ilk kişi ben ol-
dum; izin buyursan, yolunda ilk ölen de ben olmak 
ve böylece kıyamet günü ceddin Resulullah (s.a.a) 
ile tokalaşanlardan olmak istiyorum. 

Müellif şöyle diyor:  
Hürr'ün amacı o andan itibaren ilk şehit unvanını al-

maktı. Çünkü Hürr'den önce bir grup Hüseyin (a.s) dostu 
ok yağmuruyla öldürülmüştü. Bu hususta bir çok hadis 
mevcuttur. 

İmam Hüseyin (a.s), Hürr'ün bu isteğini kabul etti. 
Hürr, bir kahraman gibi savaşarak düşmanın meşhur sa-
vaşçılarından birkaçını öldürdü ve sonra da şehit düştü.  

Hürr'ün naaşı İmam Hüseyin'in (a.s) yanına getirildi. 
İmam (a.s), bir yandan onun yüzündeki toprakları siliyor 
ve bir yandan da, "Annenin sana verdiği adın gibi sen, 
hem dünyada, hem de ahirette özgür/erkinsin." diyordu. 

Tarihçiler şöyle diyor: Zahit ve ibadet düşkünü olarak 
tanınan Büreyr b. Hüzeyr çıkmıştı, savaş meydanına. Ye-
zid b. Ma'kil onunla savaşmak için meydana koştu. Birbir-
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leriyle lanetleşerek batılda olan tarafın, diğeri eliyle öldü-
rülmesini arzu ettiler.  

Bu anlaşmayla savaşa başladılar. Büreyr onu öldürdü 
ve şehit edilinceye kadar da savaşı sürdürdü. 

Ondan sonra Vahab b. Cenah-i Kelbî meydana çıkıp 
yiğitçe savaştı, ciddiyetle cihat etti ve sonra kendisiyle bir-
likte Kerbela'da bulunan anne ve ailesinin yanına döndü ve 
"Canım anam, benden razı oldun mu?" dedi.  

Anası, "Hüseyin (a.s) uğrunda öldürülmedikçe senden 
razı olmayacağım!" dedi.  

Vahab'ın eşi şöyle dedi: "Seni Allah'a ant veriyorum; 
kalbimi incitme ve beni musibetinle yüz yüze bırakma!"  

Anası dedi: "Canım oğlum! Onun sözlerine kulak as-
ma; dön ve Peygamber evladı uğrunda savaş ki, kıyamet 
günü de ceddinin şefaatinden faydalanasın."  

Vahab meydana dönüp savaştı ve iki kolu da bedenin-
den koparıldı. Vahab'ın eşi eline bir çadır direği alarak 
onun yanına geldi ve "Babam da anam da sana feda olsun! 
Kalk; Allah Resulü'nün (s.a.a) pak Ehlibeyt'i ve ailesi uğ-
runda savaş!" dedi.  

Vahab, eşini kadınların yanına göndermek istediyse de 
eşi, "Ölmedikçe geri dönmem!" dedi. 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Ehlibeyt'ime yardım ettiğiniz için Allah sizi ha-

yırla mükâfatlandırsın. Kadınların yanına dön!  
Vahab'ın eşi geri döndü, ama Vahab şehit edilinceye 

dek savaştı. 
Vahab'tan sonra Müslim b. Avsece meydana çıktı. 

Büyük bir fedakarlıkla savaştı, zorluklara katlandı ve bela-
lar karşısında sabretti ve sonuçta atından düşürüldü. Henüz 
ölmemişti. İmam Hüseyin (a.s) Habib b. Mezahir ile bir-
likte onun yanına geldi.  
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İmam (a.s), "Müslim, Allah seni bağışlasın!" dedi ve 
şu ayeti okudu:  

İnananlardan öyle erler var ki Allah'a ver-
dikleri sözde sadakat gösterirler; onlardan 
kimisi, adağını ödedi, kimisi de beklemede ve 
onlar sözlerini, özlerini hiçbir surette değiş-
tirmediler.1 

Habib, Müslim'in yanına sokulup "Senin öldürülmen 
bana çok ağır gelir, bilesin. Fakat gittiğin yer cennettir; 
müjdeler olsun!" dedi.  

Müslim zayıf bir sesle dedi: "Allah seni hoşnut etsin 
ve hayırla müjdelesin!"  

Habib dedi: "Eğer senden sonra öldürüleceğime emin 
olmasaydım, her vasiyetini baha etmeni isterdim."  

Müslim, İmam Hüseyin'i (a.s) işaretle dedi: "Ona yar-
dım etmeni vasiyet ediyorum. Onun uğrunda ölünceye ka-
dar savaş!"  

Habib dedi: "Senin vasiyetine uyacak ve gözlerini ay-
dınlatacağım!"  

Habib'in bu sözünden sonra Müslim son nefesini ver-
di. 

Amr b. Kırta-i Ensarî öne çıkıp İmam Hüseyin'den 
(a.s) savaş izni istedi ve İmam Hüseyin (a.s) de izin verdi.  

Amr, mükâfat arzusu çekenler gibi savaştı. İbn Zi-
yad'ın ordusundan bazılarını öldürdü, söz ve cihat dürüst-
lüğünü bir arada toplayarak o zalim güruha karşı savaştı. 
İmam Hüseyin'e (a.s) atılan her oka kendi elini siper etti 
ve savrulan her kılıcı kendi bedenine aldı. Son nefesine 
kadar İmam'ın (a.s) mukaddes bedenine bir zarar gelmesi-
ne engel oldu. Bilahare aldığı yaralarla zayıf düştü. İmam 
Hüseyin'e (a.s) taraf dönüp dedi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) 
evladı, ahdime vefa edebildim mi?"  
                                                 

1- Ahzâb, 23 
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İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Evet, sen benden önce cennete gidiyorsun. Ced-

dim Resulullah'a (s.a.a) selamımı ilet ve benim de 
birazdan geleceğimi söyle! 

Amr yeniden savaşa başladı ve sonunda şehit düştü.  
Ondan sonra Ebu Zer'in zenci kölesi Cevn öne çıktı. 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Ben sana izin verdim; git buradan ve kendini 

kurtar! Sen bizimle buralara kadar geldin ki rahat 
içinde olasın; şimdi kendini ölüme atma! 

Cevn, "Ey Peygamber evladı, rahatlıkta sizin sofranız-
dan yemek ve zorluklarda da sizi yalnız bırakmak olmaz. 
Bedenim kötü kokar, soyum değersiz insanlara dayanır ve 
rengim de siyahtır. Ebedi cennetin huzuruna kavuşturun 
beni ki güzel kokayım, soyum şeref kazansın ve yüzüm ak 
olsun. Size minnettar olurum! Andolsun Allah'a, bu siyah 
kanımı o temiz kanlarınıza katmadıkça sizden ayrılmam!" 
dedikten sonra savaştı ve şehadete ulaştı. 

Ondan sonra Amr b. Halid-i Saydavî, İmam Hüse-
yin'in (a.s) yanına gelerek dedi:  

Canım feda olsun sana ey Hüseyin (a.s)! Senin 
dostlarına katılmaya kararlıyım; onlardan geri kal-
mak ve Ehlibeyt'inin arasında yar-u yaversiz öldü-
rüldüğünü görmek istemiyorum. 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Haydi davran! Birazdan biz de size katılacağız. 

Amr saldırdı ve biraz savaştıktan sonra şehit düştü. 
Hanzele b. Sa'd Şamî İmam Hüseyin'in (a.s) karşısına 

gelip yüzünü ve göğsünü kılıç, ok ve mızraklara siper ede-
rek dedi: 

Ey kavmim! Ben, bir bölük ümmetin uğra-
dıkları azaba uğrayacaksınız diye korkuyorum; 
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Nuh, Âd ve Semud kavimlerine ve onlardan 
sonrakilere olduğu gibi ve Allah kullarına 
zulmetmeyi istemez. Ve ey kavmim, ben, o fer-
yad-ü figan, o boşuna bağırıp söylenme gü-
nündeki hâlinizden korkuyorum; o gün, bir 
gündür ki arkanızı dönüp kaçacaksınız, ama 
doğru cehenneme gideceksiniz ve Allah'ın 
azabından sizi bir kurtaran olmayacaktır.1 

Bu azap ayetlerini okuduktan sonra şunları ekledi:  
Ey kavmim, Hüseyin'i öldürmeyin! Çünkü Allah 

bir azap göndererek helak eder sizi. Şüphe yok ki 
Allah'a iftira eden hüsrandadır. 

Bundan sonra da İmam Hüseyin'in (a.s) yüzünden öp-
tü ve şöyle dedi:  

Rabbimize koşmayalım mı, kardeşlerimize katıl-
mayalım mı? 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Evet, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha 

hayırlı olana koş! Ezelî ve ebedî Sultan'a git! 
Hanzele yiğitçe ve mertçe vuruştu; zorlukları sineye 

çekti ve nitekim o da şehit edildi.  
Öğle namazı vakti gelmişti. İmam Hüseyin'in (a.s) em-

riyle Züheyr b. Kayn ve Said b. Abdullah, kalan adamların 
yarısını alarak İmam Hüseyin'in (a.s) önünde bir saf oluş-
turdular. İmam Hüseyin diğer dostlarıyla birlikte (korku 
hâlinde) namaz kıldı.  

Tam bu sırada düşman tarafından İmam Hüseyin'e 
(a.s) doğru bir ok fırlatıldı. Said b. Abdullah, İmam Hüse-
yin'in (a.s) önünde durarak gelen oklara kendini siper etti. 
Aldığı ok yaraları sonucu yere düşerken şunları diyordu:  

                                                 
1- Mü'min, 31 ile 34 
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Allah'ım! Bu topluluğa lanet et; Âd ve Semud 
kavmini azaplandırdığın gibi bunları da azaplandır. 
Selamımı Peygamber'ine ilet ve bedenime isabet 
eden yaralardan haberdar et. Senin Peygamber'inin 
evladına yardım etmekle senin sevap ve mükâfatını 
kazanmak istedim. 

Bunu dedi ve şehit düştü. Kılıç ve mızrak yaraları dı-
şında bedenine on üç ok isabet etmişti. 

Ondan sonra, çok namaz kılan ve erdemler sahibi bir 
insan olan Süveyd b. Amr b. Ebi Muta' meydana çıkıp ce-
sur bir arslan gibi savaştı; zorluklara göğüs gerdi; acılara 
katlandı ve nitekim aldığı yaralar sonucu öldürülenlerin 
arasına düşüp öylece hareketsiz kaldı. İbn Ziyad ordusun-
dan gelen "Hüseyin öldürüldü!" sözünü duyunca, bütün 
gücünü toplayarak ayakkabısından çıkardığı bir bıçakla 
yeniden savaşa başladı ve şehit edildi. 

Bu olayı anlatan adam şöyle diyor:  
İmam Hüseyin'in (a.s) ashabı, o hazrete yardım ederek 

şehit düşmek için birbirleriyle yarışıyorlardı adeta. Bir şair 
de onların bu hâlini şöyle dile getirmiştir: 

Hüseyin'in (a.s) ashabı o kimselerdir ki 
Belaları defetmek için çağrıldıklarında  
Mızraklı ve sırt sırta veren silahlı düşmanlara al-

dırmaksızın 
Böyle tehlikeli bir anda cesur kalplerini zırhları-

nın üstüne giyerek ölümün ağzına atılırlar. 

Ali Ekber'in Yiğitliği 

İmam Hüseyin'in (a.s) vefalı ashabının mukaddes na-
aşları paramparça olmuş hâlde toprak üstünde yatmaktay-
dı. Şimdi Ehlibeyt'ten başka kimse kalmamıştı. İmam Hü-
seyin'in (a.s), cemal ve ahlak olarak herkesten daha güzel 
olan oğlu Ali, İmam'ın (a.s) huzuruna varıp savaşmak için 
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izni istedi. İmam Hüseyin (a.s), duraksamaksızın izin ver-
dikten sonra ümitsizce baktı durdu; iradesi dışında gözyaş-
ları damla damla süzüldü ve şöyle dedi: 
اَللَّهم اشهد، فَقَد برز إِلَيهِم غُالَم أَشبه الناسِ خلْقاً و خلْقاَ و منطقاً 

 كولسآله وسلّم)(صلّي اهللا عليه وبِر.ها إِلَينظَرن كبِيا إِلَي نقْنتا إِذَا اشكُن و ، 

"Allah'ım! Şahit ol, bu orduya karşı öyle bir genç gidi-
yor ki boy, ahlak ve konuşma tarzıyla Peygamber'ine (s.a.a) 
çok benziyor. Biz Peygamber'i arzuladığımızda ona bakar-
dık." 

Sonra da Ömer b. Sa'd'a dönerek yüksek sesle şöyle 
buyurdu:  

 يا ابن سعد، قَطَع اُهللا رحمك كَما قَطَعت رحمي.

"Ey Sa'd'ın oğlu, benim soyumu kuruttuğun gibi Allah 
da senin soyunu kurutsun!" 

Ali b. Hüseyin (a.s) düşmana yaklaşıp kanlı bir savaşa 
girişmişti. Düşman ordusundan bir grubu öldürdükten sonra 
babasının yanına dönerek şöyle dedi:  

Babacığım! Susuzluk beni öldürmek üzeredir ve 
bu demirlerin ağırlığı da bir yandan beni zorlamak-
tadır; bir içimlik su verebilir misin? 

İmam Hüseyin (a.s) ağlayarak buyurdu:  
Aziz oğlum, dön ve savaş! Çünkü artık ceddin 

Muhammed'in (s.a.a) huzuruna varmana ve onun 
elinden tas dolusu su içmene çok az bir zaman kal-
dı. Artık asla susamayacaksın. 

Ali Ekber savaş meydanına döndü. Canından el çekip 
şehitliğe hazırlandı. Çok ağır bir saldırıya geçti. Ansızın 
Münkiz b. Mirra-i Abdî (Allah'ın laneti ona olsun) onu nişan 
alarak bir ok fırlattı. Ali Ekber aldığı ok yarasıyla savunma 
gücünü kaybedip yere düştü ve yüksek sesle şöyle dedi:  
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Canım babam! Benden selam olsun sana. Bu ced-
dim Muhammed'dir (s.a.a); sana selam yolluyor ve 
"Bize çabuk gel!" diyor.  

Bir kez daha feryat etti ve can verdi. İmam Hüseyin 
(a.s), oğlunun cansız bedeninin yanına gelerek yüzünü 
onun yüzüne dayadı ve şöyle buyurdu:  

Seni öldürenleri Allah öldürsün, ne kadar da Al-
lah'a karşı küstahlık ve Resul'üne (s.a.a) de saygısız-
lık ettiler! Senden sonra dünyanın başına kül olsun! 

Olayı aktaran şahıs şöyle der: Hz. Zeyneb (s.a) kadın-
ların çadırından çıkıp, "Ey habibim, ey kardeşimin oğlu!" 
dedi ve meydana doğru koşmaya başladı. Ali Ekber'in ya-
nına geldiğinde kendini, o pare pare naaşın üstüne attı.  

İmam Hüseyin (a.s), Hz. Zeyneb'i (s.a) geri gönderdi. 
Bundan sonra Ehlibeyt gençleri birbiri ardınca meydana 
çıkıp savaştılar. Onlardan bir grubu şehit olunca, İmam 
Hüseyin (a.s) yüksek sesle dedi:  

Amca oğullarım ve ehlibeytim, sabırlı olun! An-
dolsun Allah'a, bu günden sonra artık asla horlan-
mayacaksınız. 

Kasım b. Hasan'ın (a.s) Savaşı 

Şöyle rivayet edilmiştir: Yüzü ay parçası gibi olan bir 
genç meydana çıkıp savaşmaya başladı. İbn Fuzeyl-i Azdî 
(Allah'ın laneti ona olsun) bir kılıç darbesiyle onun başını 
yardı. Genç yüz üstü düşerek "Amcacığım!" diye bağırdı. 
İmam Hüseyin (a.s) bir şahin gibi meydana atıldı ve öfkeli 
bir arslan gibi orduya saldırdı. İbn Füzeyl'e bir kılıç savur-
du. İbn Füzeyl elini siper edince kolu dirsekten koptu. Öy-
le bir bağırdı ki, sesi İbn Ziyad'ın ordusu tarafından duyul-
du. Kûfe ordusu onu kurtarmak için saldırıya geçti. Ancak 
o atların nalı altında kalıp öldü. 
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Etrafındaki toz-duman yatışınca İmam Hüseyin'in (a.s), 
can vermekte ve ayağını yere sürmekte olan o gencin başı 
üstünde durduğunu gördüm. İmam Hüseyin (a.s) buyurdu: 
 زع ،وكأَب و كدج يكف ةاميالْق موي مهمصخ نم و لُوكمٍ قَتقَوداً لعب

لَي عاِهللا عذَا وه ،هتوص كفَعنفَالَ ي كجِيبي أَو ،كجِيبفَالَ ي هوعدأَنْ ت كم
.هراصقَلَّ ن و هراتو اِهللا كَثُرو موي 

"Allah'ın rahmetinden uzak olsun seni katledenler! Kı-
yamet günü ceddin ve baban onlarla husumet edecektir. 
Andolsun Allah'a, amcanı seslediğinde cevap verememesi 
veya cevap vermesinin sana faydalı olmaması amcana çok 
ağır gelir. Bugün öyle bir gün ki, amcanın düşmanı çok ve 
dostu ise azdır." 

Sonra da o genci bağrına bastı ve alıp Ehlibeyt şehitle-
rinin yanına bıraktı. 

İmam Hüseyin (a.s), gençlerinin ve dostlarının öldürü-
lüp yerde yattığını görünce Allah yolunda şehit olmak ve 
fedakârlık göstermek için hazırlandı ve yüksek sesle bu-
yurdu: 

ن ؟ هلْ م(صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)هلْ من ذَاب يذُب عن حرمِ رسولِ اِهللا 
موحد يخاف اَهللا فينا؟ هلْ من مغيث يرجو اَهللا بِإِغَاثَتنا؟ هلْ من معنيٍ 

 يرجو ما عند اِهللا في إِعانتنا؟

"Allah Resulü'nün (s.a.a) Ehlibeyt'inden düşmanları 
uzaklaştıracak biri yok mu? Bizim hakkımızda Allah kor-
kusu taşıyan bir müvahhit yok mu? Allah rızası için bize 
yardım edecek kimse yok mu?" 

Çadırlarda bulunan kadınların bunu duymasının ardın-
dan bir kıyametti, koptu. Ağlamalar, sızlamalar başladı. 
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İmam Hüseyin (a.s) çadırın önüne gelip Hz. Zeyneb'e 
(s.a) buyurdu: "Küçük oğlumu getir de vedalaşayım." 

Çocuğunu ellerinin üstüne alıp öpmek istedi, ansızın 
Harmelet b. Kahil-i Esedî (Allah'ın laneti ona olsun) bir ok 
fırlattı. Bu ok çocuğun boğazına saplandı ve ölmesine ne-
den oldu. İmam Hüseyin (a.s), Hz. Zeyneb'e (s.a) "Çocuğu 
tut!" buyurdu ve kendisi de ellerini çocuğun boğazından 
akan kanla doldurup gökyüzüne serpiyor ve şöyle diyordu: 

Bu musibetler benim için kolaydır; çünkü Allah 
yolundadır ve Allah bunları görmektedir. 

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: 
İmam Hüseyin'in (a.s) gökyüzüne serptiği kanın 

bir damlası dahi yere düşmemiştir! 

Alemdar Abbas'ın Destan ve Şehadeti 

İmam Hüseyin (a.s) çok susamıştı. Kardeşi Alemdar 
Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. Ömer b. 
Sa'd'ın ordusu harekete geçerek onlara engel oldu. Daru-
moğulları kabilesinden biri İmam'a (a.s) bir ok fırlattı. Ok 
İmam'ın (a.s) ağzına isabet etti. İmam Hüseyin (a.s), oku 
çıkarıp elini akan kanın altına tuttu. Eli kanla dolunca dö-
küp buyurdu: 

ا يم ككُو إِلَيي أَشإِن ماَللَّه.كبِين تنِ بِنلُ بِابفْع 

"Allah'ım! Senin Peygamber'inin kızının oğluna yapılan 
bu zulümleri sana şikâyet ediyorum." 

Ömer b. Sa'd'ın ordusu İmam Hüseyin (a.s) ile Alem-
dar Abbas'ın arasına girerek onları birbirlerinden ayırdı. 
Her taraftan Alemdar Abbas'ın etrafını sarıp şehit ettiler.  

İmam Hüseyin (a.s), Abbas'ın şehadetinde çok ağladı. 
Bu hususta bir Arap şairi şöyle demiş: 
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İnsanlar arasında ağlanmaya en layık olan, Ker-
bela'da Hüseyin'i (a.s) ağlatan gençtir.  

O, Hüseyin'in kardeşi ve babasının oğlu Eb'ul 
Fazl'dır.  

O ki Hüseyin'e karşı canıyla eşit davrandı ve hiç 
bir şey onu bundan vazgeçiremedi.  

Susuzluğun kavurduğu bir anda Fırat'a girdi ama 
Hüseyin susuz olduğu için ondan içmedi. 

Şehitler Efendisi İmam Hüseyin (a.s) Savaşa Çıkıyor 

Bu olaydan sonra İmam Hüseyin (a.s) orduyu savaşa 
çağırdı. Savaşmak için gelen herkesi öldürüyor ve buyuru-
yordu: 

  والْعار أَولَي من دخولِ النارِ       اَلْقَتلُ أَولَي من ركُوبِ الْعارِ 

Zillettense öldürülmek daha iyi, zillet ise cehen-
nem ateşine girmekten evladır! 

Olayı rivayet edenlerden biri şöyle der:  
Andolsun Allah'a! Oğulları, Ehlibeyti ve ashabı öldü-

rüldüğü ve kendisi de düşman ordusu tarafından kuşatıldı-
ğı hâlde Hüseyin (a.s) kadar cesur davranan birini hiç 
görmemiştim. Düşman saldırdıkça, İmam Hüseyin (a.s) kı-
lıcına sarılıp düşmana saldırıyordu ve onlar da kurt saldırı-
sına uğrayan koyun sürüsü gibi dağılıyordu. İmam Hüse-
yin (a.s), sayıları otuz bini bulan o orduya saldırdığında, 
insan görüp de uçuşan çekirgeler gibi İmam Hüseyin'in 
(a.s) karşısından kaçışıyorlardı. Daha sonra İmam Hüseyin 
(a.s) merkezine dönüyor ve sesleniyordu: 

Allah'ın dışında güç ve kuvvet yoktur! 
İmam Hüseyin (a.s) durmadan savaştı ve sonuçta Kûfe 

ordusu, İmam (a.s) ile Ehlibeyt'in bulunduğu çadırların 
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arasına girdi. İmam Hüseyin (a.s) bunu görünce şöyle bu-
yurdu: 

م ـكُم دين و كُنتـن لَـم يكُـَم يا شيعةَ آلِ أَبِي سفْيانَ، إِنْ لـويلَكُ
 ابِكُمسوا إِلَي أَحجِعارو ،هذه اكُميني داراً فروا أَحفَكُون ادعافُونَ الْمخالَت

رع متونَ.إِنْ كُنمعزا تباً كَم 

"Yazıklar olsun size, ey Ebu Süfyanoğulları havarileri! 
Dine inanmıyor ve ahiretten de korkmuyor olsanız bile en 
azından dünyanızda özgür insanlar olun." 

Şimr: "Ey Fatıma'nın (s.a) oğlu, ne diyorsun sen?" 
İmam Hüseyin (a.s):  

أَقُولُ: أُقَاتلُكُم و تقَاتلُوننِي، والنساُء لَيس علَيهِن جناح، فَامنعوا إِني 
 عتاتكُم و جهالَكُم و طُغاتكُم من التعرضِ لحرمي ما دمت حيا.

"Ben sizinle savaşıyorum ve siz de benimle. Kadınların 
bunda suçu ne? Hayatta olduğum sürece içinizdeki serkeş, 
cahil ve zalimlerin benim haremime saldırmalarına izin 
vermeyin!" 

Şimr: "Bunu kabul ettik." 
Sonra da savaşmak ve İmam Hüseyin'i (a.s) öldürmek 

için hazırlandılar. Karşılıklı olarak her iki taraf saldırıya 
geçti. İmam Hüseyin (a.s) bir içimlik su istedi, fakat bunu 
esirgediler. Yetmiş iki yara alan İmam (a.s) biraz dinlen-
mek için durdu. Bu sırada bir taşın alnına isabet etmesiyle 
alnından kan aktı. İmam Hüseyin (a.s) elbisesinin eteğini 
tutarak alnını temizlemek isterken üç başlı zehirli bir ok 
gelip kalbine saplandı. İşte bu esnada İmam Hüseyin (a.s) 
dedi:  

 بِسمِ اِهللا و بِاِهللا و علَي ملَّة رسولِ اِهللا.

"Bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulillah."  
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Sonra da başını gökyüzüne çevirip dedi: 

تإِلَهِي أَن  تبِن نبضِ ااَْألر هجلَي وع سالً لَيجلُونَ رقْتي مهأَن لَمعت
.هرغَي بِين  

"Allah'ım, bu ordu öyle birini öldürüyor ki onun dı-
şında bir peygamberin kızının oğlu yeryüzünde mevcut 
değildir!" 

İmam Hüseyin (a.s), göğsüne saplanan oku sırtından 
çıkardı. Oluk oluk kan akmaya başladı. İmam (a.s) artık 
savaş gücünü kaybetmişti. İmama (a.s) yaklaşan herkes, 
Allah katında Hüseyin'in (a.s) kanını boynuna almamak 
için uzaklaşıyordu. Kinde kabilesinden Malik b. Yusr (Al-
lah'ın laneti ona olsun) diye bilinen biri, İmam Hüseyin'in 
(a.s) yanına gelerek hakaret etmeye başladı ve kılıcını Hü-
seyin'in (a.s) başına indirdi. Kılıç, imameyi parçalayıp 
İmam'ın (a.s) başını yaraladı. İmam'ın (a.s) başındaki 
imame kanla boyandı. İmam (a.s) bir mendil istedi ve ba-
şına bağladı. Bir başlık istedi ve başına koydu. Sonra 
imamesini de onun üstüne bağladı.  

İbn Ziyad'ın ordusu biraz duraksadıktan sonra yeniden 
gelip Hüseyin'in (a.s) etrafını sardı. 

Abdullah b. Hasan'ın (a.s) Şehadeti 

Henüz ergenlik çağına girmeyen Abdullah b. Hasan b. 
Ali (a.s), kadınların çadırından çıkıp İmam Hüseyin'in 
(a.s) yanında durdu. Hz. Zeyneb (s.a) onu korumak için 
atıldı, fakat Abdullah şiddetle geri dönmekten sakındı ve 
şöyle dedi: "Andolsun Allah'a, amcamdan ayrılmayaca-
ğım!" Bu esnada Ebher b. Ka'b, bir rivayete göre de Har-
mele b. Kahil (Allah'ın laneti onlara olsun) kılıcını Hüse-
yin'e (a.s) savurdu.  
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Abdullah, "Yazıklar olsun sana ey haramzâde, amcamı 
öldürmek mi istiyorsun?" dedi ve inmekte olan kılıca ko-
lunu siper etti. Abdullah'ın kolu kesilmişti ve "Vay anam!" 
diye bağırıyordu. İmam Hüseyin (a.s), Abdullah'ı kucakla-
yıp bağrına bastı ve buyurdu: 

لك الْخير، فَإِنَّ اَهللا يابن أَخي، اصبِر علَي ما نزلَ بِك واحتِسب في ذَ
لْحي.نيحالالص كائبِآب قُك  

"Ey kardeş oğlu, bu musibete dayan ve Allah'tan hayır 
dile! Çünkü Allah seni salih babalarına kavuşturacaktır." 

Aniden Harmele b. Kahil bir ok fırlatarak Abdullah'ı, 
amcası Hüseyin'in (a.s) kucağında katletti. Bu olaydan 
sonra Şimr b. Zi'l-Cevşen (Allah'ın laneti ona olsun) çadır-
lara saldırarak çadırları mızrağıyla deldi ve dedi: "Ateş ge-
tirin, çadırları içindekilerle birlikte yakacağım!" 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
Ey Zi'l Cûşen'in oğlu, ehlibeytimi yakmak için 

mi ateş istiyorsun? Allah da seni cehennem ateşiyle 
yaksın! 

Şebs müdahale edip bu işinden dolayı Şimr'i azarladı. 
Şimr (Allah'ın laneti ona olsun) utanıp vazgeçti.  

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  
.هنم درئَالَّ أُجابِي ليث تحت لُهعأَج يهف غَبرباً الَ يي ثَووا لغبا 

"Elbisemin altından giymem için kimsenin rağbet et-
meyeceği bir elbise getirin, ki bedenim çıplak kalmasın!" 

Küçük ve dar bir elbise getirdiler. İmam Hüseyin (a.s) 
dedi:  

Ben bunu giymem| çünkü bu, aşağılık insanların 
giysisidir. 
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Eski bir elbise aldı ve parçalayıp elbisesinin altından 
giydi. Yemen kumaşından bir elbise daha istedi ve onu da 
parçalayarak giydi. Aslında İmam Hüseyin (a.s), şehit 
edildikten sonrasını düşünerek onu parçalayarak giymişti 
ki üstünden çıkarmasınlar.  

İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinden sonra Ebher b. 
Ka'b (Allah'ın laneti ona olsun) gelip o elbiseye tamah sa-
lıp İmam'ın (a.s) üstünden çıkardı. Ebher b. Ka'b yaptığı-
nın cezasını sonraları gördü. Yaz mevsiminde her iki kolu 
da kuru çubuk gibi kuruyor ve kış olduğunda ise normal 
haline dönüyordu. Bu defa da sürekli olarak kollarından 
irin ve kan akıyordu. Ölünceye kadar böyle yaşadı. 

Rivayet şöyledir: Her taraftan fırlatılan düşman okları 
İmam Hüseyin'in (a.s) bedenine saplanmıştı. Salih b. Va-
hab b. Mezeni (Allah'ın laneti ona olsun), tümüyle gücünü 
kaybeden İmam Hüseyin'e (a.s) yaklaşarak elindeki mız-
rağını böğrüne sapladı. İmam (a.s) atının üstünde durama-
yıp sağ tarafından ve yüz üstü yere düştü. İmam Hüseyin 
(a.s) "Bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulillah 
(s.a.a)!" diyordu. İmam Hüseyin (a.s) gücünü toplayıp 
yerden kalkmıştı ki Hz. Zeynep (s.a) çadırdan dışarı çıktı 
ve gördüğü durum karşısında şöyle diyordu: 

Vay kardeşim, vay efendim, vay ehlibeytim! 
Keşke gökyüzü yerde parçalansaydı! Keşke dağlar 
paramparça olup yere serilseydi! 

Bu sırada Şimr (Allah'ın laneti ona olsun), orduya ba-
ğırarak "Ne bekliyorsunuz? Neden Hüseyin'in işini bitir-
miyorsunuz?" dedi.  

Ordu her taraftan hücuma geçti. Zer'a b. Şerik (Al-
lah'ın laneti ona olsun), İmam Hüseyin'in (a.s) sol omzuna 
bir kılıç indirdi. İmam (a.s) da kılıcını ona saplayarak öl-
dürdü. Başka biri, kılıçla İmam'ın (a.s) sırtından vurdu ve 
İmam (a.s) yüz üstü yere düştü. Buna rağmen kalkmak is-
tiyor ama bitkinliğinden kalkamıyordu.  
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Senan b. Enes-i Nehaî (Allah'ın laneti ona olsun), mız-
rağını önce İmam'ın (a.s) boğazına sonra da göğsüne sap-
ladı. Bunun ardından da İmam'ın (a.s) boğazını nişan ala-
rak bir ok fırlattı.  

İmam Hüseyin (a.s), okun boğazına isabet etmesiyle 
yere yığıldı. Kısa bir süre sonra kalkıp oturdu ve boğazın-
daki oku çıkardı. Her iki elini akan kanın altında tuttu. El-
lerinde toplanan kanı başına ve yüzüne akıttı ve şöyle bu-
yurdu: 

Hakkım gasp edilmiş ve kanıma belenmiş bir 
hâlde Allah'ın huzuruna çıkacağım! 

Ömer b. Sa'd (Allah'ın laneti ona olsun), sağında duran 
birine, "Yazıklar olsun sana! İn ve Hüseyin'i (a.s) rahat-
lat!" dedi. 

Havli b. Yezid-i Esbahî (Allah'ın laneti ona olsun), 
İmam'ın (a.s) başını kesmek istedi, ama bedenine bir tit-
reme düştü ve geri döndü.  

Senan b. Enes-i Nehaî (Allah'ın laneti ona olsun) atın-
dan inerek kılıcını İmam'ın (a.s) boğazına indirirken şöyle 
dedi: "Andolsun, senin başını bedeninden ayıracağım ve 
şunu da biliyorum ki sen hem Peygamber evladı, hem de 
anne ve baba yönünden herkesten üstünsün!" 

Sonra da başını bedeninden ayırdı. Bu hususta şair 
şöyle demiş: 

Hangi musibet Hüseyin'in (a.s) musibetiyle kı-
yaslanabilir.  

O gün Senan b. Enes'in (Allah'ın laneti ona ol-
sun) cinayetkâr ve habis elleri, Hüseyin'i (a.s) öldü-
rüp başını bedeninden ayırdı. 

Ebu Muhammed b. Hasan Taresî "Maalimu'd-Din" ki-
tabında İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: 
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ا كَانَ منِ ـلَميسرِ الْحأَم ن(المعليه الس)  كَةُ إِلَي اِهللاالَئالْم تجا كَانَ ضم
 قَالَ: فَأَقَام !كبِين تبِن نابو كيفص نيسذَا الْحه با ري :قَالَت كَاِء وبِالْب

 و قَالَ: بِهذَا اَنتقم لهذَا. السالم) (عليهاُهللا ظلَّ الْقَائمِ 

"Hüseyin'in (a.s) öldürüldüğü gün melekler haykırırca-
sına, 'Allah'ımız! Bu öldürülen, senin seçkin kulun ve Pey-
gamber'inin kızının oğlu Hüseyin'dir!' Yüce Allah, İmam-ı 
Zaman Hz. Mehdi'nin (a.s) yüzünü onlara göstererek, 'Hü-
seyin'in intikamını, bunun eliyle alacağım!' buyurdu." 

Tarihte bildirildiğine göre Muhtar b. Ebu Übeyde-i 
Sakafî, Senan b. Enes'i (Allah'ın laneti ona olsun) yakala-
yıp parmaklarını boğum boğum, sonra el ve ayaklarını ke-
sip büyük bir kazanı zeytin yağıyla doldurarak kaynattı. 
Sonra da onu kazana attı ve böyle öldürdü.  

İmam Hüseyin'in (a.s) şehit edildiği günü anlatan şahıs 
şöyle devam etmektedir: Birden karanlık ve katı bir toz 
kütlesi kapladı gökyüzünü. Karanlık çöktüğünde kızıl bir 
yel esti ve gözler hiçbir şeyi görmez oldu. Bir ara İbn Zi-
yad'ın ordusu azap indiğini sandı. Bir süre bu durum de-
vam etti ve sonra hava aydınlanmaya başladı. 

İmam Hüseyin'in (a.s) Son Anları 

Hilal b. Nafi şöyle rivayet eder:  
Ben Ömer b. Sa'd'ın ordusuyla durmuştum. Biri 

gelip şöyle dedi: "Ey emir, müjdeler olsun sana! Şimr, 
Hüseyin'i öldürdü!"  

Hemen ordudan ayrılıp can vermekte olan Hü-
seyin'in (a.s) karşısında durdum. Andolsun Allah'a 
ki, bu güne kadar ondan daha güzel yüzlü kanına 
belenmiş bir şehit görmemiştim! Yüzünün nuru ve 
görünüm güzelliği karşısında onun şehit edildiğini 
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düşünemedim bile. İmam Hüseyin (a.s) henüz su is-
tiyordu.  

Birinin şöyle dediğini duydum: "Andolsun Al-
lah'a, suyu tadamayacaksın ve ancak cehenneme gi-
dip kaynar suyundan içeceksin!" 

İmam Hüseyin (a.s) buyurdu:  

يا ويلَك أَنا الَ أَرِد الْحاميةَ و الَ أَشرب من حميمها، بلْ 
ه ـو أَسكُن مع (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)أَرِد علَي جدي رسولِ اِهللا 

أَش رٍ، ودقْتم يكلم دنقٍ عدص دقْعي مف ارِهآٍء فَي دم نم بر
 غَيرِ آسنٍ، و أَشكُو إِلَيه ماارتكَبتم مني و فَعلْتم بِي.

"Ben ceddim Resulullah'ın (s.a.a) nezdine ve cen-
netteki makamına gideceğim; cennetin zülal suyun-
dan içeceğim. Bana yaptığınız zulümleri de ceddime 
şikâyet edeceğim!" 

Hilal devamla şöyle diyor:  
Ordu bu sözü duyunca, öyle hiddetlendi ki, sanki 

Allah hiçbirinin kalbinde acıma duygusu yaratma-
mıştı. İmam Hüseyin (a.s) onlarla konuşurken başını 
bedeninden ayırdılar. Acımasızlığından bu denlisin-
den hayrete düşmüştüm. Şöyle dedim: "Andolsun 
Allah'a, sizinle birlikteliğim artık bitmiştir."  

Daha sonra Ömer b. Sa'd'ın ordusu Hüseyin'in 
(a.s) elbiselerini çıkarmaya giriştiler; gömleğini İshak 
b. Harbe-i Hazremî (Allah'ın laneti ona olsun) alıp 
giydi ve çopur hastalığına yakalandı; bedenindeki 
tüyler döküldü. 

Rivayet edildiğine göre o hazretin gömleğinde yüz on 
dokuza yakın kılıç, ok ve mızrak yarası vardı.  
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İmam Cafer Sadık (a.s), Hüseyin'in (a.s) bedeninde 
otuz üç mızrak ve otuz dört kılıç yarası görüldüğünü bu-
yurmuştur. 

Ebhar b. Ka'b-i Temimî (Allah'ın laneti ona olsun), 
Hüseyin'in (a.s) gömlek altına giydiği elbiseyi aldı. Onu 
aldıktan sonra felç olduğu rivayet edilmiştir.  

Ahnes b. Mursid b. Alkame veya bir başka rivayete 
göre de Cabir b. Yezid-i Avdî (Allah'ın laneti onlara ol-
sun), Hüseyin'in (a.s) imâmesini alıp başına bağladıktan 
sonra delirdi.  

Esved b. Halid (Allah'ın laneti ona olsun), Hüseyin'in 
(a.s) ayakkabılarını götürdü.  

Becdel b. Selim-i Kelbî (Allah'ın laneti ona olsun), 
Hüseyin'in (a.s) parmağını keserek yüzüğünü aldı. 

Muhtar Sekafî kıyam ettikten sonra Becdel b. Selim'i 
tutup her iki el ve ayağını kestikten sonra öylece ölüme 
terketti. 

Kays b. Eş'as (Allah'ın laneti ona olsun), Hüseyin'in 
(a.s) kadife giysisini aldı.  

Ömer b. Sa'd (Allah'ın laneti ona olsun), Hüseyin'in 
(a.s) Betra adındaki zırhını aldı.  

Muhtar kıyam ettiğinde bu zırhı, Ömer b. Sa'd'ı öldü-
ren Ebu Ümre'ye bağışladı.  

Cemi b. Hakl-i Avdî veya bir başka rivayete göre Te-
mimoğulları kabilesinden Esved b. Hanzele (Allah'ın lane-
ti onlara olsun), Hüseyin'in (a.s) kılıcını aldı.  

İbn Ebî Es'ad'ın rivayetinde ise, Hüseyin'in (a.s) kılı-
cını Felafes-i Nahşelî'nin (Allah'ın laneti ona olsun), aldığı 
söylenmiştir.  

Muhammed b. Zekeriyya bu rivayeti naklettikten son-
ra şöyle der: "O kılıç Nahşelî'den sonra Habib b. Bedil'in 
kızına intikal etti."  
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Şunu da belirtmek gerekir ki ganimet olarak alınan bu 
kılıç Zülfikar değildir. Çünkü Zülfikar nübüvvet ve ima-
metin diğer zahireleriyle birlikte korunmuştur. Raviler bu-
nu onaylayarak nakletmişlerdir. 

Çadırların Yağmalanıp Yakılması 

İmam Hüseyin (a.s) şehit edildikten sonra çadırlardan 
bir kadın çıktı. Biri ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın kulu, 
efendin Hüseyin öldürüldü!" Bunu duyan kadın: "Ağlaya-
rak kadınların yanına döndüm ve beni ağlar gören herkes 
ağlamaya başladı." der.  

Ömer b. Sa'd'ın ordusu, Peygamber (s.a.a) evlatlarının, 
Hz. Fatıma'nın (a.s) göz nurlarının mallarını yağma etmek 
için hızla çadırlara yöneldiler. Kadınların üzerlerindeki ör-
tüleri bile çekip aldılar.  

Peygamber (s.a.a) ailesi, çadırlardan çıkıp şehit edilen 
koruyucuları ve dostlarına gözyaşı döktüler. 

Hamid b. Müslim şöyle aktarır: 
Berk b. Vâiloğulları'ndan bir kadın kocasıyla birlikte 

Ömer b. Sa'd'ın ordusundaydı. Ordunun kadınlara, çadırla-
ra saldırdığını ve ele geçirdikleri her şeyi yağma ettiğini 
görünce, eline bir kılıç alarak çadırlara geldi ve "Ey Berk 
b. Vâil kabilesi! Gözünüzün önünde Peygamber (s.a.a) 
kızlarının giysileri yağma ediliyor; nerde gayretiniz, nerde 
yiğitliğiniz!?" diye bağırdı. Kocası gelip kolundan tuttu ve 
çadırına götürdü.  

Çadırlar yağmalandıktan sonra ateşle yakıldı. Giysileri 
yağmalanan Peygamber (s.a.a) ailesi, çadırlardan dışarı çı-
karıldılar. Başları açık, yalın ayak, ağlar bir hâlde ve horla-
narak esir edildiler.  

Esir edilen Peygamber (s.a.a) ailesi, "Allah aşkına, bi-
zi Hüseyin'e (a.s) götürün!" dediler. İmam Hüseyin'in (a.s) 
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öldürüldüğü yere geldiklerinde şehitleri gördüler. İşte bu-
rada yakınma, dövünme ve ağlamalar başladı. 

İmam Hüseyin'in (a.s) Naaşı Yanında  

Şöyle rivayet edilmiştir: 
Müminler Emiri Ali'nin (a.s) kızı Hz. Zeyneb (s.a), 

kardeşi Hüseyin'in (a.s) naaşı yanında durdu; hazin bir ses 
ve acı dolu yürekle şöyle dedi: 

يا محمداه، صلَّي علَيك مالَئكَةُ السماِء، هذَا الْحسين مرملٌ بِالدماِء، 
س كاتنب اِء، وضاَْألع قَطَّعطَفَيمصالْم دمحإِلَي م كَي، وتشا، إِلَي اِهللا الْمايب ،

  و إِلَي علي الْمرتضي، و إِلَي فَاطمةَ الزهراِء، و إِلَي حمزةَ سيد الشهداِء. 
والَد الْبغايا، يا محمداه، هذَا حسين بِالْعراِء، تسفي علَيه الصبا، قَتيلُ أَ

، يا (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)وا حزناه، وا كَرباه، اَلْيوم مات جدي رسولُ اِهللا 
آلِء ذُرؤه ،اهدمحم ابحا أَصايبالس قواقُونَ سسطَفَي يصةُ الْمي!  

"Ey Muhammed (s.a.a)! Ey meleklerin selam gönder-
diği yüce ceddim! Bu Hüseyin'dir (a.s); kanına boyanmış ve 
doğram doğram doğranmış! Bunlar da senin kızlarındır; 
esir edilmiş. Bu zulümleri Allah'a, Muhammed Mustafa'ya 
(s.a.a), Ali Murtaza'ya (a.s), Fatımatü'z-Zehra'ya (a.s) ve Şe-
hitler Efendisi Hamza'ya şikâyet ediyorum. Ey Muham-
med! Bu senin Hüseyin'indir; Kerbela'da üryan bırakılmış 
ve seher yeli toprak serpiyor üzerine. Bu senin Hüseyin'in-
dir; zinazâdelerin zulmüyle öldürülmüş. Aman bu hüzün-
den, aman bu beladan! Bu gün ceddim Resulullah'ın (s.a.a) 
dünyadan göçtüğü gündür. Ey Muhammed'in (s.a.a) yaren-
leri, bu esir götürülenler sizin Peygamberinizin (s.a.a) ev-
latlarıdır!" 
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Başka bir rivayet de Hz. Zeyneb'in (s.a) şöyle dediğini 
bildirir: 

Ey Muhammed! Kızların esir edildi ve oğulların 
öldürüldü. Seher yeli o bedenlerin üzerine toprak 
savurmaktadır şimdi. Bu senin Hüseyin'indir; başı 
boynundan kesilmiş, imâme ve abasını yağmalan-
mış. Babam feda olsun ona ki, ordusu pazartesi kat-
ledildi ve yağmalandı. Babam feda olsun ona ki, ça-
dırları yakıldı/yıkıldı. Babam feda olsun ona ki, git-
tiği yolculuktan dönmeyecek ve yaralarına merhem 
konmayacak. Canım feda olsun ona ki, uğrunda se-
ve seve feda olmak isterdim. Babam feda olsun, acı 
dolu bir kalple ve susuz olarak dünyadan göçene. 
Babam feda olsun ona ki, Allah'ın peygamberi Mu-
hammed Mustafa'nın (s.a.a) oğludur. Babam feda 
olsun hidayet Peygamber'inin (s.a.a) oğluna, Mu-
hammed Mustafa'ya (s.a.a), Haticetü'l-Kübra'ya, Ali 
Murtaza'ya (a.s), kadınların yücesi Fatimatü'z-
Zehra'ya (s.a) ve namaz kılması için güneş geri dön-
dürülene! 

Olayı anlatan şöyle devam etmektedir: "Andolsun Al-
lah'a, Hz. Zeyneb (s.a), gözyaşıyla yoğurduğu bu sözleriy-
le hem dostlarını, hem de düşmanlarını ağlattı." 

Daha sonra Sakine babasının naaşını kucakladı. Birkaç 
kişi gelip zorla Sakine'yi babasından ayırdı.  

Sonra da Ömer b. Sa'd ordusundan on kişi atlarına bi-
nerek Hüseyin'in (a.s) naaşı üzerinde at koşturdu ve 
İmam'ın (a.s) göğüs ve sırt kemiklerini kırdılar. 

Bu on kişi şunlardı: 
1- İshak b. Harbe (Hüseyin'in (a.s) gömleğini alan) 
2- Ahnes b. Mursid 
3- Hekim b. Tufeyl-i Sanbesî 
4- Amr b. Sabih-i Saydavî 
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5- Recâ b. Münkiz-i Abdî 
6- Salim b. Hasime-i Cufî 
7- Vahiz b. Naim 
8- Salih b. Vahab-i Cufî 
9- Hâni b. Şebs-i Hazremî 
10- Üseyd b. Malik (Yüce Allah'ın ebedi laneti onlarla 

olsun) 
Bu on kişi, Kûfe'ye döndüklerinde İbn Ziyad'ın yanına 

gelip mükâfat almayı beklemeye koyuldular. 
İbn Ziyad sordu: "Siz kimsiniz?" 
Bunlardan biri olan Üseyd b. Malik kendilerini şöyle 

tanıttı: "Biz sıkıca denetlenen atlarla göğüs ve sırt (kemik-
lerini) ufalayanlarız!" 

İbn Ziyad bunlara itina etmeden çok az bir ödül verdi.  
Ebu Amr-i Zahid şöyle diyor: 
"Bu on kişiyi öğrendikten sonra hepsinin zinadan 

dünyaya gelmiş olduğunu gördük." 
Muhtar kıyamını gerçekleştirdikten sonra bu on kişiyi 

yakaladı; bunların el ve ayaklarını yere çiviledi ve ölünce-
ye kadar üzerlerinde at koşturuldu.  

Kûfe Ordusundan Bazılarının Cezalandırılması 

İbn Riyah şöyle anlatmıştır: 
İmam Hüseyin'in (a.s) şehit edildiği gün Kerbela'da 

bulunan birini gördüm. Gözleri görmüyordu. Adama, bu-
nun nedenini sordum. Şöyle cevap verdi:  

Biz on arkadaştık. Hüseyin'i (a.s) öldürmek için 
Kerbela'ya gitmiştik. Ben ne kılıç, ne ok, ne de mız-
rak kullanmamıştım. Hüseyin (a.s) öldürüldükten son-
ra eve döndüm ve yatsı namazını kılıp uyudum. Rü-
yamda, biri gelip şöyle dedi: "Resulullah (s.a.a) seni 
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istiyor, kalk ve yanına git!" Dedim: "Resulullah ile 
benim ne işim var?"  

Yakamdan tutup çeke çeke Resulullah'ın (s.a.a) 
yanına götürdü. Resulullah'ı (s.a.a) gördüm; bir çöl-
de oturmuştu. Elbisesinin kollarını yukarı doğru top-
lamıştı ve elinde bir savaş aleti vardı. Yanında bir 
melek durmuştu; onun elinde de ateşten bir silah 
vardı. Dokuz arkadaşımı öldürdü. Onların her biri-
ne bir darbe indirdi ve onlar tepeden tırnağa ateş 
alıp yandılar.  

Ben Resulullah'ın (s.a.a) yanına gidip önünde diz 
çöktüm ve dedim: "Ey Allah'ın Resulü, selam olsun 
sana!" 

Hazret bana cevap vermedi. Uzun bir süre bek-
ledikten sonra başını kaldırıp buyurdu: "Ey Allah'ın 
düşmanı! Bana ihanet ettin, ailemi katlettin, hakkımı 
gözetmedin ve dilediğin her şeyi yaptın!"  

Dedim: "Ey Allah'ın Resulü! Allah'a yemin ede-
rim ki, ben evlatlarının öldürülmesinde ne kılıç, ne 
mızrak, ne de ok kullanmadım."  

Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: "Doğru söylüyor-
sun. Ama Hüseyin'i (a.s) öldüren orduda sen de 
vardın; yaklaş! Yanına yaklaştığımda kan dolu bir 
tabak gördüm."  

Allah Resulü (s.a.a) buyurdu: "Bu, oğlum Hüse-
yin'in kanıdır."  

Sonra da o kandan benim gözüme sürdü. Uyan-
dığımdan itibaren hiçbir şey göremiyorum. 

Mahşerde Hz. Fatıma (s.a)  

İmam Cafer Sadık'ın (a.s) bildirdiğine göre Allah Re-
sulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
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Kıyamet günü geldiğinde Fatıma (s.a) için nur-
dan bir kubbe yapılacak ve Hüseyin (a.s) de kesik 
başını eline alarak mahşer sahrasına gelecektir. Hz. 
Fatıma (s.a) Hüseyin'i (a.s) görünce öyle yakınacak 
ve inleyecektir ki, ilâhî dergâha yakın melekleri ve 
peygamberleri ağlatacaktır.  

Yüce Allah, Hüseyin'i (a.s) en iyi şekilde Hz. Fa-
tıma'ya (s.a) gösterecektir. Hüseyin (a.s), başı kesik 
olarak katilleriyle husumet edecektir. Yüce Allah, 
Hüseyin'in (a.s) katillerini, öldürmek için hazırlık 
yapanları ve öldürülmesinde parmağı olan herkesi 
Fatıma'nın (s.a) huzurunda bir araya toplayacaktır. 
Ben de onları tek tek öldüreceğim. Onlar yeniden 
diriltilecekler. Müminler Emiri Ali (a.s), Hasan (a.s) 
ve sonra Hüseyin (a.s) onları tek tek katledecekler. 
Onlar tekrar diriltileceklerdir. Bizim neslimizden 
olan herkes bir defa onları öldürecektir. Daha sonra 
gazabımız dinecek ve acılar unutulacaktır. 

İmam Cafer Sadık (a.s) sonra buyurdu:  
الْمؤمنونَ، فَقَد واِهللا شركُونا في  رحم اُهللا شيعتنا، شيعتنا هم واِهللا

.ةرسالْحو نزبِطُولِ الْح ةيبصالْم 

"Allah bizim yolumuzu izliyenlere rahmet etsin! Onlar 
uzun süren hüzün ve hasretleriyle bizim acılarımızı payla-
şırlar." 

Resulullah'tan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: 
ها ـِن نِسائـفي لُمة م (عليه السالم)اطمةُ ـإِذَا كَانَ يوم الْقيامة جاَءت فَ

 ني ملَدبِو نِعا صم لَمي أَعتلُ حخقُولُ: الَ أَدةَ. فَتني الْجلخا: اُدقَالُ لَهفَي
 (عليه السالم)لْقيامة. فَتنظُر إِلَي الْحسينِ بعدي. فَيقَالُ لَها: اُنظُرِي في قَلْبِ ا
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لَيع سماً لَيـقَائ خرصت ا وهاخرصل خرةً فَأَصخرص خرصفَت ،أْسر ه
  الْمالَئكَةُ لصراخها.

"Kıyamet günü olduğunda Fatıma (s.a) bir grup kadın-
la birlikte mahşere gelecektir. Ona denecektir: 'Cennete 
gir!' Diyecektir ki: 'Benden sonra oğluma yapılanları öğ-
renmedikçe cennete girmem.' Denecektir ki: 'O zaman kı-
yametin kalbine bak.' Fatıma (s.a), gösterilen yere bakacak 
ve başı kesik hâlde duran Hüseyin'i (a.s) görüp inleyecek-
tir. Hem ben ve hem de melekler onunla birlikte sızlayacak 
ve inleyeceğiz." 

Bu bağlamdaki başka bir rivayet de şöyledir: 
Fatıma (s.a), Hüseyin'i (a.s) görünce feryat ede-

cek, "Yavrucuğum! Kalbimin meyvesi!" diyecektir.  
Bu esnada yüce Allah, Fatıma'nın (a.s) hürmetine 

gazaplanacak ve Hubhub adındaki ateşi, Hüseyin'in 
(a.s) katillerini yok etmekle görevlendirecek. Ateş 
onları halkın arasından seçip çıkaracak ve kendi içi-
ne alacaktır. Ateş kükredikçe körüklenecektir. Onlar 
da çığlık çığlığa şöyle diyecekler: Rabbimiz, neden 
putperestlerden önce bizi ateşe atıp azaplandırdın?  

Bunlara şu cevap verilecektir: "Şüphesiz ki bilen, 
bilmeyen gibi değildir." 

İbn Babuye bu iki rivayeti "İkabu'l-A'mal" kitabında 
nakletmiştir. 

Şeyhu'l-Muhaddisin-i Bağdat Muhammed b. Neccar 
da "Tezyil" kitabının otuzuncu cildinde onları Ebu'l-Azdî 
kızı Fatıma hakkında nakletmiştir. Kendi isnadıyla Tal-
ha'dan şöyle nakleder:  

Allah Resulü'nün (s.a.a) şöyle buyurduğunu duy-
dum:  
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"Musa b. İmran ölen kardeşi Harun için Al-
lah'tan yarlıganma dilediğinde yüce Allah şöyle vah-
yetti: Ya Musa, geçmiş ve gelecek bütün insanları 
bağışlamamı isteyecek olsan, bu isteğini kabul ede-
rim; fakat Hüseyin b. Ali b. Ebutalib'in (a.s) katille-
rini asla affetmem!" 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kerbela Kervanının Kûfe ve Şam'a Hareketi ve 
Medine'ye Dönüşü 

Ömer b. Sa'd (Allah'ın laneti ona olsun) Aşûra günü 
ikindi vakti Hüseyin'in (a.s) mukaddes başını, Havli b. 
Yezid-i Asbehî ve Hamid b. Müslim-i Azdî (Allah'ın lane-
ti onlara olsun) ile İbn Ziyad'a (Allah'ın laneti ona olsun) 
gönderdi. Sonra da Haşimoğulları şehitlerinin ve diğer şe-
hitlerin başlarının kesilmesini emretti ve onları kesilen 
başlarını da Şimr b. Zi'l-Cevşen, Kays b. Eş'as ve Amr b. 
Haccac (Allah'ın laneti onlara olsun) ile birlikte Kûfe'ye 
ve İbn Ziyad'a gönderdi.  

Ömer b. Sa'd (Allah'ın laneti ona olsun), Aşûra günü-
nü ve sonraki günün öğleye kadarki dilimini Kerbela'da 
kaldı. Sonra da Hüseyin'in (a.s) kalan Ehlibeyt'ini berabe-
rinde esir olarak alıp Kûfe'ye hareket etti. Ehlibeyt kadın-
ları düşmanlar arasında yüzü açık ve çıplak develer üze-
rinde götürüldü. Peygamberlerin emanetleri olan bu insan-
lar, aynen Türk ve Rum esirleri gibi en kötü şartlar altında 
hareket ettirildi. Bir Arap şairi bu durumu şöyle dile ge-
tirmiştir: 

Ne ilginçtir ki, Haşimoğulları'ndan seçilen Pey-
gamber'e salât ederler ve onun evlatlarıyla da sava-
şırlar! 

Başka bir şair de şöyle demiştir: 
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Hüseyin'i öldüren güruh, kıyamet günü ceddinin 
şefaatine nâil olacaklarını nasıl ümit ederler? 

İmam Hüseyin'in (a.s) ashabının kesilen başlarının 
yetmiş sekiz adet olduğu rivayet edilmiştir. İmam Hüse-
yin'e (a.s) karşı Kerbela'da savaşa katılan kabileler, İbn 
Ziyad ve Yezid b. Muaviye'ye (Allah'ın laneti onlara ol-
sun) yakınlaşmak için kesilen başları aralarında taksim etti-
ler. Kinde kabilesi Kays b. Eş'as (Allah'ın laneti ona olsun) 
öncülüğünde on üç, Hevazin kabilesi Şimr b. Zi'l-Cevşen 
(Allah'ın laneti ona olsun) öncülüğünde on iki, Temimo-
ğulları kabilesi on yedi, Esedoğulları kabilesi on altı, 
Mazhec kabilesi yedi ve diğerleri de on üç kesik başı alıp 
Kûfe'ye götürdüler. 

Şehitlerin Defnedilişi ve Esirlerin Kûfe'ye Girişi 

Şöyle rivayet edilmiştir:  
Ömer b. Sa'd (Allah'ın laneti ona olsun) Kerbela'dan 

ayrıldıktan sonra Esedoğulları kabilesine mensup bir kaç 
kişi gelip şehitlerin naaşlarına namaz kıldı ve bu gün meş-
hur olan yere defnettiler.  

Ömer b. Sa'd, Peygamber (s.a.a) soyunun esirleriyle 
Kûfe'ye yaklaşınca, halk onları seyretmek için toplandılar. 
Kûfeli kadınlardan biri sordu: "Siz hangi esirlerdensiniz?"  

Dediler: "Biz Muhammed (s.a.a) evlatlarıyız ve esir 
tutulmuşuz."  

Kadın, hemen evinin üstünden indi ve esirlerin örtü-
nebilmesi için evinden getirdiği giysileri Ehlibeyt'e verdi.  

Esirler arasında bulunan Ali b. Hüseyin Zeynelabidin 
(a.s) hastalığından dolayı çok zayıflamıştı. 

İmamı ve amcası Hüseyin'e (a.s) yardım etmek için 
Kerbela'da savaşan ve almış olduğu kılıç ve mızrak yarala-
rına rağmen yaşayan Hasan b. Hasan-ı Müsenna da esirler 
arasındaydı. 
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"Mesabih" kitabının yazarı şöyle rivayet eder: 
Hasan b. Hasan-ı Müsenna, Aşûra günü İmam 

Hüseyin'in (a.s) huzurunda savaşıp on yedi kişiyi 
öldürdü ve on sekiz yara alarak atından düştü. Es-
ma b. Harice onu alıp Kûfe'ye ve iyileştikten sonra 
da Medine'ye götürdü. 

İmam Hasan-ı Mücteba'nın (a.s) oğulları Zeyd 
ve Amr da esirler arasındaydı. 

Kûfe halkı Muhammed (s.a.a) evlatlarını esir ola-
rak görünce ağlamaya ve inlemeye başladılar.  

Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) buyurdu: 
Bizim için mi ağlıyor ve yakınıyorsunuz? Peki 

bizleri katleden kimdi? 

Hz. Zeyneb'in (a.s) Konuşması 

Beşir b. Hüzeym-i Esedî şöyle diyor: Müminler Emiri 
Ali'nin (a.s) kızı Zeyneb'i (s.a) gördüm; insanlara hitaben 
konuşma yapıyordu ve andolsun ki ondan daha güzel ko-
nuşabilen bir kadın görmemiştim. Ali'nin (a.s) sözleri dö-
külüyordu dilinden.  

İnsanlara, susmaları için işaret etti. Nefesler tutuldu, 
develerin boynundaki çıngıraklar durdu. Sonra konuşmaya 
başladı: 

 :دعا بارِ، أَمياَْألخ بِنيالطَّي هآل و دمحلَي أَبِي مالَةُ عالصِهللا و ِدماَلْح  
مالد قَأَتكُونَ؟ فَالَ ربرِ، أَتدالْغلِ وتلَ الْخا أَهي ،لَ الْكُوفَةا أَهي ةُ وع

 أَتدةُ،الَ هنالر  ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نثَلِ الَّتكَم ثَلُكُما ممإِن
ختكَاثاً، تـأَنخد كُمانمـذُونَ أَيه أَالَ و ،كُمنيلَـالً بإِالَّ الص يكُمـلْ ف ف

مرعي علَي ـاِْإلماِء و غَمز اَْألعداِء، أَو كَف والصدر الشنف و ملْق ـوالنطَ
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دمنة، أَو كَفضة علَي ملْحودة، أَالَ ساَء ما قَدمت لَكُم أَنفُسكُم أَنْ سخطَ 
  اُهللا علَيكُم و في الْعذَابِ أَنتم خالدونَ.

د ـكُوا كَثرياً واضحكُوا قَليالً، فَلَقَـفَاب أَتبكُونَ و تنتحبونَ؟ إِي واِهللا
ذَهبتم بِعارِها و شنارِها، ولَن ترحضوها بغسلٍ بعدها أَبداً، و أَني 

ابِ أَهبش ديس و الَةسالر ندعم و ةوبمِ الناتيلِ خللَ سونَ قَتضحرلِ ـت
نالْج .كُمتنس ةردم و كُمتجارِ حنم و كُمازِلَتعِ نفْزم و كُمتريخ الَذم و ة  

 تبت و عيالس ابخ قاً، فَلَقَدحس و داً لَكُمعب ونَ وزِرا تأَء مأَالَ س
بٍ مضبِغ متؤب فْقَةُ، والص تِسرخ ي ودـاَْألي الذِّن كُملَيع ترِبض لَّةُ  اِهللا و

  والْمسكَنةُ. 
 أَي و ،متيولِ اِهللا فَرسرل دكَب ونَ أَيردأَت ،لَ الْكُوفَةا أَهي لَكُميو

؟ ومكْتهتان لَه ةمرح أَي و ،مفَكْتس مٍ لَهد أَي و ،متزرأَب لَه ةكَرِمي  لَقَد
خرقَاَء شوهاَء) كَطالَعِ  :و يف بعضهاجِئْتم بِها صلْعاَء عنقَاَء سوآَء فَقْماَء (

  اَْألرضِ أَو مالَِء السماِء. 
أَفَعجِبتم إِنْ مطَرت السمآُء دماً، و لَعذَاب اْآلخرة أَخزي، و أَنتم الَ 

يستخفَّنكُم الْمهلُ فَإِنه الَ يحفزه الْبِدار، و الَ يخاف فَوت تنصرونَ، فَالَ 
.ادصرلَبِالْم كُمبإِنَّ ر الثَّارِ، و  

"Hamd Allah'a mahsustur ve salât olsun babam Mu-
hammed'e, tertemiz kılınmış ve seçilmiş Ehlibeyt'ine." 

"Ey Kûfe halkı, ey hilekâr ve düzenbazlar, bize mi ağ-
lıyorsunuz? Göz yaşlarınız dinmesin ve iniltileriniz susma-
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sın! Siz, iplerini iyice ve sıkıca dokuyan ve sonra da doku-
duğunu söken bir kadın gibisiniz. Yeminlerinizi hile ve hı-
yanetinize siper edindiniz; iman bağı kurup sonra kopardı-
nız. Kendinizi övmekten ve fesat çıkarmaktan başka bir 
şey bilmezsiniz. Köleler gibisiniz; içiniz kin ve yağcılık do-
lu ve düşmanlara gammazlık edersiniz. Siz pisliklerde yeşe-
ren bitkiler gibisiniz, yenmez; ve kabirleri süsleyen gümüş-
ler gibisiniz, kullanılmaz. Öbür dünyanız için öylesine kötü 
bir yol azığı aldınız ki, Allah'ın gazabına sebep oldu ve 
ebedî azap hazırlandı sizler için."  

"Bizi öldürdükten sonra bir de kalkıp bize ağlıyor ve 
kendinizi zemmediyorsunuz, öyle mi? Evet, andolsun Al-
lah'a, çok ağlayın ve az gülün! Çünkü siz öyle bir leke ve 
aşağılığı kabullendiniz ki hiçbir suyla yıkanmaz. Cennet genç-
lerinin efendisi olan Peygamber evladını, savaşlarda ve sı-
kıntılarda sığındığınız insanı, düşmanlar karşısındaki imam 
ve önderinizi, kendisinden din ve şeriatı öğrendiğiniz insa-
nı öldürdünüz. Bu lekeyi hangi su temizler?" 

Bilmiş olun, büyük bir günah işlediniz ve vebaliniz çok 
büyüktür. Allah'ın rahmetinden uzak olun, kahrolun! Ça-
balarınız sizi meyus etti; elleriniz ziyankâr oldu, muamele-
niz de hüsranınıza sebep oldu. Şüphesiz Allah'ın gazabına 
uğradınız; aşağılık ve düşkünlük kuşattı sizi."  

"Yazıklar olsun size ey Kûfeliler! Allah Resulü'nün 
(s.a.a) ciğerini parelediniz; haberiniz var mı? Perde ardında 
bulunan masum ailesini perdenin dışına çıkardınız. Onun 
kanını nasıl akıttınız ve hürmetini ayak altına aldınız? Ne 
de kötü ettiniz; ne de büyük bir musibet çıkardınız! Yer ve 
gök büyüklüğünde bir zulüm işlediniz!"  

"Gökyüzünün kan yağmasına hayret mi ettiniz? Şüp-
hesiz kıyametin azabı daha çetin ve aşağılayıcıdır; o gün si-
ze yardım eden de olmayacaktır. Allah'ın size vermiş oldu-
ğu bu mühlet sizi rahatlatmasın ve haddinizi aştırmasın. 
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Çünkü Allah intikam almada acele etmez ve intikam hak-
kını kaybetmekten de korkmaz. Şüphesiz ki Rabbiniz pu-
sudadır!" 

Olayı anlatan şahıs şöyle ekliyor:  
Andolsun Allah'a, bu sözler karşısında halkın 

hayrete düştüğünü gördüm; ağlıyor ve ellerini ısırı-
yorlardı. Yanımdaki yaşlı adam o kadar ağlamıştı ki 
yüzü ıslanmıştı ve şöyle diyordu: Babam, anam size 
feda olsun! Yaşlılarınız yaşlıların, gençleriniz gençle-
rin, kadınlarınız kadınların ve soyunuz da bütün 
soyların en hayırlısıdır; ne aşağılanır ve ne de yenil-
giye uğrar. 

İmam Hüseyin'ın (a.s) Kızı Fatıma'nın Konuşması 

Zeyd b. Musa b. Cafer (a.s), babalarından şöyle riva-
yet eder: Fatıma-ı Suğra (s.a) Kûfe'ye girdikten sonra bir 
konuşma yaptı ve şöyle dedi: 

Hamd ediyorum Allah'a; kum ve çakıl taneleri 
adedince, yerden arşa kadar olan şeyler ağırlığınca. 
O'na hamd ve iman ediyor ve O'dur dayanağım. Al-
lah'ın birliğine ve şeriki olmadığına şehadet getiriyo-
rum. Şehadet getiriyorum ki Muhammed (s.a.a), 
O'nun kul ve peygamberidir; onun evlatları da suç-
suz oldukları hâlde Fırat kenarında öldürülüp başla-
rı kesildi.  

Allah'ım! Sana yalan ve iftira yakıştırmaktan sana 
sığınırım. Peygamber'ine (s.a.a), 'Kendi vasi ve hali-
fen Ali b. Ebutalib (a.s) için insanlardan biat al!' 
buyruğunun aksine bir şey söylemekten sana sığını-
rım. Oysa ki Ali b. Ebutalib'in (a.s) hakkı gasbedildi 
ve suçsuz yere öldürüldü. Dün de onun oğlunu, 
sözde Müslüman ve kalben kafir olan bir topluluk 
Kerbela'da öldürdü. Ona yönelen zulüm ve haksız-
lıkları, canlarını verme pahasına da olsa defetmeleri 
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gereken insanlar, bu görevlerini ifa etmediler. Ey-
vahlar olsun onlara da, büyüklerine de! Nitekim sen 
onu yüce menkıbeleri ve temiz tabiatıyla, herkesçe 
bilinen yücelik ve görülen erdemleriyle katına aldın. 
Allah'ım! O, hiçbir kötüleyicinin yermesine aldırış 
etmeden sana kulluk sundu. Allah'ım! Sen onu, ço-
cukluk çağında İslâm'a yönelttin ve büyüdüğünde 
de üstünlüklerini övdün. O hep senin yolunda ve 
Peygamber'inin (s.a.a) hoşnutluğu için ümmeti nasi-
hat etti ve zamanı geldiğinde de onun ruhunu kab-
zettin. O, dünyaya asla itina etmedi ve bütün varlı-
ğıyla ahirete yöneldi. Senin yolunda düşmanlarınla 
savaştı ve cihat etti. Sen ondan razı olup seçkin kıl-
dın ve doğru yola hidayet ettin. 

Ey Kûfe halkı, ey hilekâr ve düzenbazlar! Allah 
bizi sizinle ve sizi de biz Ehlibeyt'le sınadı. Bizim 
karşılaştığımız belayı güzelleştirip ilmini bizde karar 
kıldı. Biz Allah'ın ilim ve hikmetinin mahzeni, yer-
yüzünde de kanıtlarıyız. Allah lütfederek şehirleri ve 
kulları arasında bize ikramda bulundu ve peygambe-
ri Muhammed (s.a.a) ile de bizi yarattıklarının bir-
çoğundan açık bir şekilde üstün kıldı. Siz ise bizi ya-
lanladı ve tekfir ettiniz. Bizimle savaşmayı helal say-
dı ve mallarımızı yağmalamayı câiz gördünüz. Tür-
kistan ve Kâbul esirlerine davrandığınız gibi bize 
davrandınız. Dün de ceddimizi öldürmüştünüz. Biz 
Ehlibeyt'in kanı kılıçlarınızdan halen damlamakta-
dır. Allah'a iftira ettiniz ve yaptığınız hile ile gözleri-
niz parladı, kalpleriniz ferahladı. Bilesiniz ki, hileleri 
en güzel şekilde bozan Allah'tır. Kanımızı akıttığı-
nızdan ve mallarımızı yağmaladığınızdan dolayı se-
vinmeyin. Çünkü bu musibetler, gerçekleşmeden 
önce Allah'ın kitabında yazılmıştı:  

Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü 
duymayasınız ve size (Allah'ın) verdikleri do-
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layısıyla sevinip-şımarmayasınız. Allah, bü-
yüklük taslayıp böbürleneni sevmez.1 

Ey Kûfe halkı, yazıklar olsun size! Şimdi çok ya-
kında gökten inecek Allah'ın lanet ve azabını bek-
lemeye koyulun! Yaptığınız işlerden dolayı azap edi-
leceksiniz. Birilerinizi diğerlerinin canına salarak in-
tikam alacaktır. Bizim hakkımızda yapmış olduğu-
nuz zulümlerden dolayı da, kıyamet günü cehenne-
min elim azabında ebediyen kalacaksınız. Bilmiş 
olun, Allah'ın laneti zalim toplulukların üzerinedir!  

Eyvahlar olsun size, ey Kûfeliler! Bilir misiniz, 
hangi elle bize ok atıp kılıç salladınız; hangi nefesle 
bize karşı savaştınız ve bizimle savaşmak için hangi 
ayakla geldiniz? Andolsun Allah'a, kalpleriniz taş-
laşmış, yüreğiniz katılaşmış, kalpleriniz ilimden na-
sibini almamış, göz ve kulaklarınız görmez ve duy-
maz olmuş.  

Ey Kûfe halkı! Şeytan sizi aldatmış, doğru yoldan 
saptırmış ve gözlerinizin önüne cehalet perdesi 
çekmiştir. Siz artık hidayet olmazsınız. Kahrolasınız, 
ey Kûfeliler! Allah Resulü'nün (s.a.a) kanı sizin 
boynunuzdadır, biliyor musunuz? Peygamber (s.a.a) 
hem onu sizden isteyecek ve hem de kardeşi Ali b. 
Ebutalib'e (a.s), evlatlarına ve ailesine yapmış oldu-
ğunuz düşmanlıkların hesabını soracaktır. İçinizden 
bazıları, "Ali'yi ve evlatlarını mızraklarla ve Hint kı-
lıçlarıyla biz öldürdük; Türk esirleri gibi esir aldık 
kadınlarını ve öyle bir tosladık ki meydanın dışına 
attık." diyerek işlediği bu cinayetle kıvanç duysun.  

Ey Allah'ın, her türlü pislikten arındırdığı insan-
ları öldürmekle iftihar edenler, ağızlarınız taşla ve 
toprakla dolsun! Ey habis, öfkenle patlayasın! Ba-
ban nasıl yerinde oturduysa, sen de köpek gibi ye-

                                                 
1- Hadîd, 23 
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rinde otur! Şüphesiz herkes yaptıklarının ve ahiret 
yurduna gönderdiklerinin sahibidir. Yazıklar olsun 
size! Allah'ın bizi üstün kıldığı şeye haset mi ediyor-
sunuz? 

Bu Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine ve-
rir. Allah büyük fazl sahibidir.1 

Allah kime nur vermemişse, artık onun için 
nur yoktur.2 

Fatıma'nın (s.a) konuşması buraya varınca, insanlar 
yüksek sesle ağlayıp dediler:  

Ey yücelerin ve masumların kızı, yüreklerimizi ve 
göğüslerimizi dağladın. Ciğerlerimizi hüzün ve ıstı-
rap ateşiyle yaktın. Yeter artık! 

Bunun üzerine Fatıma (s.a), konuşmasına devam et-
medi. 

Ümm'ü Külsüm'ün (s.a) Konuşması 

Şöyle rivayet edilmiştir: O gün Müminler Emiri Hz. 
Ali'nin (a.s) kızı Ümm'ü Külsüm (s.a) hıçkırarak ağladığı 
hâlde tahtırevanın perdesi ardında kalarak şu konuşmayı 
yaptı:  

Vay hâlinize Kûfeliler! Neden ağlıyorsunuz; Hü-
seyin'i (a.s) aşağılayarak öldürdünüz diye mi, yoksa 
mallarını yağmaladığınız ve kadınlarını-kızlarını esir 
aldığınız için mi? 

Yazıklar olsun size, kahrolun, bedbaht kalın! Ne 
de büyük bir felakete sebep oldunuz ve ne de büyük 
bir cinayet işlediniz, biliyor musunuz? Nasıl bir ci-
nayetin sorumluluğunu yüklendi ve nasıl da yüce 
kanları haksız yere akıttınız. Perde ardındaki hangi 
kadınları dışarı çıkardınız, hangi ailenin süslerine el 

                                                 
1- Hadîd, 21 
2- Nûr, 40 
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koydunuz ve hangi malları yağmaladınız, haberiniz 
var mı?  

Öyle birini öldürdünüz ki, Allah Resulü'nden 
(s.a.a) sonra kimse onun makamında değildi. Kalp-
lerinizden merhamet duygusu alındı. Bilmiş olun ki 
kurtuluşa erecek olanlar Allah'ın hizbidir, hüsrana 
uğrayacaklar ise şeytanın. 

Daha sonra şu şiiri okudu: 
Zecirle öldürdünüz kardeşimi. Vay olsun anala-

rınıza!  
Öyle bir ateşle azaplanacaksınız ki alevi her an 

yükselecek.  
Allah'ın, Kur'ân'ın ve Muhammed'in (s.a.a) ha-

ram kıldığı kanları akıttınız.  
Bilmiş olun, ateşle müjdelenmişsiniz.  
Şüphesiz ki, yarın siz ateşte ebediyen kalacaksı-

nız. Buna eminim.  
Ben ise, hayatım boyunca Peygamber'den sonra-

ki en hayırlı insan kardeşime ağlayacağım.  
Gözlerime batacak gözyaşlarım ve yanaklarım asla 

kurumayacak. 
Tam bu sırada insanların inleyiş ve sızlayışları coştu. 

Kadınlar saçlarını yolarak başlarına toprak serptiler; yüzle-
rini yırtıp dövündüler. Erkekler de sakallarını yolarak ağ-
ladılar. İnsanlar o gün ağladıkları kadar hiç ağlamamışlar-
dı. 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) Konuşması 

Ümm'ü Külsüm konuşmasını bitirdikten sonra İmam 
Zeynelabidin (a.s) halkın susmasını istedi. Herkes sustuk-
tan sonra İmam (a.s) Allah'a hamd-u senâ ve Resul'üne 
(s.a.a) salât etti ve şöyle buyurdu: 
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 فُهرا أُعرِفْنِي فَأَنعي لَم نم فَنِي، ورع فَنِي فَقَدرع نم ،اسا النهأَي
يلع نب نيسالْح نب يلا عفِْسي: أَنبٍ  بِنأَبِي طَال نب(المعليه الس)،  نا ابأَن

ـمتمنِع تبلس و هتمرح هِكَتتالُـنِ انم هِبتانو ا ـهأَن ،الُهيع بِيس و ه
م نا ابأَن ،اتالَ تر لٍ ورِ ذَحغَي نم اتطِّ الْفُروحِ بِشذْبالْم نلَ ـابقُت ن

  و كَفَي بِذَلك فَخراً. صبراً 
فَـأَي ،اسا النكُـهدشـأُناَهللا، ه ـمونَ أَنلَمعـلْ تتبكَت ـكُم إِلَي أَبِي و م

م وهمتطَيأَع و وهمتعدـخهالْع فُِسكُمأَن ـن ،وهملْتقَات ةَ وعيالْبو يثَاقالْمو د
ا قَدماً لبأْيِكُفَترأَةً لوس و فُِسكُمَألن ِ متولِ ـمسونَ إِلَي رظُرننٍ تيع ةبِأَي ،م

رمتي ـم: قَتلْتم عترتي وانتهكْتم حـإِذْ يقُولُ لَكُ (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)اِهللا 
  فَلَستم من أُمتي؟

"Ey insanlar! Beni tanıyan, zaten tanıyor; tanımayanla-
ra ise kendimi tanıtacağım. Ben Ali b. Ebutalib oğlu Hüse-
yin oğlu (Allah'ın selamı onlara olsun) Ali'yim. Ben, hür-
meti ayak altına alınan, nimeti gasp edilen, malları talan 
edilen ve ailesi esaret altında tutulanın oğluyum. Ben, kim-
seye kan borcu olmaksızın Fırat nehri yanında boğazlana-
nın oğluyum. Zecir ve eziyetle öldürülenin oğluyum. Bu if-
tihar bizim için kâfidir." 

"Ey insanlar! Sizi Allah'a ant veriyorum, babama yaz-
mış olduğunuz mektuplardan haberiniz yok muydu? Ba-
bam sizin ısrarlarınızla size yadıma geldiğinde de hile yap-
tınız. Babam sizden herhangi bir şey istemeksizin siz ken-
diniz aranızda ahitleşti ve biat ettiniz; sonra da kalkıp ba-
bama karşı savaştınız. Kahrolasıcalar, ahiretiniz için ne de 
kötü bir azık yolladınız; ne de iğrenç düşüncelerdesiniz! 
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Resulullah (s.a.a), 'İtretimi öldürdünüz ve hürmetimi ayak 
altına aldınız; siz benim ümmetimden değilsiniz!' dediğin-
de, hangi gözle ona bakarsınız?" 

Her yer hıçkırıklarla inliyordu ve insanlar birbirlerine 
"Helak oldunuz ve bilmediniz!" diyorlardı.  

İmam Zeynelabidin (a.s) buyurdu: 
 و هولسي رف ي اِهللا وي فتيصظَ وفح ي وتيحصًءا قَبِلَ نراُهللا ام محر

 أُسوةٌ حسنةٌ. (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)أَهلِ بيته، فَإِنَّ لَنا في رسولِ اِهللا 

"Benim nasihatimi kabul eden; Allah'ın, Resul'ünün 
(s.a.a) ve Ehlibeyt'in rızasını kazanmak için benim duru-
mumu riayet eden kula Allah merhamet buyursun! Bizler 
için Allah Resulü'nde (s.a.a) güzel bir örnek vardır." 

Herkes bir ağızdan dedi: 
Ey Peygamber evladı! Emir ver, itaat edelim! Ah-

dimizi koruyacak, senden yüz çevirmeyecek ve her 
emrini uygulayacağız. Seninle savaşan herkesle sava-
şacak ve barışta olduğun insanlarla barışta olacağız. 
Böylece Yezid'den intikam alacak, sana ve bize zu-
lüm edenlerden berî olduğumuzu göstereceğiz! 

İmam Zeynelabidin (a.s) buyurdu: 
 اتوهش نيب و كُمنييلَ بةُ، حكَرةُ الْمردا الْغهأَي اتهيه اتهيه

،فُِسكُمأَن  بر لُ؟ كَالَّ وقَب ني مائإِلَي آب متيا أَتكَم وا إِلَيأْتونَ أَنْ ترِيدأَت
،اتصاقفَ الر سِ وبِاَْألم هلَياِهللا ع اتلَولَ أَبِي صلْ، قُتمدنا يلَم حرإِنَّ الْج

و ثَكْلُ  (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)أَهلُ بيته معه، و لَم ينس ثَكْلُ رسولِ اِهللا 
م ي، واتهل نيب هدجو نِي أَبِي، وب ـأَبِي وب هتارري، ـيلْقح اجِرِي ونح ن
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صغُص الَ ـو ا ووا الَ لَنكُوني أَنْ تأَلَتسم رِي، وداشِ صري فرِي فجت ه
 علَينا.

"Heyhat! Heyhat! Ey düzenbaz ve hilekârlar, sizde hile 
ve düzenden başka bir şey yoktur. Babalarıma yaptıklarını-
zı bana da mı yapmak istiyorsunuz. Andolsun bunun 
imkânı yok. Babamın Ehlibeyt'ine yapılanlar kalbimi yara-
lamıştır. Ceddim Resulullah'ın (s.a.a), babamın ve kardeşle-
rimin musibeti henüz unutulmamış ve acısı halen ağzım-
dadır; göğsümü ve boğazımı tıkamıştır. Derdini sinemde 
taşımaktayım. Ben sizden, ne bize yardım etmenizi ve ne 
de bizimle savaşmanızı istiyorum!" 

Sonra da şu beyitleri okudu: 
    هخيفَش نيسلَ الْحإِنْ قُت والَ غَر     نراً ميكَانَ خ قَدمأَكْر نٍ ويسح   

  أُصيب حسين كَانَ ذَلك أَعـظَما        بِالَّذي كُوفَانَيا أَهلَ  فَالَ تفْرحوا
     ائُهـدي فوحـرِ رهطِّ النيلٌ بِشي   قَتاُء الَّـذـزج اهدأَر  ـارن منـهج  

"Hüseyin'in öldürülmesi şaşırtıcı değildir.  
Çünkü Hüseyin'den daha yüce ve daha kerim babası 

da öldürülmüştür.  
Ey Kûfeliler, Hüseyin'e gelen musibetler sizi sevin-

dirmesin; onun musibeti her şeyden büyüktür.  
Canım feda olsun Fırat yanında öldürülene, onu öldü-

renlerin cezası cehennem ateşidir." 
Daha sonra da şu beyti okudu: 

 فَـالَ يـوم لَـنا و الَ يـوم علَينا        سـاً بِــرأْسٍرضـينا مـنكُم رأْ

"Sizden razı olmamız başa baştır ne bizimle olun, ne 
de aleyhimize. / Ne bize yardım edin, ne de bizi katledin!" 
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Valilik Konağında Esirler 

Olayı nakleden kişi şöyle devam etmektedir: 
İbn Ziyad valilik konağında tahtına serilerek halkın 

konağa girebilmesi için genel izin vermişti. Hz. Hüseyin'in 
(a.s) mukaddes başını getirip önüne koydular. Hüseyin'in 
(a.s) ailesi de konağa getirildi. Müminler Emiri Hz. Ali'nin 
(a.s) kızı Hz. Zeyneb (a.s), tanınmayacak şekilde girip bir 
köşeye oturdu. 

İbn Ziyad:  
– Kimdir bu kadın? 
Dediler:  
– Ali kızı Zeyneb. 
İbn Ziyad, Zeyneb'e dönerek:  
– Hamdolsun Allah'a ki, sizi rezil etti ve yalanlarınızı 

ortaya çıkardı. 
Zeyneb:  

ـإِنضفْتا يـمالْفَاس ـحي و الْفَـق ـكَذِّبه و غَـاجِر ا.ـونري 

– Ancak fasık rezil olur ve facir yalan söyler. Onlar da 
bizim dışımızdakilerdir. 

İbn Ziyad:  
– Allah'ın senin kardeşine yaptıklarını nasıl buldun? 
Zeyneb:  

م الْقَتلَ فَبرزوا إِلَي ـكَتب اُهللا علَيهِؤآلِء قَوم ـرأَيت إِالَّ جميالً. ه ما
ن ـر لمـك و بينهم فَتحاج و تخاصم، فَانظُـم و سيجمع اُهللا بينـمضاجِعهِ

 يكُونُ الْفَلْج يومئذ، هبلَتك أُمك يابن مرجانةَ.

– Hayır ve güzellikten başka bir şey görmedim. Pey-
gamber (s.a.a) evlatları, Allah'ın şehitliği takdir buyurduğu 
kimselerdir. Şehadete kucak açtı ve ebedi yataklarına koş-
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tular. Ancak Allah'ın sizleri hesaba çekmek için bir araya 
getirmesi çok yakındır. Onlar seninle orada hesaplaşacak-
lar. İşte o zaman kurtuluş ve akıbetin kime ait olduğunu 
göreceksin. Ey Mercane oğlu, anan sana ağlasın! 

İbn Ziyad bu söze öfkelenerek Zeyneb'i öldürmeye ka-
rar verdi. Mecliste bulunan Amr b. Haris buna karşı gelip 
İbn Ziyad'a şöyle dedi: "O bir kadındır ve kimse bir kadı-
nı, söylediklerinden dolayı cezalandırmaz." 

İbn Ziyad yatıştıktan sonra Zeyneb'e dedi:  
– Allah, Hüseyin'in ve günahkâr Ehlibeyt'inin öldü-

rülmesiyle kalbime şifa, yüreğime serinlik verdi. 
Zeyneb:  

قَطَع ي ولكَه لْتقَت رِي لَقَدمي، فَإِنْ كَانَ لَعلأَص ثَثْتتاجي وعفَر ت
.تفَيتاش فَقَد فَاكذَا شه 

– Canıma andolsun, yaşlılarımızı öldürdün, kök ve da-
lımızı kestin. Eğer kalbinin şifası buysa, elbete şifa bul-
dun." 

İbn Ziyad:  
– Zeyneb, uyumlu ve kafiyeli konuşan bir kadındır. 

Canıma andolsun ki, babası Ali de şair ve uyumlu söz söy-
leyen biriydi! 

Zeyneb:  
– Ey İbn Ziyad, kadın kafiyeyi ve uyumlu söz söyle-

meyi ne etsin? 
İbn Ziyad Ali b. Hüseyin Zeynelabidin'i (a.s) görünce 

sordu:  
– Bu genç kimdir? 
Dediler:  
– Ali b. Hüseyin'dir. 
İbn Ziyad:  
– Ali b. Hüseyin'i Allah öldürmedi mi? 
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Zeynelabidin (a.s):  
– Ali b. Hüseyin adında bir kardeşim vardı ve insanlar 

onu öldürdü. 
İbn Ziyad:  
– Hayır, Allah öldürdü. 
Zeynelabidin (a.s):  

﴿توم نيح فُسفَّي اَْألنوتااَُهللا يهامني مف تمت ي لَمالَّتا وه﴾ 

– "Allah, ölecekleri zaman canlarını alır; ölmeyeni 
de uykusunda."1 

İbn Ziyad:  
– Bana cevap vermeye nasıl cüret edersin? Çıkarın dı-

şarı boynunu vurun! 
Zeyneb bunu duyunca perişan bir hâlde İbn Ziyad'a 

şöyle dedi: "Ey İbn Ziyad, bizden kimseyi bırakmadın. 
Eğer bunu öldürmek istiyorsan beni de öldürmelisin!" 

Ali b. Hüseyin, halası Zeyneb'e dedi: "Halacığım, sus 
ki İbn Ziyad'la konuşayım."  

Daha sonra İbn Ziyad'a dönerek dedi:  
نِي يددهلِ تأَبِالْقَتـابأَنَّ الْقَت تملا عأَم ،ادزِي ا ـلَ لَـننتامكَر ةٌ وادا عن

 الشهادةُ؟

"Ey İbn Ziyad, ölümle mi tehdit ediyorsun beni? Bil-
mez misin öldürülmek bizim geleneğimiz ve şehadet yüce-
liğimizdir?" 

Bundan sonra İbn Ziyad'ın emriyle Ali b. Hüseyin 
(a.s) ve Ehlibeyt, Kûfe'deki büyük camii yanındaki bir eve 
yerleştirildi. 

Zeyneb buyurdu:  

                                                 
1- Zümer, 42 
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Bizim gibi esir olan ümmüvelet (efendisinin 
kendisiyle ilişkiye geçerek çocuk taşıyan cariye) ve 
cariyeler dışında hiç bir kadın evimize gelmesin! 

Daha sonra İbn Ziyad'ın emriyle İmam Hüseyin'in 
(a.s) mukaddes başı Kûfe sokaklarında dolaştırıldı.  

Bunu gören Hüseyin (a.s) düşmanlarından biri, bir ağıt 
yakarak Hüseyin (a.s) matemini şöyle şiirleştirmiştir: 

Muhammed'in (s.a.a) halifesinin ve kızının oğlu-
nun başı mızraklar ucunda seyre gelenlere gösterilir,  

Bunu gören ve duyan Müslümanlar da tepki gös-
termez, kalpleri yanmaz.  

Bu durumu görüp de karşı çıkmayan göz kör ol-
sun, müsbetini duyup da engel olmayan kulak sağır 
olsun!  

Ey Hüseyin! Sen, himayen altında uyuyan gözleri 
şehadetinle uyandırıp senin korkunla uyuyamayan 
gözleri de uyuttun.  

Ey Hüseyin! Yeryüzünde hiçbir bahçe yoktur ki 
senin mezarının ve ebedi istirahatgâhının kendisin-
de olmasını arzu etmesin! 

Abdullah b. Afif'in Cesaret ve Şehadeti 

İbn Ziyad minbere çıkıp Allah'a hamd-u sena ettikten 
sonra dedi: "Allah'a şükürler olsun ki hakkı aşikar kıldı, 
müminlerin emiri Yezid ve dostlarına yardım etti. Yalancı 
oğlu yalancı Hüseyin b. Ali'yi öldürdü."  

Azd kabilesinden Abdullah b. Afif1 ayağa kalktı ve 
söze başladı.  

Abdullah:  

                                                 
1- Abdullah, vefalı Şiîlerden ve zahitlerden idi. Sağ gözünü Sıffin 

ve sol gözünü de Cemel Savaşı'nda kaybetmişti. Kûfe'nin Mescid-i A-
zam'ına kapanmış ve hergün gecelere kadar namaz kılardı. 
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– Ey Mercane'nin oğlu! Yalancı sensin ve senin ba-
bandır; seni Kûfe'ye vali olarak gönderen ve onun babası-
dır asıl yalancı olan! Ey Allah'ın düşmanı, peygamberlerin 
evlatlarını öldürüp sonra da Müslümanların minberine çı-
karak nasıl bu sözleri söylersin?  

İbn Ziyad öfkeyle:  
– Bunları söyleyen kimdir? 
Abdullah:  
– Ey Allah'ın düşmanı, bendim söyleyen. Allah'ın her 

türlü pislikten arındırdığı Allah Resulü'nün (s.a.a) pak Eh-
libeyt'ini öldürüyor ve bununla da Müslüman olduğunu 
mu sanıyorsun? Nerdedir Ensar ve Muhacir evlatları? Yü-
ce Peygamberimizin (s.a.a), melun oğlu melun diye adlan-
dırdığı bu habisten neden gelip intikam almıyorlar? 

İbn Ziyad çıldırmışçasına hiddetlenerek:  
– Abdullah'ı yanıma getirin! 
Usta korumalar her taraftan Abdullah'ı çevreleyerek 

yakaladılar. Abdullah'ın amca oğulları olan Azd kabilesi-
nin büyükleri yerlerinden fırlayarak onu korumaların elin-
den kurtardı ve mescitten çıkarıp evine götürdüler.  

İbn Ziyad:  
– Allah, gözünü kör ettiği gibi kalbini de kör etsin 

onun! O körün evine gidin ve bulup yanıma getirin! 
Bir grup kalkıp gittiler. Azd kabilesi bu haberi duyun-

ca bir araya toplandı ve Abdullah'ı korumak üzere Yemen 
kabileleri de onlara katıldı.  

İbn Ziyad bu direnişi duyunca, Muzr kabilesini topla-
yarak Muhammed b. Eş'as komutasında onlarla savaşmaya 
gönderdi. Çetin bir savaş başladı ve birçok insanlar öldü. 
İbn Ziyad'ın ordusu Abdullah'ın evini ele geçirdikten sonra 
kapıyı kırarak içeri girdi. Abdullah'ın kızı, "Babacığım, 
düşman eve girdi!" diye bağırdı.  

Abdullah, "Korkma, kılıcımı ver!" dedi.  
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Kızının getirdiği kılıca sıkıca yapışan Abdullah, ken-
dini savunurken şu beyitleri okuyordu: 

Ben fazilet sahibi temiz Afif'in oğluyum.  
Şeyhimin Afif'i ve Ümmü Amir'in oğluyum.  
Nicelerinizin derisini yüzüp atmışım,  
Namus için savaşmışım sizinle! 

Abdullah'ın kızı dedi: "Babacığım, keşke ben de erkek 
olsaydım ve seninle birlikte Peygamber evlatlarını öldüren 
bu zalimlere karşı savaşsaydım!" 

İbn Ziyad'ın askerleri her taraftan saldırıyor ve Abdul-
lah da kendini savunuyordu. Abdullah'ın kızı da düşmanın 
ne yönden saldırdığını babasına haber veriyordu. Bilahare 
düşman saldırısını her yönden başlatıp Abdullah'ı çembere 
aldı.  

Bu durumu gören Abdullah'ın kızı, "Yalnız ve kimse-
siz babamın işi zorlaştı!" diye söyleniyordu.  

Abdullah kılıcını etrafında döndürüyor ve şöyle diyor-
du: "Andolsun ki gözlerim bir açılsa, işiniz çok zor olacak-
tır." 

Çok geçmeden İbn Ziyad'ın askerleri Abdullah'ı yaka-
ladı ve İbn Ziyad'a götürdüler. 

İbn Ziyad onu görünce:  
– Hamdolsun Allah'a ki seni zelil etti. 
Abdullah:  
– Ey Allah'ın düşmanı, Allah niye zelil etsin ki beni? 
İbn Ziyad:  
– Ey Allah'ın düşmanı, Osman b. Affan hakkında ne 

düşünüyorsun? 
Abdullah, İbn Ziyad'a hakaret ederek:  
– Ey İlacoğulları'nın kölesi ve ey Mercane'nin oğlu, 

Osman'dan sana ne? Eğer kötü ettiyse, Allah kendi hakkı-
nın velisidir ve onlarla Osman arasında adalet üzere hük-
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medecektir. Sormak istersen sen kendi hakkında, baban, 
Yezid ve babası hakkında sor! 

İbn Ziyad:  
– Andolsun ki hiçbir şey sormayacağım ve ölüm şer-

betini içireceğim sana. 
Abdullah Allah'a hamdederek:  
– Sen doğmadan önce ben Allah'tan şehadet diliyor ve 

en melun insanın eliyle gerçekleşmesini istiyordum. Her 
iki gözümü de kaybedince şehitlik makamından ümidimi 
kesmiştim. Şimdi Allah'a hamdediyorum ki ümitsizliğimi 
ümide dönüştürüp beni amacıma ulaştırdı ve eski duamı 
kabul buyurduğunu gösterdi bana. 

Abdullah, İbn Ziyad'ın emriyle öldürüldükten sonra 
Kûfe sokaklarının birinde darağacına asıldı. 

Übeydullah b. Ziyad, Yezid'e bir mektup yazarak Hü-
seyin'in öldürüldüğünü ve ailesinin de esir edildiğini bil-
dirdi. Benzer bir mektubu da Medine valisi Amr b. Said b. 
As'a yazdı.  

Amr b. Said, İbn Ziyad'ın gönderdiği mektubunu oku-
duktan sonra minbere çıkıp bir konuşma yaptı ve Hüse-
yin'in (a.s) şehit edildiğini duyurdu.  

Haşimoğulları bunu duyunca inledi, ağladı ve matem 
meclisleri tertiplediler. Akil b. Ebutalib'in kızı Zeyneb ağ-
lıyor ve şöyle diyordu: 

Peygamber (s.a.a), "Ümmetlerin sonuncusu olan 
sizler, benim Ehlibeyt'ime ne yaptınız? Oysa ki ben, 
benden sonra Ehlibeyt'ime kötü davranmamanız 
için sizi öğütlemiş ve uyarmıştım!" derse, acep ne 
olur cevapları. 

Medine halkı, o günün akşamı gayb âleminden gelen 
bir ses duydu. Şöyle diyordu:  

Ey cehalet yüzünden Hüseyin'i (a.s) öldürenler, 
azap ve bedbahtlıkla müjdeleniyorsunuz. Bilmiş 
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olun ki, göklerdeki peygamberler, nebiler ve şehitler 
sizi telin etmekte! Süleyman b. Davud, Musa b. İm-
ran ve İsa b. Meryem size lanet ediyor! 

Esirlerin Şam'a Gönderilmesi 

Yezid, İbn Ziyad'ın mektubunu okuduktan sonra ce-
vap olarak şunu yazdı: "Hüseyin'in ve öldürülen dostları-
nın başlarını ailesiyle birlikte Şam'a gönder."  

İbn Ziyad, Mahfer b. Salebe-i Anidî'yi çağırarak şehit-
lerin kesilen başlarını ve Resulullah'ın (s.a.a) esir edilen 
ailesini ona teslim etti. Mahfer, kafirlerin esirlerine davra-
nıldığı gibi Peygamber'in (s.a.a) esir ailesine davranarak 
onları yüzü açık olarak Şam'a hareket ettirdi.  

İbn Lahia ve diğerlerinin nakletmiş olduğu rivayetin 
bir bölümünü buraya aktarıyoruz. 

İbn Lahia şöyle diyor: 
Allah'ın evini tavaf ediyordum. Birinin, "Allah'ım, 

beni bağışla! Gerçi bağışlayacağını sanmıyorum!" de-
diğini duyunca yaklaşıp, "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan 
kork ve böyle konuşma! Yağmur taneleri ve ağaçla-
rın yaprakları kadar günah işlemiş olsan dahi, mağfi-
ret dilediğinde Allah bağışlar! O bağışlayan ve şef-
katlidir!" dedim. 

Adam, "Gel de olayı sana anlatayım." dedi. 
Yanına gidince adam söze başladı: "Biz elli kişiy-

dik ve Hüseyin'in (a.s) başını Şam'a götürüyorduk. 
Akşam olduğunda Hüseyin'in (a.s) başını bir sandı-
ğa koyup, onun etrafında oturuyor ve içki içiyorduk. 
Bir akşam dostlarım sarhoş olana kadar içtiler, ama 
ben onlarla içmedim. Gecenin karanlığı her yere 
çökünce gök gürledi. Bir yıldırım çaktı ve gökyüzü-
nün kapıları açıldı. Âdem, Nuh, İbrahim, İsmail, İs-
hak ve Hz. Muhammed (Allah'ın selamı onlara ol-
sun) gökyüzünden indiler. Cebrail ve bir grup melek 
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de yanlarındaydı. Cebrail sandığın kapağını açıp Hü-
seyin'in (a.s) başını çıkardı. Sonra da bağrına basıp 
öptü durdu. Peygamberler de aynısını yaptılar. İslâm 
Peygamberi (s.a.a) Hüseyin'e (a.s) çok ağladı. Pey-
gamberler onu teselli ettiler ve Cebrail şöyle dedi: "Ey 
Muhammed, ümmetin hakkında vereceğin her emre 
uymak ve uygulamakla görevlendirildim. İstersen, 
Lut kavmine yaptığım gibi yeri sarsıp altüst ederim." 
Resulullah (s.a.a) buyurdu: "Hayır, kıyamet günü Al-
lah'ın nezdinde onlarla bir hesabım var benim." Bir 
grup melek bizi öldürmek için yaklaştılar. Bunu gö-
rünce Allah Resulü'ne (s.a.a) sığınarak eman dilen-
dim. Peygamber: "Git, Allah bağışlamasın seni!" bu-
yurdu. 

Şeyhu'l-Muhaddisin-i Bağdat Muhammed b. Neccar 
"Tezyil" kitabında ve Ali b. Nasr-i Şebuki'nin şerh-i hâlin-
de önceki rivayetin yanı sıra şunu da nakletmiştir: 

Hüseyin b. Ali (a.s) öldürüldükten sonra kesilen 
başını Şam'a götürmekle görevli olanlar, yol arasın-
daki konakların birinde oturdu ve içki içmeye baş-
ladılar. Hüseyin'in (a.s) başını da elden ele dolaştırı-
yorlardı. Birden bir el çıkıp demir kalemle duvara 
şunları yazdı: 

"Hüseyin'i (a.s) öldürenler kıyamet günü onun 
ceddinin şefaatine nâil olmayı nasıl umarlar?" 

Oradakiler bu ilginç olayı görünce Hüseyin'in 
(a.s) başını bırakıp kaçtılar. 

Ehlibeyt'in Şam'a Girişi 

İmam Hüseyin'in (a.s) başı, esir ailesiyle birlikte 
Şam'a doğru götürülmekteydi. 

Dımışk şehrine yaklaşmışlardı ki Ümm'ü Külsüm, 
Şimr'in (Allah'ın laneti ona olsun) yanına gelip dedi: 
"Senden bir isteğim var."  
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Şimr, "İsteğin nedir?" dedi. 
Ümm'ü Külsüm dedi: "Madem bizi bu şehre götüre-

ceksin, en azından insanların daha az olduğu yerlerden gö-
tür. Bu kesik başları da bizim aramızdan uzaklaştırsınlar. 
Esir elbiseleri içinde insanlar bize o kadar baktı ki rüsva 
olduk!"  

Şimr, kendine has habislik ve serkeşliğiyle Ümm'ü 
Külsüm'ün isteği karşısında adamlarına, başların mızrakla-
ra takılıp esirler arasında hareket ettirilmesini emretti ve 
esirleri, seyretmeye gelenlerin arasından götürerek Dımışk 
kapısından geçirdi. Sonra da esirlerin bekletildiği, şehrin 
merkez camiinin kapısı önünde bekletti.  

Rivayete göre tâbiînden biri, Hüseyin'in (a.s) başını 
Şam'da görünce gidip saklandı. Bir ay dostlarına görün-
medi. Bir ay sonra onu gördüklerinde saklanmasının nede-
nini sordular. "Ne büyük bir belaya duçar olduğumuzu 
görmüyor musunuz?" dedikten sonra şu beyitleri okudu: 

Ey Muhammed (s.a.a) kızının oğlu! Senin kana 
belenmiş başını Şam'a getirdiler.  

Seni öldürmekle açıkça ve bilerek Resulullah'ı 
(s.a.a) öldürdüler.  

Ey Peygamber evladı! Seni susuz öldürdü ve 
Kur'an’ı göz önünde tutmadılar.  

Seni öldürdükleri için tekbir getirirler. Oysa ki 
tekbiri katlettiler. 

Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti, merkez camiin kapısı önün-
de bekletilmekteydi ki yaşlı biri onların yanına yaklaşarak 
dedi: 

– Hamd olsun Allah'a ki sizleri helak etti; erkeklerinizi 
öldürerek şehirlere asayiş verdi ve müminlerin emiri Ya-
zid'i size musallat kıldı! 

Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Ey adam, Kur'ân okumuş musun? 
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Yaşlı:  
– Evet. 
Ali b. Hüseyin (a.s):  
– "De ki; ben buna karşılık yakınlar(ım) hakkında 

sevgi dışında birşey istemiyorum."1 ayetini okumuş mu-
sun? 

Yaşlı:  
– Evet, okumuşum. 
Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Peygamber'in yakınları bizleriz.  
"Yakınların hakkını ver!"2 ayetini okumuş musun? 
Yaşlı:  
– Evet, okumuşum. 
Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Resulullah'ın (s.a.a) akraba ve yakınları bizleriz.  
"Bilin ki bir şeyden kazancınızın şüphesiz Allah 

içindir beşte biri ve Resul içindir ve yakınlar için..."3 
ayetini okumuş musun? 

Yaşlı:  
– Evet, bunu da okumuşum. 
Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Peygamber'in yakınları da akrabaları da bizleriz.  
"Şüphesiz Allah her türlü pisliği siz Ehlibeyt'ten 

gidermek ve sizi tertemiz kılmak istemektedir."4 ayeti-
ni okumuş musun? 

Yaşlı:  
– Evet, okumuşum. 

                                                 
1- Şûrâ, 23 
2- İsrâ, 26 
3- Enfâl, 41 
4- Ahzâb, 33 
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Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Allah'ın Tethir ayetine mazhar kıldığı Ehlibeyt biz-

leriz. 
Yaşlı adam bunları duyunca, yaptığından utanarak şöy-

le dedi:  
– Seni Allah'a ant veriyorum, Kur'ân'ın bu ayetleri si-

zin hakkınızda mı? 
Ali b. Hüseyin (a.s):  
– Andolsun Allah'a ve ceddim Resulullah'a (s.a.a) ki 

bu ayetler bizim hakkımızdadır. 
Yaşlı adam başındaki sarığı çıkarıp yere vurdu ve ba-

şını gökyüzüne kaldırarak dedi: Allah'ım, Âl-i Muham-
med'in (s.a.a) cin ve ins düşmanlarından bizarım! 

Sonra da Ali b. Hüseyin'e (a.s) dönerek dedi:  
– Benim tövbem kabul olur mu?  
Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) buyurdu:  
– Allah tövbeni kabul buyurur ve seni de bizimle bir-

likte kılar.  
Yaşlı adam dedi:  
– Ben tövbe ediyorum. 
Yezid b. Muaviye bu yaşlı adamın öyküsünü duyunca, 

onu öldürttü. 

Ehlibeyt (a.s) Şam'da 

Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti kolları bağlı olarak Yezid'in 
tertiplediği meclise götürüldü. Kolları bağlı olarak Ye-
zid'in karşısına çıkarılan Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyur-
du:  

لَو رآنا  (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)اِهللا أُنشدك اَهللا يا يزِيد، ما ظَنك بِرسولِ 
 علَي هذه الصفَة؟
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"Ey Yezid, seni Allah'a ant veriyorum, eğer Resulullah 
(s.a.a) bizi bu hâlde görse sence ne yapar?" 

Bunun üzerine Ehlibeyt'in kollarındaki ipler çözüldü.  
İmam Hüseyin'in (a.s) kesik başı Yezid'in önünde bir 

yere koyuldu. Kadınlar, o mukaddes başı görmemek için 
arkada bir yer seçip oturdular.  

Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) de, Zeyneb (s.a) de 
Hüseyin'in (a.s) başını gördüler. Zeyneb (s.a) bu durum 
karşısında her iki eliyle yakasından yapışıp kalpleri sarsan 
hazin bir sesle şöyle dedi: 

سر بِيبا حي ،اهنيسا حـيابكَّـولِ اِهللا، يم ـنابي، ينم ـةَ ومفَاط ةَ ـن
  !الزهراَء سيدة النساِء، يابن بِنت الْمصطَفَي

"Ey Hüseyin, ey Resulullah'ın habibi, ey Mekke ve 
Mina oğlu, ey Kadınların Hanım Efendisi Fatımatü'z-
Zehra'nın oğlu, ey Mustafa kızının oğlu!" 

Olayı anlatan şahıs şöyle devam eder: Zeyneb (s.a) 
orada olanların tümünü ağlattı ve Yezid de susmuştu artık. 
Bu arada Yezid'in evinde bulunan Haşimoğulları'ndan bir 
kadın Hüseyin (a.s) için ağlıyor ve şöyle diyordu:  

Ey habibim, ey Ehlibeyt'imin efendisi, ey Mu-
hammed (s.a.a) evladı, ey kumların ve yetimlerin 
baharı ve ey zinazade oğulları tarafından öldürülen! 

Onu duyan herkes ağladı. Yezid bir çubuk istedi ve 
onunla İmam Hüseyin'in (a.s) dudak ve dişlerine vurmaya 
başladı.  

Ebu Burze-i Eslemî yerinde duramadı ve Yezid'e hita-
ben dedi:  

Yazıklar olsun sana Yezid! Fatıma'nın (s.a) oğlu 
Hüseyin'e (a.s) çukubla mı vuruyorsun? Oysa ki, 
ben Resulullah'ın (s.a.a), Hüseyin ve kardeşi Ha-
san'ın (Allah'ın selamı onlara olsun) dişlerini öperek 
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'Siz ikiniz cennet gençlerinin efendilerisiniz. Allah 
sizi öldürenleri öldürsün, lanet etsin ve cehenneme 
atsın. Ne de kötü bir yerdir orası!' dediğini duymuş 
ve görmüş biriyim. 

Yezid buna öfkelenerek onu meclisten dışarı çıkarma-
larını emretti ve sonra da İbn Zebarî'nin şiirini okumaya 
başladı: 

Keşke Bedir Savaşı'nda öldürülen kabilemin bü-
yükleri olsalardı da,  

Hazrec kabilesinin, kılıçlarımızın inmesiyle nasıl 
inlediğini görselerdi.  

Görselerdi de bunun sevinciyle çığlık atarak "Ey 
Yezid, ellerin kırılmasın!" deselerdi!  

Biz Haşimoğulları büyüklerini öldürerek, Bedir 
Savaşı'nın yerine hesap ettik.  

Ahmed'in yaptıklarından ötürü, onun oğulların-
dan intikam almazsam Hindifoğulları'ndan değilim! 

Zeyneb'in (a.s) Konuşması 

Emîrü'l-Müminin Ali (a.s) kızı Zeyneb (s.a) bunu du-
yunca, yerinden kalktı. Allah'a hamd-u senâ ve Resul'üne 
(s.a.a) salat ettikten sonra şu ayeti okudu: 

بِآيات اللَّه و كَانوا  ثُم كَانَ عاقبةَ الَّذين أَساؤا السوآي أَنْ كَذَّبوا﴿
 ﴾بِها يستهزِؤنَ

Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, 
Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay ko-
nusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu.1 

Ve şöyle devam etti: 

                                                 
1- Rûm, 10 
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ا يي تنـأَظَنثُ أَخيح ا أَقْـزِيدنلَيع اِء ـذْتمالس آفَاق ضِ واَْألر طَار
 ةً وامكَر هلَيع بِك و هلَياناً عوا هاُء أَنَّ بِنراُْألس اقسا تكَم اقسا ننحبفَأَص

 ...هدنع طَرِكظَمِ خعل كأَنَّ ذَل  
سبن الَّذين كَفَروا أَنما و الَ يح﴿فَمهالً مهالً، أَنِسيت قَولَ اِهللا تعالَي: 

 ذَابع ملَه وا إِثْماً واددزيل مي لَهلما نمإِن فُِسهِمأَنل ريخ مي لَهلمن
هِني؟م﴾   

ابلِ يدالْع نائَـأَمإِم و كرائرح كيردخالطُّلَقَاِء ت قُـنوس و ـك اتنب ك
سا؟ قَ (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)ِهللا ولِ اـرايبـسهورتس كْتته ـد تيدأَب و ن

وجوههن، تحدو بِهِن اَْألعداُء من بلَد إِلَي بلَد و يستشرِفُهن أَهلُ الْمناهلِ 
اقنالْمـوهوهجو فَّحصتي الْـلِ، وو الْقَرِيب ن سلَي ،رِيفالشو نِيالدو يدعب

 ...يمح ّهِناتمح نالَ م و يلو هِنالرِج نم نهعم  
قتانا وقِّنا بِحذْ لَنخ مـاَللَّهم ـمبِم كبلْ غَضلأَح ا ونمظَال ـن فَكس ن

قَت ا وائَنما... ـدناتملَ ح﴿ وبِيلِ اِهللا أَمي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحاتاً ـالَ تو
ناٌء عيلْ أَحهِـببر قُونَـدزري بِ ﴾م ماً واكبِاِهللا ح كبسح ـو دمحصلّي اهللا م)

مكَّنك ن سولَ لَك و ـخصيماً و بِجبرئيلَ ظَهِرياً و سيعلَم م عليه وآله وسلّم)
الً... ـمدب نيملظَّالل بِئْس ،نيملسرِقَابِ الْم ن  

 و كيعس عاس و كدكَي دلُ، فَكوعالْم هلَيع كَي وتشفَإِلَي اِهللا الْم
 درِكـواِهللا الَ تمحو ذكْرنا و الَ تميت وحينا و الَ تـناصب جهدك، فَ

ني أَالَ لَعادني الْمادني موا... يندـأَم .نيملَي الظَّالةُ اِهللا ع  
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مـفَالْحتي خالَّذ نيالَمالْع بِهللا ر ِ ـدفغالْم و ةادعا بِالسنلأَول ـم و ةر
ملَ لَهم الثَّواب و يوجِب لآخرِنا بِالشهادة والرحمة و نسأَلُ اَهللا أَنْ يكَ

 منِع ا اُهللا ونبسح و ،وددو يمحر هالَفَةَ، إِنا الْخنلَيع ِسنحي و زِيدالْم ملَه
  الْوكيلُ.

"Ey Yezid, esir olarak şehir şehir dolaştırmakla bu ge-
niş yeryüzünü ve bu fezayı bize dar ettiğini, bizi Allah ka-
tında hor ve zelil, kendini de yücelttiğini ve bu olayların da 
senin yüce makamından olduğunu mu sanırsın ki bundan 
ötürü çok övünür ve sevinirsin? Dünyanı abat ettiğin için 
çok mu mutlusun? Her şeyin istediğin gibi gerçekleşmesi-
ne ve saltanatı ele geçirmene çok mu sevinirsin? Yavaş ol, 
yavaş! Allah'ın, "O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız 
süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, 
ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. Onlar 
için aşağılatıcı bir azab vardır."1 buyurduğunu unuttun mu 
yoksa?" 

"Ey azat edilenlerin (Mekke'nin fethi sonrasında) oğlu, 
kendi kadın ve cariyelerini perde ardında tutup Resulul-
lah'ın (s.a.a) kızlarını da yüzü açık ve örtüsüz olarak düş-
manlarının yanında şehir şehir dolaştırman ve her konağın 
sakinlerine göstermen, yabancıya ve aşinaya, alçaklara ve 
şerefli insanlara, bu himayesiz esirleri göstermen insaf ve 
adalet midir? Soylu ve asil insanların ciğerini ağzına alıp 
sonra dışarı atan ve şehitlerin kanıyla beslenen birinden2 
nasıl merhamet beklenebilir? Her zaman itiraz, husumet ve 
kinle bize bakan kimse, elinden gelen her türlü kötülüğü 
neden yapmasın? Şimdi de sanki bu yaptığıyla günah işle-
memiş gibi mest ve mağrur bir hâlde cennet gençlerinin 
                                                 

1- Âl-i İmrân, 178 
2- Muaviye'nin annesi Hind'in Uhud Savaşı'nda, Hamza'nın ciğe-

rini ağzına alarak yemek istemesi olayına işarettir. 
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efendisi Hüseyin b. Ali'nin (a.s) dişlerine çukubla vuruyor 
ve pervasızca, 'Bedir Savaşı'nda ölen büyüklerim keşke bu-
rada olsalardı da bu durumu görmekle çığlıklar atarak, 'El-
lerin dert görmesin ey Yezid!' deselerdi.' diyorsun. Niye bu 
sözü demeyesin ve niye bu şiiri okumayasın ki? Sen Mu-
hammed (s.a.a) evlatlarının kanına buladın elini ve yeryü-
zünün yıldızları olan Abdulmuttaliboğulları'nı katlettin. Fa-
kat bununla kendi ölüm ve bedbahtlığına zemin oluştur-
dun. Şimdi de duyuyorlarmış gibi kendi kabilenin yaşlıları-
nı sesliyorsun. Çok geçmeden sen de onlara katılacak ve 
'Keşke ellerim kırılsaydı ve dilim lâl olsaydı da bunları de-
meseydim!' diyeceksin." 

"Ey güçlü Allah'ım, bize zulmedenlerden intikamımızı 
ve hakkımızı al ve gazabının ateşinde yak onları!"  

"Yezid! Bu yaptıklarınla ancak kendi derini yüzdün ve 
kendi etini parçaladın. Çok sürmeyecek; Peygamber (s.a.a) 
evlatlarının kanını akıtmak ve Ehlibeyt'ine saygısızlıkta bu-
lunmakla yüklendiğin bu vebalin altında Hz. Peygamber'in 
(s.a.a) huzuruna çıkacaksın. O gün Allah onları bir araya 
toplayacak ve haklarını alacaktır. "Allah yolunda öldürülen-
leri sakın 'ölüler' sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında di-
ridirler, rızıklanmaktadırlar."1 Allah'ın hükmedici, Mu-
hammed'in (s.a.a) davacı ve Cebrail'in de ona yardımcı 
olacağı gün senin için yeterlidir. Seni bu makama getirerek 
Müslümanların sırtına bindirenler, zalimler arasından ne de 
kötü bir bedel seçtiklerini çok yakında anlayacak ve kimin 
daha bedbaht olduğunu bilecekler. Sen konuşulmayacak 
kadar değersiz birisin; ama mevcut durum, seninle konuş-
mayı mecbur etmiştir. Seni kınamak ve zemmetmek ise 
benim gözümde değerli ve büyük bir iştir. Gözler ağla-
makta ve sineler de gam ateşiyle yanmakta. Ah, Allah ordu-
sunun şeytan ordusu eliyle öldürülmesi ne ilginçtir! Bizim 
                                                 

1- Âl-i İmrân, 169 
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kanımız ellerinden damlamakta ve etlerimiz ise ağızlarında 
çiğnenmekte. O arı ve pak bedenler yer üstünde kalmıştır. 
Çöl kurtları sırayla onları ziyaret etmekteler." 

"Ey Yezid, bugünkü zaferini ganimet biliyor isen, yap-
tıklarından başka bir şey göremeyeceğin o gün geldiğinde 
bunun hesabını vereceksin. Allah kullarına haksızlık etmez! 
Biz de şikâyetimizi O'na yöneltiyoruz. O'dur bizim sığına-
ğımız. Ey Yezid, kendi işinle meşgul ol ve istediğin şekilde 
düzen kurmak için çalış! Ne yaparsan yap, Allah'a andol-
sun ki adımızı silemeyecek, vahyimizi söndüremeyecek ve 
bizim işimizi bitiremiyeceksin. Alnındaki bu lekeyi de si-
lemeyeceksin. Çünkü aklın âlil, yaşayacağın günler az ve 
kâlildir. "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun!" diye ses-
lendiğinde gaybî münadi, o gün bu topluluğun da dağıla-
caktır. Allah'a hamdolsun ki, başlangıcımızı saadet ve mağ-
firet, sonumuzu da şehadet ve rahmet kıldı. Allah'tan isti-
yoruz ki nimetini şehitlerimize tamamlasın, mükâfatlarını 
artırsın ve bizleri de onlar için salih haleflerden kılsın. 
Çünkü O, bağışlayan ve şefkatlidir. Allah bize yeter, ne de 
güzel vekildir O!" 

Yezid bu konuşmayı dinledikten sonra, "İnleyenlerin 
inleyişi ne de güzeldir ve musibete düşen kadınlar için öl-
mek ne de kolaydır!" dedi ve sonra da esirlere ne yapılma-
sı gerektiği konusunda Şam'ın büyükleriyle danıştı.  

Onlar esirlerin öldürülmesini istedi, fakat Nüman b. Be-
şir şöyle dedi: "Resulullah (s.a.a) esirlere karşı nasıl dav-
ranıyor idiyse, sen de öyle davran!" 

Bu sırada Şam ehlinden olan biri İmam Hüseyin'in 
(a.s) kızı Fatıma'ya baktı ve dedi: "Ey müminlerin emiri, 
bu cariyeyi bana hediye et!" 

Fatıma, halası Zeyneb'e (s.a) bakarak, "Halacığım, ba-
bamı öldürdüler ve şimdi de cariye yapmak istiyorlar!" 
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dedi. Hz. Zeyneb (s.a) şöyle dedi: "Bu fasık, bir şey yapa-
maz!"  

Şamlı, Yezid'e sordu:  
– Kimdir bu kız? 
Yezid dedi:  
– Hüseyin kızı Fatıma'dır ve o kadın da Ali b. Ebutalib 

kızı Zeyneb'dir (s.a). 
Şamlı:  
– Ey Yezid, Allah sana lanet etsin! Peygamber (s.a.a) 

evlatlarını öldürüp Ehlibeyt'ini de nasıl esir edersin? An-
dolsun Allah'a, ben, Rum esirleri sanmıştım bunları. 

Yezid:  
– Andolsun, seni de onların yanına göndereceğim! de-

di ve adamı öldürttü. 
Yezid, bir hatip çağırarak minbere çıkmasını, Hüse-

yin'e (a.s) ve babasına (a.s) hakaret etmesini emretti.  
Hatip minbere çıkarak Müminler Emiri Ali (a.s) ve 

şehit Hüseyin'i (a.s) kötülemeye, Muaviye ve Yezid'i de 
övmeye başladı.  

Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) haykırarak dedi:  
ويلَك أَيها الْخاطب، اشتريت مرضاة الْمخلُوقِ بِسخط الْخالقِ، فَتبوأْ 

 مقْعدك من النارِ.

"Ey hatip, yazıklar olsun sana! Mahlukun rızasını ka-
zanmak için Allah'ı gazaplandırdın. Ateş içinde yerini ha-
zırladın." 

Müminler Emiri Ali'nin (a.s) vasfında ne de güzel de-
miştir İbn Sinan-ı Haffacî:  

Minberler üzerinde alenen nasıl küfredersiniz 
Ali'ye?  

Oysa minberler de onun kılıcıyla kurulmuştur! 
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Aynı gün Yezid, Ali b. Hüseyin'in (a.s) üç isteğini ye-
rine getireceğine dair söz verdi ve sonra da Ehlibeyt'i, ta-
vanı olmayan bir eve yerleştirilmesini istedi.  

Bu evde Ehlibeyt'in yüzleri şişti ve yara-bere içinde 
kaldı. Orada kaldıkları sürece İmam Hüseyin'e (a.s) matem 
tuttu ve ağladılar. 

Sakine (s.a) şöyle diyor:  
Dımışk'taki dördüncü günümüzde bir rüya gör-

düm.  
-Gördüğü rüyayı uzun uzadıya anlattıktan sonra- şöyle 

devam etti:  
Tahtırevanda oturmuş bir kadın gördüm, elleri 

başındaydı. "Bu kadın kimdir?" diye sordum. "Mu-
hammed (s.a.a) kızı Fatıma (s.a) ve babanın annesi-
dir o." dediler. "Andolsun, bize yapılan zulümleri 
gidip anlatacağım." dedim ve koşarak gidip yetiştim 
ona. Karşısında durdum, hem ağlıyor, hem de anla-
tıyordum: "Anacığım! Andolsun Allah'a, bizim hak-
kımızı inkâr ettiler, topluluğumuzu dağıttılar ve 
hürmetimizi ayak altına aldılar. Anacığım! Andolsun 
Allah'a, babamız Hüseyin'i (a.s) öldürdüler."  

Dedi: "Sakine! Dur, anlatma artık! Çünkü kalbi-
min damarını parçaladın. Bu, baban Hüseyin'in (a.s) 
gömleğidir. Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar ya-
nımdan ayırmayacağım onu."  

İbn Lahia, Muhammed b. Abdurrahman'dan şöyle ri-
vayet eder: Re'su'l-Calut beni görüp dedi:  

Andolsun Allah'a, ben Hz. Davud'un (a.s) yetmi-
şinci torunuyum ve Museviler beni gördüklerinde 
tazim ederler. Siz ise Peygamberinizle (s.a.a) oğlu 
arasında sadece bir baba olmasına rağmen onun 
oğullarını katlettiniz. 
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Rum Padişahının Elçisi 

İmam Zeynelabidin'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:  
Hüseyin'in (a.s) kesik başı Yezid'e getirildiği günün 

sonrasından itibaren Yezid içki meclisleri düzenliyor ve 
Hüseyin'in (a.s) başını da karşısına koyuyordu. Bir gün ta-
nınmış büyüklerden olan Rum Padişahı'nın elçisi, Yezid'in 
meclisine katıldı. Oradaki kesik başı görünce sordu:  

– Ey Arapların padişahı, bu kimin başıdır? 
Yezid:  
– Bu baştan sana ne, boş ver? 
Elçi:  
– Padişahım, yanına döndüğüm zaman gördüklerimi 

sorar. Bu başın ve sahibinin öyküsünü bilmek isterim ki 
padişahıma anlatayım. Böylece o da senin sevincine ortak 
olur.  

Yezid:  
– Bu, Ali b. Ebutalib'in oğlu Hüseyin'in başıdır. 
Elçi:  
– Anası kimdir? 
Yezid:  
– Resulullah'ın kızı Fatıma. 
Elçi:  
– Yazıklar olsun sana! Benim dinim sizin dininizden 

daha iyidir. Çünkü benim babam Hz. Davud'un torunların-
danmış. Benimle onun arasında bir çok babalar olmasına 
rağmen Nasraniler bana saygı gösterir ve ayağımın değdi-
ği toprağı teberrük amacıyla alırlar. Siz ise Peygamberini-
zin öz kızının oğlunu öldürüyorsunuz. Bu sizin dininiz na-
sıl bir dindir? Ey Yezid, Hafir kilisesinin öyküsünü duy-
muş musun? 

Yezid:  
– Anlat, bilmek isterim! 



 139

Elçi:  
– Umman ve Çin arasında bir deniz vardır ve bunu 

geçmek bir yıl alır. Bu denizin ortasında sadece bir şehir 
vardır. Diğer ülkelere yakut ve kafur oradan gider. Oranın 
ağaçları öd ve anberdir. Bu şehir de tümüyle Nasranilerin 
elindedir ve Nasrani padişahları dışında hiç bir padişahın 
orada eli yoktur. Orada çok kilise vardır, en büyüğü de 
Hafir kilisesidir. Bu kilisenin mihrabında altından yapıl-
mış bir kutu vardır. Hz. İsa'nın (a.s) ona binmiş olduğu 
söylenmektedir. O kutunun etrafına ipek ayin parçaları sa-
rılmıştır ve her yıl Nasranîlerin büyük bir bölümü bu kili-
seyi ziyaret etmek için uzak yerlerden gelirler. O kutunun 
etrafında tavaf eder ve öperler. Dileklerini orda Allah'tan 
dilerler. Siz ise kendi Peygamberinizin oğlunu öldürüyor-
sunuz. Yazıklar olsun size de, dininize de! 

Yezid:  
– Bu Nasranî'yi öldürün, beni kendi ülkemde rezil et-

mesin! 
Elçi öldürüleceğini anlayınca:  
– Beni mi öldüreceksiniz? 
Yezid:  
– Evet  
Elçi:  
– Bilmiş ol, dün gece Peygamberinizi rüyada gördüm. 

Bana diyordu ki: "Ey Nasranî, sen cennet ehlisin!" Ben şa-
şıp kalmıştım. Ama şimdi anlıyorum. "Şehadet ederim ki 
Allah'tan başka ilâh yoktur ve şüphesiz Muhammed Al-
lah'ın elçisidir." 

Sonra İmam Hüseyin'in (a.s) mukaddes başını alarak 
bağrına bastı ve öptü durdu. Sonra da ağladı ve sonunda 
öldürüldü. 
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Minhal Hadisi 

Bir gün İmam Zeynelabidin (a.s) evden çıkıp Dımışk 
pazarında yürüyordu. Minhal b. Amr gelip dedi: "Ey Pey-
gamber (s.a.a) evladı, günün nasıl geçti?" 

İmam buyurdu:  
Firavunoğulları içinde erkek çocukları öldürülen 

ve kadınları diri bırakılan İsrailoğulları gibi. Ey 
Minhal! Araplar, "Muhammed (s.a.a) Arap'tır." di-
yerek Arap olmayanlar karşısında iftihar eder; Ku-
reyş de "Muhammed (s.a.a) bizim kabilemizdendir." 
diyerek diğer Araplara karşı iftihar eder. Muham-
med'in (s.a.a) Ehlibeyt'i olmamıza rağmen hakkımı-
zı gasp etti ve bizi katlettiler. Ey Minhal! Biz Allah'a 
aitiz ve dönüşümüz de O'nadır. 

Ne de güzel demiş Mehyar: 
Resulullah'ın (s.a.a) hürmetine minberinin tahta-

larına saygı gösterirler 
Onun evlatlarını ise ayaklar altına alırlar.  
Hangi kanun gereği Peygamber'in evlatları size 

tabi olsunlar.  
Oysa ki siz Peygamber'in dostları ve tâbiînden 

olmakla iftihar edersiniz. 
Yezid bir gün Ali b. Hüseyin'i (a.s) ve Amr b. Hüse-

yin'i (a.s) çağırdı. Amr on bir yaşında bir çocuktu. Yezid 
ona dedi: "Benim oğlum Halid'le güreşmeye var mısın?"  

Amr dedi: "Güreşmeye yokum, bir bıçak ona ve birini 
de bana ver, savaşalım!" 

Yezid dedi: "Bu, babalarından aldıkları mirastır; yılan 
elbetteki yılan doğar!" 

Sonra Ali b. Hüseyin'e (a.s) dönerek dedi: "Senin üç 
dileğini yerine getireceğime dair söz vermiştim. Şimdi is-
teklerini söyle!" 
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Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) buyurdu:  
Babam Hüseyin'in mukaddes başını bir kez daha 

görmek istiyorum. Yağmalanan mallarımızı geri isti-
yorum. Son isteğim de eğer beni öldürme niyetin-
deysen, kadınları Medine'ye götürmesi için emin bi-
rini görevlendir! 

Yezid dedi: "Babanın yüzünü asla göremeyeceksin. 
Sana gelince; affettim seni ve öldürmeyeceğim. Kadınları 
da senden başkası Medine'ye götürmeyecektir. Sizden alı-
nan malları fazlasıyla ödeyeceğim." 

Zeynelabidin (a.s) buyurdu:  
Senin mallarını istemiyoruz, bırak da malların 

azalmasın. Biz yağmalanan kendi malımızı istiyoruz. 
Çünkü Muhammed (s.a.a) kızı Fatıma'nın (s.a) ör-
güleri, örtüsü, boynuna astığı süs eşyası ve ayrıca 
gömleği onların içindedir. 

Yezid'in emriyle yağmalanan eşyalar toplatıldı, iki yüz 
dinar da kendisi onların üzerine koyup Hz. Zeynelabidin'e 
(a.s) verdi. İmam Zeynelabidin (a.s) iki yüz dinarı fakirler 
arasında bölüştürdü.  

Yezid, Hüseyin'in (a.s) esir edilen Ehlibeyt'inin kendi 
vatanları Medine'ye geri götürülmesini emretti.  

Rivayete göre Hüseyin'in(a.s) mukaddes başı da Ker-
bela'ya götürüldü ve kutsî bedeniyle birlikte defnedildi. 
İmamiye Şia'sının görüş ve ameli de bu doğrultudadır.  

Bunun dışında da rivayetler nakledilmiştir, fakat bun-
lar birbirleriyle çelişmektedir. Konuyu fazla uzatmamak 
için bu çelişik rivayetlere değinmiyoruz.  

Ehlibeyt'in Kerbela'ya Girişi 

Hüseyin'in (a.s) ehlibeyti Şam'dan Irak'a geldiler. Ka-
file kılavuzuna dediler: "Bizi Kerbela yolundan götür!" 
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Kerbela'ya geldiklerinde Hüseyin'in (a.s) mezarını zi-
yarete gelen Cabir b. Abdullah-i Ensarî'yi, Haşimoğulla-
rı'ndan birilerini ve Peygamber (s.a.a) ailesine mensup ba-
zılarını gördüler.  

Herkes ağlamaya ve inlemeye başladı. Ciğer pareleyen 
ve yürek yakan bir yasa büründüler. Kerbela'nın yakınla-
rında bulunan Arap kadınları bir araya gelerek birkaç gün 
yas tuttu.  

Nakledildiğine göre Ebu Habbab-i Kelbî, bazı alçı us-
talarından şöyle rivayet etmiştir:  

Biz geceleri Hibabe denen yere gittiğimizde cin-
lerin Hüseyin'e (a.s) ağladıklarını, yas tuttuklarını 
duyuyorduk. 

Ehlibeyt Medine Yakınlarında 

Hüseyin'in (a.s) kafilesi Kerbela'dan çıkıp Medine'ye 
taraf yol almaya başladı. Beşir b. Cazlem şöyle aktarır:  

Medine'ye yaklaştığımızda Ali b. Hüseyin (a.s) inip 
çadırları kurdu. Kadınları da indirdikten sonra bana dedi:  

Ey Beşir! Allah babana rahmet etsin; senin de 
baban gibi şairliğin var mıdır? 

Dedim: "Evet, ey Peygamber (s.a.a) evladı! Bende de 
şairlik var."  

Buyurdu:  
Medine'ye git ve Hüseyin'in (a.s) şehit edildiğini 

duyur! 
Atıma binip hızla Medine'ye gittim. Mescid'ün Ne-

bi'ye (s.a.a) vardığımda yüksek sesle ve ağlayarak şu be-
yitleri okudum: 



 143

  فَـادمعي مدراراتلَ الْحسين قُـ   يا أَهلَ يثْرِب الَ مقَام لَكُم بِها 

 والرأْس منه عـلَي الْـقَناة يدار   مضرج اَلْجِسم مـنه بِـكَربالََء 

"Ey Medine ehli, artık burada duramazsınız.  
Hüseyin (a.s) öldürüldü, bu yüzden gözlerimden yağ-

mur gibi yaş akmadadır.  
Hüseyin'in bedeni Kerbela'da kanlar içinde kaldı 
Mukaddes başı da mızraklar ucunda şehir şehir dolaş-

tırılmadadır!" 
Sonra da şöyle dedim: 

Medine halkı, Ali b. Hüseyin (a.s), halaları ve ba-
cılarıyla birlikte sizin yakınınızda ve şehrin duvarı-
nın arkasındadır. Onun yerini size göstermek için 
onun tarafından gönderilmişim. 

Bu sözlerimi duyan Medine kadınları yasa büründüler, 
ağlamaya ve inlemeye başladılar. O kadar insan ağlıyordu 
ve o kadar acı bir durum ortaya çıkmıştı ki, o güne kadar 
böylesini görmemiştim. Bir kadın, Hüseyin (a.s) için ağlı-
yor ve şöyle diyordu: 

Bir haberci gelip efendimin şehit edildiğini söy-
ledi  

Bununla yüreğimi dağladı, hasta ve perişan etti 
beni.  

O hâlde ey gözlerim, yaş dökmede cömert olun!  
Musibetiyle arşı etkileyen, arşı sarsan Hüseyin'e 

durmadan ağlayın!  
Onun şehit olmasıyla dindarlık ve yüceliğin aza-

ları kopmuştur.  
Şehirden uzak kalan Resulullah'ın (s.a.a) evladı-

na, Ali b. Ebutalib'in (a.s) oğlu ve halifesine ağlayın! 
Sonra da şöyle dedi:  
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Ey haberci! Hüseyin'in (a.s) şehadetini bildir-
mekle acımızı tazeledin ve henüz iyileşmeyen yara-
larımızı deştin. Sen kimsin? 

Dedim:  
Ben Beşir b. Cazlem'im, İmamım Ali b. Hüseyin 

(a.s) göndermiştir beni. O hazret Hüseyin'in (a.s) 
Ehlibeyt'iyle birlikte filan yerde çadır kurmuştur. 

Medineliler bunu duyunca beni bırakıp hızla şehirden 
çıkmaya başladılar. Atımı dört nal koşturup İmam Zeyne-
labidin'in (a.s) çadır kurduğu yere vardığımda halkın kala-
balığı yolları kapatmıştı. Atımdan inip insanların sırtına 
ayak basarak çadırlara ulaşabildim.  

Ali b. Hüseyin Zeynelabidin (a.s) çadırın içindeydi ve 
ağlıyordu. Sonra elindeki mendille gözyaşlarını sildi ve dı-
şarı çıktı. İmamın hemen birkaç adım arkasında hareket 
eden bir hizmetçi, elindeki sandalyeyi yere koydu. İmam 
Zeynelabidin (a.s) sandalyeye oturdu ve göz yaşlarına en-
gel olamıyordu. Her yerden ağlama sesi geliyordu. İnsan-
lar dört bir yandan gelip İmam'a tesliyette bulunuyorlardı. 

Bu esnada İmam (a.s) eliyle işaret ederek insanları 
susturdu ve konuşmaya başladı: 

مالـاَلْح بِهللا ر ِـْدم ،نيالَمعي كـالالَئارِئِ الْخينِ، بمِ الدـو ،نيعمقِ أَج
عي بقَـاَلَّذ لَي، والْع اتاومي السف فَعتفَار ي، ـدوجالن هِدفَش بر

محعِ... ـنائأَلَمِ الْفَج ورِ وهعِ الدائفَج ورِ ومِ اُْألمظَائلَي عع هد  
ا الْقَـأَيـهومالْح لَه إِنَّ اَهللا و ،يلَـملج بائصا بِمالَنتاب ي ـدةٌ فثُلْم و ،ة

ةٌ، قُتيمظالَمِ عـاِْإلسبو عـلَ أَب نيساِهللا الْحد(المعليه الس) ترتع ـو بِيس و ،ه
 انلْدي الْبف هأْسوا بِرارد و ،هتبِيص و هاؤنِس و ،اننلِ السامقِ عفَو نم

  هذه الرزِيةُ الَّتي لَيس مثْلَها رزِيةٌ.
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كُـأَينم االَترِج فَأَي ،اسا النالَ ـه ادفُؤ أّي ؟ أَمهلقَت دعونَ برسي م
أَي ؟ أَمهلأَج ننُ مزحـيد سبحت كُمننٍ ميةُ عع نضت ا وهعنِ ـم

ها ـه و بكَت البِحار بِأَمواجِـد بكَت السبع الشداد لقَتلـانهِمالها؟ فَلَقَ
 انُ ويتالْحا وانِهبِأَغْص ارجاَْألشا وهائجبِأَر ضاَْألرا وكَانِهبِأَر اتاومالسو

الْمارِ والْبِح جونَ. لُجعمأَج اتاوملُ السأَه ونَ وبقَركَةُ الْمالَئ  
يا أَيها الناس، أَي قَلْبٍ الَ ينصدع لقَتله؟ أَم أّي فُؤاد الَ يحن إِلَيه؟ 

الَي الَمِ وي اِْإلسف تي ثَلُمةَ الَّتالثُّلْم هذه عمسعٍ يمس أَي ؟ أَممص  
ـأَيشم ينودطْرا منحبأَص ،اسا النـهاسش و يندذَوم يندـرع نينِ ـع

ت الَدا أَوارِ كَأَنصـاَْألملَ، مكَاب و كـررِ جغَي ـن وهكْرالَ م و ،اهنمرتمٍ اجر
الَ ثُلْم و ،اهنكَبتـاري اِْإلسا  الَمِـةٌ فاهنثَلُم﴿ا بِهنعما سـمائي آبا ـذَا فن

الَقتذَا إِالَّ اخإِنْ ه نيلاَْألو﴾  
 ةايي الْوِصف هِمإِلَي مقَدا تا كَمنالتي قف هِمإِلَي مقَدت بِيأَنَّ الن اِهللا لَوو

ِ ِهللا و إِنا إِلَناـبِنا لَما ازدادوا علَي ما فَعلُوا بِ ن ـيه راجِعونَ مـ، فَإِنا
 ا وهرأَم ا وهأَفْظَع ا وهأَكْظَم ا وهعأَفْج ا وهعجأَو ا وهظَما أَعم ةيبصم

  انتقَامٍ. أَفْدحها، فَعند اِهللا نحتِسب فيما أَصابنا و ما بلَغَ بِنا، فَإِنه عزِيز ذُو
"Hamd, her iki cihanın Rabbi, ceza gününün sahibi ve 

bütün mahlukların yaratıcısı Allah'a mahsustur. O ki, akıl-
lar O'nu idrak edemez ve gizli sırlar O'nun nezdinde aşi-
kardır. Büyük musibetler, zamanın felaketleri, belaların acı-
sı, üzücü hadiseler ve şiddetli gamlara karşılık hamd ederiz 
Allah'a. Ey insanlar! Bizi büyük musibetlerle ve İslâm'da 
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açılan bir yarayla imtihana tâbi tutan Allah'adır hamd-u se-
na. Bilmiş olun ki Hüseyin (a.s) oğul ve akrabalarını katletti 
ve kadınlarını esir tuttular. Hüseyin'in (a.s) mukaddes ba-
şını kesip mızraklar ucunda şehir şehir gezdirdiler. Bu, eş-
siz ve benzersiz bir musibettir!"  

"Ey insanlar, bu musibetten sonra erkeklerinizin han-
gisi sevinecek? Hanginizin kalbi bu acı ve elemi taşımaya-
cak? Hangi göz ağlamayacak? Oysa ki yedi gökler ona ağ-
ladı. Denizler dalgalarıyla ağladı. Gökler ve yeryüzü ağladı. 
Ağaçların yaprakları, balıklar, denizlerin dalgaları, mukar-
reb melekler ve göklerin ehli bu musibete ağladı ve yas tut-
tular." 

"Ey insanlar, hangi kalp ona yönelmedi? İslâm'a inen 
bu darbeyi hangi kulak duyup da sağır olmadı?" 

"Ey insanlar, hiçbir suç ve günah işlemeksizin, İslâm 
dininde bir değişiklik yapmaksızın Türkistan ve Kâbul ehli 
gibi bizi darmadağın ettiler ve şehirlerimizden uzaklaştırdı-
lar. Andolsun Allah'a, yüce Peygamber (s.a.a), bizim hak-
kımızdaki tavsiyeleri yerine bize karşı savaş emri vermiş 
olsaydı, bu yaptıklarının dışında bir şey yapamayacaklardı." 

"Şüphe yok ki Allah'tanız ve dönüşümüz de O'nadır. 
Musibetimiz ne de büyük, ne de acı, ne de yakıcı ve çetin-
dir! Yüce Allah'tan, bu musibet ve acılara karşılık bize 
mükâfat vermesini ve rahmette bulunmasını umuyoruz. 
Aziz ve intikam alıcı olan O'dur." 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) konuşması buraya vardı-
ğında, felç olduğu için Kerbela'ya gidemeyen Sûhan b. 
Sa'saa b. Sûhan yerinden kalkıp şöyle özür diledi: "Ey Al-
lah Resulü'nün (s.a.a) evladı, ben felç ve sakat olduğum 
için size yardımda bulunamadım." 

İmam (a.s) onun mazeretini kabul ve ona teşekkür et-
tikten sonra babasına da rahmet gönderdi. 
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Medine Evleri 

İmam Zeynelabidin (a.s) ailesi ve beraberindekilerle 
birlikte hareket ederek Medine'ye girdi. Akrabalarının, ya-
kınlarının ve kabilesinin evlerine bakındı. Sanki evler, 
kendi koruyucularını kaybettikleri için matemli kadınlar 
gibi ağlıyor, sızlıyorlardı. Âdeta İmam'a (a.s), sahiplerini 
soruyor ve böylelikle de İmam'ın (a.s) içindeki ateşi alev-
lendiriyorlar ve hüznünü arttırıyorlardı.  

Hüseyin'in (a.s) sahipsiz evi haykırırcasına, ey insan-
lar, böyle ağladığım için beni mazur görün ve bu büyük 
musibette bana yardımcı olun diyordu, adeta. Benim, has-
retlerinden yakındığım insanlar yüce ahlak sahipleriydi. 
Gecemle, gündüzümle benimleydiler. Karanlıklarımın ve 
seherlerimin nuruydu; şeref çadırının ipleri, benim iftiha-
rım, güç ve kuvvetimin sebebiydi onlar. Benim ay ve gü-
neşimdi onlar. Nice geceler kendi yücelikleriyle üstümde-
ki korkumu attılar, ihsanda bulunarak hürmetimi artırdılar. 
Seher vakitlerindeki yakarışlarını bana duyurdu ve değerli 
sırlarıyla beni kıymetli kıldılar. Nice günler varlıklarıyla 
beni süsledi ve erdemleriyle güzel kokulu kıldılar. Benim 
kuru tahtalarım onları görmekle can bulup filizlendiler. 
Onlar uğurlarıyla benim uğursuzluğumu ortadan kaldırdı-
lar. Benim arzu tarlalarıma nice menkıbe fidanları dikti ve 
musibetlerden korudular.  

Nice sabahlar onların varlığıyla kendimi saraylardan 
üstün gördüm. Onlarla iftihar ediyordum ve onlarla mut-
luydum. Nice ümitsizliklerimi diriltip ümide dönüştürdü-
ler. Çürümüş bir kemik gibi varlık eşiğime saklanmış nice 
korkularımı çıkarıp dışarı attılar. Fakat zaman beni kıska-
nıp onları ölüm oklarının hedefi kıldı ve beni düşmanlar 
arasında kimsesiz bıraktı. Onların parmak işaretleriyle iş-
leyen yücelik dairesi parçalanmış, erdemler abidesi onları 
kaybetmekle şikâyete başlamış ve iyilikler anıtı, o yüce in-
sanların bedenlerinin parçalanmasıyla darmadağın olmuş-
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tur bugün. Allah'ın hükümleri, onların yüzünü göremedik-
leri için bugün inlemektedir.  

Bu savaşta kanı dökülen o yüce insan hani? Bu musi-
betlerde bayrağı yere düşen olgunluk ordusu nerde? Ağ-
lamada insanoğlu bana eşlik etmez ve bu acıda cahil in-
sanlar beni yalnız bıraksa şayet, eski toprak yığınlarının, 
viran olmuş evlerin duvarlarının bana eşlik etmesi de ye-
terlidir. Çünkü onlar da benimle birlikte ağlıyor, benimle 
birlikte matemdedir. Şayet duyacak olursanız, namazlar da 
o hak yolu şehitlerine ağlamakta ve yas tutmaktalar. Yüce-
lik ve keramet, onları görmek için can atmakta! İhsan ve 
kerem, onları görmekle neşe bulmayı ve mutlu olmayı di-
lemektedir. Mescitlerin mihrapları, onların ayrılığında ağ-
lamaktadır! Dilek sahiplerinin dilekleri, onların iyiliklerini 
anıp sızlanmaktadır!  

Bunları duyacak olsaydınız, elbette hüzün ve elemle 
dolar ve bu büyük musibette ihmalkâr olduğunuzu anlar-
dınız. Hatta sadece benim yalnızlığımı ve ezikliğimi gör-
seniz, bende kurulan meclislerde onların yokluğunu his-
setseniz, sabırlı kalpleri bile inciten ve göğüslerdeki hüznü 
coşturan bir görüntü canlanır gözünüzün önünde.  

Beni kıskanan evler şimdi beni kınamakta ve benimle 
alay etmekte. Zamanın tehlikeleri beni bozguna uğrattı. 
Tekrar onların yerleşip uyudukları ev olmayı ne kadar da 
özlemişim! Keşke insan olsaydım ve göğsümü kılıçlara si-
per ederek, onların yaşaması için kendimi feda etseydim! 
Onlara kılıç çeken, mızrak yönelten düşmanlardan intikam 
alabilseydim ve onlara taraf gelen okları savabilseydim 
keşke! Madem bu iftihardan yoksun kaldım, en azından o 
bedenleri ihtiva eden yer olsaydım ve onların tertemiz be-
denlerini korusaydım keşke!  

Ah, ah! Eğer o yüce ve fedakâr insanların makberi ben 
olsaydım, var gücümle onları korur, eski borçlarımı öde-
meye çalışırdım. O bedenlerin üstüne taş düşmesine engel 
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olur ve itaatkâr köleler gibi onların huzurunda dururdum. 
O nurani yüzlerin ve parelenmiş bedenlerin altına ihsan ve 
ikram halısı sererdim. Onlarla beraber olma arzusuna ka-
vuşmuş olur ve karanlıklarda onların nurundan faydalanır-
dım.  

Ne kadar da bu arzulara kavuşmak istiyorum ve onla-
rın ayrılığında ne kadar da yanıp tutuşuyorum. Dünyadaki 
hiçbir nale benimki kadar olamaz ve bu yarama onların 
vücudundan başka hiçbir ilaç şifa veremez. Şimdi onları 
kaybetmekle matemde ve yastayım; sabır ve tahammülden 
ümidimi kesip şöyle sızlandım: "Ey feleğin huzuruna ne-
den olanlar, görüşmemiz kıyamete kaldı!" 

İbn Kutaybe, o sahipsiz evlere bakıp ağlarken ne de 
güzel demiştir: 

Âl-i Muhammed'in (s.a.a) evlerinden geçerken  
Onların bulunduğu günkü evler olmadığını gör-

düm.  
Allah bu evleri de sahiplerini de rahmetinden 

uzak salmasın!  
Bu evlerin sahiplerinden boş ve yoksun olduğu-

nu düşünüyorum bugün.  
Bilmiş olun ki onların Kerbela'da şehit düşme-

siyle,  
Müslümanlar zillet yükünün altına girmiş oldu.  
Bu zilletin izleri şimdiden görülmektedir.  
Peygamber'in evlatları her zaman halkın sığınağı 

olmuştur.  
Şimdi ise kalpler için büyük bir musibet olmuş-

lardır.  
Hüseyin'in (a.s) şehit olmasıyla hastalar gibi  
Güneşin yüzünün sarardığını ve yeryüzünün sar-

sıldığını görmedin mi? 
Ey Hüseyin'in (a.s) musibetini duyan insan!  
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Bu acı ve matemde Resulullah'ın (s.a.a) evlatları 
gibi olmalısın! 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) Ağlaması 

Rivayet edilmiştir ki: İmam Zeynelabidin (a.s), vasfe-
dilemez o hilim ve sabrına rağmen bu musibet karşısında 
çok ağlıyordu ve acısı sonsuzdu.  

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: 
 ينابِدالْع نيإِنَّ ز(المعليه الس)  ًماائةً، صنس نيعبأَر لَي أَبِيهكَي عب

ماً لَيقَائ و هارهن ابِهرش و هامبِطَع هاَء غُالَمج اِْإلفْطَار رضفَإِذَا ح ،لَه
ن رسولِ اِهللا ـيقُولُ: قُتلَ ابـولُ: كُلْ يا موالَي، فَـفَيضعه بين يديه فَيقُ
 وآله وسلّم)(صلّي اهللا عليه ن رسولِ اِهللا ـجائعاً، قُتلَ اب (صلّي اهللا عليه وآله وسلّم)

اناً. فَالَ يطْشكَـعالُ يـزتبي يتي حكبي و كذَل رـرم هامـلُّ طَع ،هوعمد ن
 ه بِدموعه، فَلَم يزلْ كَذَلك حتي لَحق بِاِهللا عز و جلَّ.ـم يمزج شرابـثُ

"İmam Zeynelabidin (a.s) babasının musibetinde kırk 
yıl ağladı. Gündüzleri oruç tuttu ve geceler de ibadet ede-
rek uyanık kaldı. İftar vakti geldiğinde hizmetçisi su ve 
yemek getirirdi önüne ve 'Yemeğe buyurun, efendim!' der-
di. O hazret de, 'Resulullah'ın (s.a.a) oğlu aç öldürüldü, Re-
sulullah'ın (s.a.a) oğlu susuz öldürüldü!' buyururdu. Hep 
bunu der ve ağlardı. Önüne gelen su ve yemek göz yaşla-
rıyla karışırdı. Ölünceye kadar da böyle devam etti." 

İmam Zeynelabidin'in (a.s) hizmetçisi şöyle nakleder: 
Bir gün İmam (a.s) çöle gitti ve ben de ardı sıra 

gittim. Düz olmayan bir taşın üzerine alnını koydu-
ğunu görünce durdum. Ağladığını ve nale ettiğini 
duyuyordum.  
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İmam (a.s), "La ilahe illellahu hakken hakken la 
ilâhe illellahu teabbuden ve rikken, la ilâhe illellahu 
imanen ve tasdiken ve sidken" zikrini etmeye ve ben 
de saymaya başladım. Tam bin kez bu zikri tekrar-
ladı. Alnını secdeden kaldırınca yüz ve sakalının göz 
yaşlarıyla yıkandığını gördüm. 

Dedim ki: "Efendim, hüznünüzün sonu yok mu, 
ağlamanız son bulmayacak mı?" 

Buyurdu ki:  

وب بن إِسحاق بن إِبراهيم كَان نبِيا ابن ويحك إِنَّ يعقُ
ه ـم فَشاب رأْسـداً منهـه اثْنا عشر ابناً، فَغيب اُهللا واحـنبِي لَ

ـمالْح ـنم هرظَه بدوداحو نـزم هرصب بذَه و مالْغ ـن ن
يح هنابكَاِء والْب  ي وأَخ أَبِي و تأَيا رأَن ا، وينارِ الدي دف

م رشةَ ععبفَـس ،نيولقْتي معري صتيلِ بأَه ي ـنقَضني فكَي
 حزنِي و يقلُّ بكَائي؟

Ne diyorsun sen?! Yakub b. İshak b. İbrahim, 
hem peygamberdi, hem peygamber oğluydu ve hem 
de on iki oğlu vardı. Allah, oğullarından birini gö-
zünden uzaklaştırınca, hüznünden saçları ağardı; beli 
büküldü ve ağlamaktan gözleri görmez oldu. Hâl-
buki onun oğlu yaşıyordu. Ben babamın, kardeşi-
min ve Ehlibeyt'imden on yedi kişinin öldürüldü-
ğünü, topraklar üzerinde kaldığını gözlerimle gör-
düm. Nasıl ağlamam, hüznüm nasıl son bulsun? 

Yazar şöyle der: 
Bu sözlerimi kim götürecek Kerbela şehitlerine:  
Siz ayrılığınızla, asla eskimeyecek ve hatta bizi 

eskitecek hüzün libası giydirdiniz bizlere.  
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Onların vuslatıyla bizi güldüren felek şimdi hic-
ranıyla ağlatmaktadır.  

Onları kaybetmekle dünyamız karardı, oysa ki 
karanlık gecelerimiz onların nuruyla aydınlanmıştı. 

Kitabımızı burada noktalıyor ve bir noktaya dikkat çe-
kiyoruz:  

Bunu okuyarak yazım tarzına vakıf olan kişiler, kita-
bımızın, bu hususta yazılmış olan kitaplardan daha faydalı 
olduğunu anlayacaklardır.  
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