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“Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ayet (ibret) vardır. Bir topluluk, Allah yolunda vuruşuyordu, diğeri ise kâﬁrdi, o da şeytan
yolunda savaşıyordu.”
(Âl-i İmrân, 3)

* * *

َ َﻭﺑـَـﺬ
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.ﺍ ﻟـ ﱠـﻀ َﻼ ﻟـَ ــﺔ
“O (İmam Hüseyin), senin kullarını cehalet ve dalale en kurtarmak için kendi canını senin yolunda
feda e i.”
(Erbain Ziyaretinden)

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

Türkiye Caferileri Sitesi

İÇİNDEKİLER
İthaf ............................................................................................................5
Yayıncının Ön Sözü................................................................................21
Yazarın Ön Sözü .....................................................................................23

1. BÖLÜM
İMAM HÜSEYİN’İN (A.S) MEDİNE’DEN MEKKE’YE
KADAR BUYURDUĞU SÖZLER / 27
Medine Valisine Hitabı........................................................................29

İmam Hüseyin’in (a.s) Sözleri İle Faziletleri ..........................29
Açıklama: .....................................................................................30
Netice: ..........................................................................................33
Mervan b. Hakem’e Cevabı.................................................................35

Açıklama: .....................................................................................35
Ehlibeyt İmamları’nın İki Değişik Mücadele Yöntemi .........36
1- Pasif Direniş ........................................................................37
2- Aktif Mücadele ....................................................................38
Resulullah’ın (s.a.a) Kabrinin Yanında.............................................40

Açıklama: .....................................................................................40

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

Türkiye Caferileri Sitesi
8 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Yine Resulullah’ın (s.a.a) Kabrinin Yanında ...................................42

Açıklama: .....................................................................................42
Netice: ..........................................................................................43
Ömer Atraf’a Cevabı ............................................................................44

Açıklama: .....................................................................................44
Netice: ..........................................................................................45
Ümmü Seleme’ye Cevabı ....................................................................46

Açıklama: .....................................................................................46
İmam’ın (a.s) Gelecek Hadiselerden Haberdar Olması ........47
Muhammed Haneﬁye’ye Cevabı .......................................................49

Açıklama: .....................................................................................49
Netice: ..........................................................................................52
İmam’ın (a.s) Vasiyetnamesi ...............................................................53

Açıklama: .....................................................................................53
İmam’ın (a.s) Kıyamının Sebebi ...............................................54
Medine’den Çıkarken Son Sözü ........................................................56

Açıklama: .....................................................................................56
Netice: ..........................................................................................57
Mekke’ye Girerken...............................................................................58

Açıklama: .....................................................................................58
Niçin Bu İki Ayet? .......................................................................58
Abdullah b. Ömer’e Cevabı ................................................................60

Açıklama: .....................................................................................60
Abdullah b. Ömer’in İç Yüzü ...................................................62
1- Abdullah b. Ömer’in, İmam Ali’ye (a.s) Muhalefeti...........63

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

Türkiye Caferileri Sitesi
İçindekiler □ 9

2- Abdullah b. Ömer’in Yezid’e Biati ......................................64
3- Abdullah b. Ömer ve Haccac b. Yusuf ................................65
Netice: ..........................................................................................66
İki Önemli Nükte: .......................................................................67
Benî Haşim’e Mektubu ........................................................................68

Açıklama: .....................................................................................68
Netice: ..........................................................................................69
Basra Halkına Mektubu.......................................................................70

Açıklama: .....................................................................................70
Ehem ve Mühim Meselesi .........................................................71
Kufe Halkının Mektuplarına Cevabı................................................73

Açıklama: .....................................................................................73
Netice: ..........................................................................................75
Müslim b. Akil’e Mektubu .................................................................76

Açıklama: .....................................................................................76
İmam’ın Endişesi: .......................................................................77
Mekke’deki Hutbesi .............................................................................79

Açıklama: .....................................................................................79
Netice: ..........................................................................................81
Bilerek Ölüme Gitmek Niçin?...................................................81
Abdullah b. Abbas’a Cevabı ...............................................................84

Açıklama: .....................................................................................84
Abdullah b. Abbas’ın Tekliﬁ .....................................................86
İmam Hüseyin’in Teklife Cevabı .............................................87
Netice: ..........................................................................................88

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

Türkiye Caferileri Sitesi
10 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Abdullah b. Zübeyr’e Cevabı .............................................................90

Açıklama: .....................................................................................91
Netice: ..........................................................................................92
İmam’ın Verdiği Haberlerin Tahakkuku.................................93
İslam’ı Siper Edinmekle İslam’a Siper Olmak ........................95
İbn Zübeyr’in Tutumu ...............................................................96
Abdullah b. Zübeyr’in Cemel Savaşındaki Rolü ...................98
2. BÖLÜM
İMAM HÜSEYİN’İN (A.S) MEKKE-KERBELA
ARASINDA BUYURDUĞU SÖZLER / 101
Muhammed Haneﬁye’ye Cevabı .....................................................103

Açıklama: ...................................................................................103
İmam (a.s) Şehit Olmaya Mecbur Muydu?...........................105
İmam Hüseyin (a.s) Kendi İradesiyle Şehadet
Yolunu Seçmiştir .......................................................................108
Önceden Bilinen Şehadetin Ne Gibi Bir
Değeri Olabilir?.........................................................................109
Abdullah b. Cafer ve Amr b. Said’e Cevabı ..................................111

Açıklama: ...................................................................................111
İmam’ın (a.s) Sözündeki Noktalar .........................................114
Ferazdak’a Cevabı ...............................................................................116

Açıklama: ...................................................................................116
İki İlginç Nokta: ........................................................................118
Devecilere Sunulan Teklif ................................................................119

Açıklama: ...................................................................................119

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com

İçindekiler □ 11

Yapılan İşin Sırrı .......................................................................120
Kûfe Halkına İkinci Mektubu..........................................................121

Açıklama: ...................................................................................121
İmam (a.s) Niçin Kûfe’yi Tercih E i? ....................................122
Netice: ........................................................................................124
Kûfe Yolunda .......................................................................................126

Açıklama: ...................................................................................126
İmam’ın (a.s) Gelecekten Haber Vermesi..............................127
Kûfe Halkının Zillete Düşmesinin Tahakkuku ....................128
Hz. Zeyneb’e Cevabı ..........................................................................132

Açıklama: ...................................................................................132
Kaza’dan Maksat Nedir? .........................................................133
Sa’lebiye Konağında ..........................................................................134

Açıklama: ...................................................................................134
Netice: ........................................................................................136
Sa’lebiye Konağında Bir Soruya CevaBı .......................................137

Açıklama: ...................................................................................137
İki Çeşit Önder ..........................................................................138
Bir Başka Soruya Cevabı ...................................................................139

Açıklama: ...................................................................................139
İmam’ın (a.s) Sözünden Anlaşılan Hususlar .......................140
Şukuk Konağında ...............................................................................143

Açıklama: ...................................................................................143
Çelik İrade .................................................................................144

https://t.me/caferilikcom

12 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Zübale Konağında ..............................................................................146

Açıklama: ...................................................................................146
Sözü Açıkça Söylemek .............................................................147
Bu Tekliﬁn Sebebi ve Neticesi .................................................148
Akabe Vadisinde .................................................................................150

Açıklama: ...................................................................................150
Şeraf’da Öğle Namazından Sonraki Konuşması ..........................152

Açıklama: ...................................................................................152
Hz. Hüseyin’in (a.s) Şe ati.....................................................152
Namaz Vakti ..............................................................................154
İmam’ın (a.s) Konuşması.........................................................154
Şeraf’da İkindi Namazından Sonraki Konuşması .......................156

Açıklama: ...................................................................................156
Konuşmadaki Üç Önemli Nokta ............................................157
Serbest Bırakılsaydı Medine’ye Geri Döner Miydi? ............158
Hürr’e CevaBı .......................................................................................160

Açıklama: ...................................................................................160
Beyza Konağında ................................................................................163

Açıklama: ...................................................................................164
Kıyam Sebebiyle İlgili Bir Başka Açıklama ...........................165
Gerçeğe Tanıklık veya İtiraf ....................................................166
İmam (a.s) Kıyamında Emr-i Maruf Şartlarını
Gözetmiş Miydi? ......................................................................167
Küfre Götüren Sükût ...............................................................170
Ebu Hirem’e Cevabı ...........................................................................172

https://t.me/caferilikcom

İçindekiler □ 13

Açıklama: ...................................................................................172
Netice: ........................................................................................173
Tirimmah b. Adi’ye ve Dostlarına CevaBı .....................................174

Açıklama: ...................................................................................174
İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi .........................................177
Ubeydullah b. Hürr el-Cufî’ye Sözleri ...........................................179

Açıklama: ...................................................................................179
Günahkârları Kurtarma Çabası ..............................................182
Amr b. Kays ve Amcası Oğluna Cevabı .........................................184

Açıklama: ...................................................................................184
Ağır Ceza ...................................................................................185
Büyük Mahrumiye en Bir Başka Örnek ...............................186
Kerbela Yakınlarında .........................................................................189

Açıklama: ...................................................................................189
3. BÖLÜM
İMAM HÜSEYİN’İN KERBELA’DA
BUYURDUĞU SÖZLER / 191
Kerbela’ya Vardığında .......................................................................193

Açıklama: ...................................................................................193
Sözlerinden Anlaşılanlar .........................................................195
Kerbela’ya Vardıktan Sonraki hutbesi ...........................................197

Açıklama: ...................................................................................197
Sözlerinden Anlaşılan Hususlar .............................................198

14 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Muhammed Haneﬁye’ye Mektubu .................................................201

Açıklama: ...................................................................................201
İbn Ziyad’ın Mektubuna Cevabı .....................................................203

Açıklama: ...................................................................................203
Ömer b. Sa’d’la Konuşması...............................................................205

Açıklama: ...................................................................................205
İmam’ın (a.s) Sözünden Anlaşılanlar ....................................207
Tasua Günü İkindi Vakti Buyurduğu Sözler.................................208

Açıklama: ...................................................................................208
Namazın Önemi .......................................................................210
Aşura Gecesindeki Sözleri ................................................................212

Açıklama: ...................................................................................213
Son İmtihan ...............................................................................214
Meşhur, Ama Yanlış Bir Söz ....................................................217
İmam’ın Dilinden Bir Başka Hamaset ............................................220

Açıklama: ...................................................................................220
Aşura Gecesinde Söylediği Şiiri, Kız Kardeşlerine
ve Eşlerine Vasiyeti .............................................................................224

Açıklama: ...................................................................................224
Aşura Gecesi Kur’ân Okuması .........................................................227

Açıklama: ...................................................................................227
İmtihan Sahnesi ........................................................................228
Aşura Gecesinde Gördüğü Rüya .....................................................230

Açıklama: ...................................................................................230

İçindekiler □ 15

Gerçeğin Uyku Şeklinde Gösterilmesi ..................................231
Sabır ve Namazla Yardım Dileyin ...................................................232

Açıklama: ...................................................................................232
Direnişe Çağrı ...........................................................................233
Aşura Sabahındaki Duası .................................................................235

Açıklama: ...................................................................................235
Aşura Gününde İlk Konuşması .......................................................237

Açıklama: ...................................................................................237
Hücceti Tamamlamak ..............................................................238
Sözlerine Ara Vermesi..............................................................240
İkinci Bölümün Neticesi: .........................................................242
Söylentilere Cevap....................................................................244
İmam’ın (a.s) Sözünü Kesme Teşebbüsü ..............................245
Son Bölümün Neticesi..............................................................248
Aşura Günündeki İkinci Konuşması ..............................................249

Açıklama: ...................................................................................250
Açıklama: ...................................................................................253
Konuşmadaki Önemli Noktalar .............................................254
1- Haram Yemenin Haktan Sapmadaki Etkisi .......................256
2- İslam’ın Gücü, İslam’ın Aleyhine Savaşıyor ....................257
3- Sarsılmaz Bir İrade............................................................258
İmam’ın (a.s) Bedduası ......................................................................260

Açıklama: ...................................................................................260
Ömer b. Sa’d’a Sözü ...........................................................................264

Açıklama: ...................................................................................264

16 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

İmam’ın (a.s) Bedduası ve Ömer b. Sa’d’ın Akıbeti .............265
Herseme’ye Hitaben Sözleri .............................................................269

Açıklama: ...................................................................................269
Amr b. Haccac’a Cevabı .....................................................................271

Açıklama: ...................................................................................271
Savaş Başladığında Ashabına Sözleri .............................................272

Açıklama: ...................................................................................272
Allah’ın Gazabına Sebep Olan Amiller .........................................274

Açıklama: ...................................................................................274
Ashabı Şehit Düştüğünde Buyurduğu Sözler...............................276

Açıklama: ...................................................................................276
Abdullah b. Umeyr’in Annesine Buyurduğu Söz ........................280

Açıklama: ...................................................................................280
Tarihî Bir Yanlışlığın Tahkiki ..................................................281
Abdullah b. Ümeyr Mi, Veheb b. Abdullah Mı? ..................283
Yanlışlığın Sebebi Nedir? ........................................................284
Ebu Semame es-Saidî’ye Sözü..........................................................286

Açıklama: ...................................................................................286
Hak Yolunda Savaşanlar İçin Bir Ders ..................................287
Ebu Semame Kimdir? ..............................................................288
Ebu Semame’nin İhlâsı ............................................................289
Said b. Abdullah Haneﬁye’ye Sözü ................................................291

Açıklama: ...................................................................................291
Amr b. Kurza el-Ka’bi’ye Cevabı .....................................................293

İçindekiler □ 17

Açıklama: ...................................................................................293
Güzel İle Çirkin.........................................................................294
Öğle Namazından Sonraki Sözleri ..................................................297

Açıklama: ...................................................................................297
Habib b. Mezahir’in Şehadetinde Buyurduğu Söz ......................298

Açıklama: ...................................................................................298
Ebu Şa’sa’ Hakkındaki Duası ...........................................................301

Açıklama: ...................................................................................301
Hür b. Yezid er-Riyahi İle Konuşması ............................................302

Açıklama: ...................................................................................303
Saadetin Gerçek Anlamı ..........................................................304
Sa’d b. Haris ve Kardeşi ...........................................................305
Züheyr’e Cevabı ..................................................................................307

Açıklama: ...................................................................................307
Hanzale Şibami’ye buyurduğu Söz.................................................309

Açıklama: ...................................................................................309
Seyf b. Haris ve Malik b. Abde’ye Hitaben Sözü .........................311

Açıklama: ...................................................................................311
Sorumluluk Duygusu ..............................................................312
Cevn’e Hitaben Buyurduğu Söz ......................................................314

Açıklama: ...................................................................................314
Ömer b. Cünade Hakkındaki Sözü .................................................316

Açıklama: ...................................................................................316

18 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Ali Ekber’in Şehadetinde Buyurduğu Söz .....................................318

Açıklama: ...................................................................................318
Hz. Ali Ekber’le İlgili İki Husus .............................................322
Hz. Ali Ekber’in Çocuğu Var Mıydı? ....................................324
[Hz. Ali Ekber’in Annesi Kerbela’da Mıydı?].......................325
Ebu Talib Oğullarına Hitabı .............................................................328

Açıklama: ...................................................................................328
İmam Hasan’ın (a.s) Oğlu Kasım’ın Şehadetinde
Buyurduğu Söz ....................................................................................330

Açıklama: ...................................................................................330
Küçük Yavrusunun Şehadetinde Buyurduğu Söz ........................332

Açıklama: ...................................................................................332
Hz. Ebu’l-Fazl’ın Şehadetinde Buyurduğu Söz ............................335

Açıklama: ...................................................................................335
Masum İmamlar Açısından Hz. Ebu’l-Fazl’ın Makamı ......340
Çocukluk Çağında İlahi Marifet.............................................340
Abdullah b. Hasan Müçteba’nın Şehadetinde

Bu-

yurduğu Söz ........................................................................................346

Açıklama: ...................................................................................346
Vedalaşma Vakti ..................................................................................348

Harem’deki Kadınlarla Vedalaşma ........................................348
Açıklama: ...................................................................................348
İmam Seccad’la (a.s) Vedalaşma .......................................................352

Açıklama: ...................................................................................353
1- Rububiyet Dergâhına Teveccüh .........................................353

İçindekiler □ 19

2- En Korkunç Zulümlerden Kaçının ....................................354
İmam’ı (a.s) Hakiki Sevenlere Bir Hatırlatma ......................357
Şehadet Meydanındaki Kahramanlıkları ......................................364

Açıklama: ...................................................................................365
Kerbela Katligâhından Evrensel Mesaj ..........................................367

Açıklama: ...................................................................................367
Evrensel Mesaj ..........................................................................368
Tarihin Tekerrürü .....................................................................369
Son Münacatı .......................................................................................372

Açıklama: ...................................................................................373
4. BÖLÜM
İMAM HÜSEYİN’İN (A.S) MİNA HUTBESİ / 375
Mina Hutbesi .......................................................................................377

Kısa Değerlendirme .................................................................383
Hutbeyi İrat Sebebi...................................................................385
Birinci Emirname ......................................................................386
İkinci Emirname .......................................................................388
Üçüncü ve Dördüncü Emirname ...........................................388
Hutbenin İrat Niteliği .............................................................390
Hutbenin Birinci Bölümü ........................................................391
Hutbenin Tercümesi: ................................................................391
Hutbenin İkinci Bölümü ..........................................................396
Hutbenin Tercümesi: ................................................................397
Hutbenin Üçüncü Bölümü ......................................................399
Hutbeden Çıkarılan Noktalar ve Sonuçlar ...........................401

20 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Zaman ve Mekân Şartları ........................................................402
Toplantının Düzenlendiği Yer ................................................402
Toplantının Zamanı..................................................................403
Hutbe’nin Metnindeki Naktalar.............................................403
İmam Ali’nin (a.s) Dönemindeki Hadiseler .........................405
İmam Hasan’ın (a.s) Tavrı .......................................................408
Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin Önemi.............................411
Emr-i Maruf ve Nehy-i Münkerin En Önemli Boyutu ........412
Tarih Boyunca Kendi Benliğini Yitirenler .............................414
Hutbeye Amelî Cevap..............................................................416
Hz. Hüseyin (a.s) ve Takipçilerinin Cevabı ..........................417
İran İslam İnkılâbı, Hz. Hüseyin’in (a.s) Bu
Hutbesine Bir Cevap Mesabesindedir ...................................419
Küfür Dünyasının Tepkisi .......................................................420
Kitabın Kaynakları Hakkında Birkaç Hatırlatma ........................425
Kaynaklar .............................................................................................427

YAYINCININ ÖN SÖZÜ
İmam Hüseyin’in (a.s) imamet makamının ilk dönemi, Muaviye’nin oluşturduğu karanlık ve zulümlerle dolu baskılı
zamanlara rastladığından dolayı kardeşi İmam Hasan’ın (a.s)
belirlediği strateji (Muaviye ile imzalanan barış çerçevesi) dışına çıkılmamasına gayret gösteriyordu.
Ancak Muaviye’nin ölümü, şartların değişmesi ve hilafetin
resmen saltanata dönüştürülmesi, mücadele metodunda da
değişikliği gerektiriyordu.
İşte bu aşamada, Hz. Hüseyin’in (a.s) imametinin ikinci dönemi başlıyordu; bu ikinci dönemde, Hz. Hüseyin’in (a.s) rehberliğinde yetmiş iki mücahidin, İslam tarihinde siyah sayfaların açılmasına, Resulullah’ın (s.a.a) kalbini titreten, ruhunu
inciten olaylara ve hilafetin Emeviler tarafından resmen saltanata dönüştürülmesine karşılık özgürlük uğruna, kanlarının
son damlasına kadar savaşmaları, eşi görülmemiş ve görülmeyecek Kerbela faciasının meydana gelmesi, bu dönemin İslam tarihinde ne kadar hassas ve kader belirleyici bir dönem
olduğunu göstermektedir.
Bu kıyamın şehitleri hem hareketleri hem de sözleri ve recezleriyle insanlığa mesajlar vermişlerdir.
İslam ve Kur’ân’ı çiğneyen zamanın yezitlerine hadlerinin
nasıl bildirileceği, Müslümanların nasıl cehalet ve gaﬂet uy-
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kusundan uyandırılıp harekete geçirilmesi ve gerekirse ölümü saadet bilip, zilletle yaşamaya tercih edilmesi, İmam ve
yâranlarının mesajları içerisinde açıkça görülmektedir.
Bu kıyamın mahiyet ve mesajlarının, bu kıyamı gerçekleştirenlerin kendi dillerinden Müslümanlara iletilmesi daha
etkili olup, bu hususta da Türkçe bir kaynak olmadığından
değerli yazarımız Muhammed Sadık Necmi’nin emekler sarf
edip bu kanlı kıyamla ilgili sözleri, hutbeleri ve recezleri çeşitli muteber kaynaklardan derlediği bu eseri, Türkçeye kazandırmayı kendimize dinî ve inkılabî bir vazife bildik.
Elinizdeki bu dördüncü baskıda kitabın Bustan-ı Kitab yayınları tarafından müelliﬁn üçüncü kez gözden geçirdiği metni
içeren 1392 h.ş. tarihli 17. baskısı esas alınmış; Arapça metinler yeniden gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmıştır. Ayrıca
okuyucuyu sıkmaması amacıyla birçok Arapça metin dipnota
alınmıştır. Bu aşamada katkıları olan İbrahim Aras ve Sadık
Çelik kardeşlerimize teşekkürü borç biliyoruz.
Kevser yayıncılık olarak sunduğumuz zengin hazineler içerikli bu eserin, diğer bütün eserlerimiz gibi Müslüman kardeşlerimize yararlı olmasını ümit ederiz.
Gayret bizden, tevﬁk Allah’tandır.
KEVSER

YAZARIN ÖN SÖZÜ
Bütün hamtlar âlemlerin Rabbine mahsustur. Salât ve selam,
O’nun yaratıklarının en hayırlısı, Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve
Ehlibeyti’ne olsun. Öyle bir Ehlibeyt ki, Allah her türlü kötülüğü onlardan uzaklaştırdı ve onları tertemiz kıldı.
Pek çok yazar ve araştırmacı, “Aşura” hadisesi olarak bilinen
Hüseyin b. Ali’nin (a.s) mukaddes kıyamını, belli bir yönden
ya da bir boyu an ele almış ve kıyamın sebebi olarak sadece o
yöne eğilmişlerdir. Bazen bu hareketin oluşumunda ki çeşitli
sebep ve etkenler, ehemmiyet dereceleri dikkate alınmaksızın
birbirine karıştırılmış, fer’î meselelerle aslî meseleler birbirinden kopuk olarak değerlendirilmiştir. Bazen de fer’î yönlerin üzerinde gereğinden daha fazla durulmuş ve esas olan
sebepler ile meseleler tamamıyla görmezden gelinmiştir. Zira
akıllara durgunluk verecek kadar mükemmel olan bu tarihî
kıyam ile ilgili olarak büyük hareketin mimarı olan Hz. Hüseyin (a.s), bazen Yezid’e biat etmemekten söz etmiş, bazen
de kendi hutbelerinde fesadın yaygınlaşması ve İslam ahkâmının değiştirilmesini şiddetle kınayıp, kıyamının sebebinin
haramın helal, helallerin de haram edilmesi olduğunu vurgulamıştır. Diğer bir hutbesinde de Kûfe halkının kendisini
davet etme meselesini dile getirmiş ya da daha başka faktörlerden bahsetmiştir.
İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela’ya kadar yolculuğu boyunca ve Kerbela’da şehadet anına kadar yaptığı ko-
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nuşmalar, buyurduğu kısa sözler ve yazdığı çeşitli mektuplar
ile bizim bu kitapta açıklama adı altında ortaya koyduğumuz
bazı incelemeler, meseleyi aydınlatıp bir miktar olsun bu sebeplerden her birinin ayrı ayrı önem ve değerini açıklığa kavuşturacak niteliktedir.
Bu önemli ve hassas konunun yanı sıra, her çeşit kitap ve
makaleden, her tarihçi, yazar ve ilim adamlarının sözünden
daha fazla İmam’ın (a.s) kendi sözlerini incelemek yoluyla,
Hz. Hüseyin’in (a.s) o azimli çehresini, yüksek himmetini,
sahip olduğu şecaat ve şehamet ruhunu, manevi şahsiyetini,
insanî ruhunu, bilahare o ebedi hamasetlerini tanıyabiliriz.
Bildiğim kadarıyla Hz. Hüseyin’den (a.s) tarih ile hadis kitaplarında dağınık şekilde ve çeşitli münasebetler dolayısıyla
nakledilen sözler, bunca önemine rağmen kapsamlı bir mecmua halinde bir araya getirilmemiştir. Bu yüzden biz bu vazifeyi üstlenip, İmam’ın (a.s) Medine’den şehadet anına kadar
çeşitli münasebetlerde irat e iği sözlerin tam metnini muhtelif kaynaklardan derleyerek bir bütün halinde muhterem
okuyuculara sunuyoruz.
Hz. Hüseyin’in (a.s) bu sözlerinin herkese faydalı olması ve
kıyamının nedenlerinin açıklık kazanması için tercümenin
yanı sıra bazı yerlerde gereken izah ve incelemeler de ilave
edilmiştir.
Burada bir kaç nükteye işaret etmek istiyoruz:
1- Kitabın isminden de anlaşıldığı gibi, bu kitapta incelediğimiz İmam Hüseyin’in (a.s) sözleri sadece Medine’den Kerbela’ya kadar yol boyunca nakledilen sözleridir. Ancak İmam’ın
(a.s) yaşantısı süresince ondan tarih ve hadis kitaplarında
nakledilen diğer söz, öğüt, nasihat, şiir ve hadisleri bir araya
toplamak, başka eserlerin ortaya çıkmasını gerektirmektedir.
Inşaallah yakın gelecekte, “İmam Hüseyin’in (a.s) öğüt ve
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sözleri” adı altında yayınlayacağımız kitap, söz konusu hedeﬁ temin edecek ve ilgi duyan kardeşlerimizin istifadesine
sunulacaktır.
2- Biz, İmam’ın (a.s) Medine’den şehadet anına kadar söylediği sözlerin tümünü bu kitapta bir araya topladığımızı iddia
etmiyoruz. Büyük bir çaba neticesinde bu sözleri güvenilir
kaynaklardan bir araya toplamamıza rağmen, İmam’ın (a.s)
sözlerinden bir kısmının elimizde olmayan diğer kitaplarda
bulunması veya elimizde olan eserlerde olmasıyla birlikte
nakledilen sözün güvenilir bir kaynaktan elimize geçmemesinden dolayı burada nakledilmeyebilir. Dolayısıyla bu kitabı, “Hz. Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela’ya kadar olan
önemli sözleri” olarak isimlendirmemiz, gerçeğe daha yakın
olacaktır.
3- Bu kitapta toplanan İmam Hüseyin’in (a.s) sözlerinden
maksat, sadece onun sözlerinin metnidir. Ancak İmam’ın
(a.s) Irak’a yolculuğu esnasında buyurmuş olduğu sözlerinin
bir kısmının içeriği dikkate alınarak, lafzına riayet edilmeden
nakledilen sözleri bu kitabın konusu dışındadır.
Sonuç olarak şu nükteye dikkat etmek gerekir ki, Hz. Hüseyin’in (a.s) bu nurlu sözleri ışığında, dinine sadık her Müslümanın bilmesi gereken birçok tarihî, ilmî ve akidevi konular
da bu kitapta açıklanmaktadır.
Bu kitabın, Kerbela Süleyman’ı olan Hz. Eba Abdillahi’l-Hüseyin’in (a.s) (canım ve bütün âlemlerin canları ona feda olsun)
huzuruna takdim edilen bir çekirge ayağı olmasını ve “Allah’a
temiz bir kalple gelen kimse hariç, artık mal ve evlatların faydası olmayacağı bir gün.”(1) için azık kılmasını ümit ederim.

1- Şuara, 88-89.

1. Bölüm:

IMAM HUSEYIN’IN A.S
MEDINE’DEN MEKKE’YE KADAR
BUYURDUGU SOZLER

MEDİNE VALİSİNE HİTABI

َﻒ ﺍﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ َﻭ َﻣ ْﻬﺒَ ُﻂ
َ ْﺍَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍ
ُ ﲑ ﺍِﻧﱠﺎ ﺍ َْﻫ ُﻞ ﺑَْﻴ ِﺖ ﺍﻟﱡﻨﺒُ ﱠﻮ ِﺓ َﻭ َﻣ ْﻌ ِﺪ ُﻥ ﺍﻟ ِّﺮ َﺳﺎﻟَ ِﺔ َﻭ ُﻣ ْﺨﺘَﻠ
ُ ﻻ ِﻣ
ﺲ
ِ ْﺨ ْﻤ ِﺮ َﻭ ﻗَﺎﺗِ ُﻞ ﺍﻟﱠﻨ ْﻔ
َ ِﺏ ﺍﻟ
ُ  َﻭ ﻳَ ِﺰ.ﺍﻟﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺑِﻨَﺎ َﻓﺘَ َﺢ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ ﺑِﻨَﺎ ﻳَ ْﺨﺘِ ُﻢ
ُ ﻳﺪ َﺭ ُﺟ ٌﻞ َﺷﺎﺭ
ﱠ

ِ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺤﺘَﺮ َﻣ ـ ِﺔ ُﻣ ْﻌ ِﻠـ ٌـﻦ ﺑِﺎﻟِْﻔ ْﺴـ ِـﻖ َﻭ ِﻣ ْﺜ ِﻠــﻲ َﻻ ﻳُﺒَﺎﻳِـ ُـﻊ ِﻣ ْﺜ َﻠـ ُـﻪ َﻭﻟ
ـﻮﻥ
َ ِﺤـ
ُ َﻜـ ْـﻦ ﻧُ ْﺼﺒِـ ُـﺢ َﻭ ﺗُ ْﺼﺒ
َ
ِ َﺣـ ﱡـﻖ ﺑِﺎﻟ
.ْﺨ َﻼﻓَـ ِﺔ َﻭ ﺍﻟْﺒَ ْﻴ َﻌـ ِﺔ
َ َﻭﻧَْﻨ ُﻈـ ُـﺮ َﻭ ﺗَ ْﻨ ُﻈـ ُـﺮ
َ ﻭﻥ ﺍﱡَﻳﻨَــﺎ ﺍ

İmam’ın (a.s) yukarıda nakle iğimiz sözlerini açıklamadan
önce, şu noktayı hatırlatmak gerekir ki, genellikle Hz. Hüseyin’in (a.s) şehadeti, hayatı ve şahsiyetiyle ilgili yazılan tüm
tarih kitaplarının ilk sayfalarında onun manevi, dini ve içtimai makamı ile taşıdığı üstün vasıﬂarı, yücelikleri hususunda nakledilen hadis ve rivayetler zikredilir. Fakat biz bu kitapta mezkûr yönteme riayet etmeyerek, asıl konuya geçmeyi ve İmam’ın (a.s) sözlerine değinmeyi tercih e ik. Zira bu
kitapta alışılagelen üsluba başvurmayı gerekli görmüyoruz.
Çünkü bu kitap, Hz. Hüseyin’in (a.s) en açık faziletlerinden
biri olan “İnna Ehlu Beyti’n-nübüvve ve madinü’r-risale...” ile
başlayıp en güzel münacatlarından biri ile “Allahumme müteali’l-mekân, azimu’l-ceberût.” duasıyla son bulmasının yanı
sıra, Hz. Hüseyin’in (a.s) sözlerini kapsayan bu kitabın her
sayfası, ilim ve fazilet ehli kimseler açısından, onun üstün
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şahsiyetini ve ruhî faziletini beyan eden bir kitap konumundadır. Dolayısıyla bu kitabı, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) sözleri
yerine, “Hüseyin b. Ali’nin (a.s) faziletleri” diye adlandıracak olursak, hata etmiş olmayız.
Açıklama:

H. 60. yılın, Recep ayının ortalarında, Muaviye’nin ölmesiyle,
oğlu Yezid hilafet makamına geçti. Hilafeti eline alır almaz
hemen muhtelif bölgelerin vali ve yöneticilerine mektuplar
yazarak onlara Muaviye’nin ölümünü bildirdi. Babası döneminde planlanan veliahtlığını ve kendisi için halktan bu
hususta biat alındığını hatırla ı ve onları kendi makamlarında bâki kılarak halktan, kendisi için yeniden biat almalarını
emre i.(1) Aynı içerikte bir mektubu da Muaviye döneminde
Medine şehrinin valilik makamına tayin edilmiş olan Velid b.
Utbe’ye gönderdi. Velid b. Utbe’ye gönderdiği asıl mektubun
yanı sıra küçük bir not ilave ederek Muaviye döneminde oğlu
Yezid’e biat etmeyi kabul etmeyen üç meşhur şahsiye en de
biat almasını önemle tekit ederek şöyle yazdı:
“Hüseyin b. Ali, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zübeyr’den
biat almak istediğin zaman onlara karşı sert davran; bu hususta onlara, biat etmedikleri sürece, hiç bir şekilde izin verme.”(2)
Velid b. Utbe, Yezid’in mektubunu aldığı günün akşamı, Muaviye’nin önceki valisi olan Mervan b. Hakem’i yanına çağır-

1- Muâviye’nin, Yezid için biat alma olayı İslam tarihinin en büyük cinayetlerindendir. Bu konu, değerli “el-Gadir” kitabının 10. cildinde
geniş bir şekilde nakledilmiştir.
2- Arapça metni şöyledir:

ﻳﺪﺍ ﻟ َْﻴ َﺴ ْﺖ ﻓِﻴ ِﻪ ُﺭ ْﺧ َﺼ ٌﺔ
ْ ْﺤ َﺴ ْﻴ َﻦ َﻭ َﻋ ْﺒ َﺪﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺑْ َﻦ ُﻋ َﻤﺮ َﻭ َﻋ ْﺒ َﺪﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺑْ َﻦ ُﺯﺑَْﻴﺮ ﺍ
ً َﺧ ًﺬﺍ َﺷ ِﺪ
ُ ُﺧ ِﺬ ﺍﻟ

.ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡ
َﺣ ٕﺘﻲ ﻳُﺒَﺎﻳ ُِﻌﻮﺍ َﻭ ﱠ
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tıp, Yezid’in mektubu hakkında onunla istişare e i. Mervan b.
Hakem ona, “Muaviye’nin ölüm haberi şehirde yayılmadan
önce hemen bu birkaç kişiyi kendi yanına çağır ve onlardan
Yezid’e biat al.” diye tekli e bulundu.
Velid aynı saa e, bu önemli ve hassas meseleyi ilgili şahıslara söylemek için, davetçi olarak, onların peşi sıra memurlar
gönderdi. Velid’in memuru, onun mesajını Mescid-i Nebi’de
birlikte oturup sohbetle meşgul olan Hz. Hüseyin (a.s) ve Abdullah b. Zübeyr’e ulaştırdı. Abdullah b. Zübeyr gece vakti
teklif edilen böyle bir dave en korkuya kapıldı. İmam Hüseyin (a.s), Velid ile görüşmeden önce meseleyi Abdullah b.
Zübeyr’e açıklayarak şöyle dedi:
“Öyle sanıyorum ki Benî Ümeyye’nin tağutu Muaviye b.
Ebi Süfyan helak olmuştur (ölmüştür), bu dave en maksat da oğlu Yezid için biat almaktır.”

Musîru’l-Ahzan kitabının nakle iğine göre, İmam Hüseyin
(a.s) kendi görüşünü teyit etmek için şunu da ekledi:
“Ben uykuda, Muaviye’nin evinden alevlerin yükseldiğini
ve minberinin altüst olduğunu gördüm.”

Bunun üzerine İmam Hüseyin (a.s), yâranından ve yakın akrabasından otuz kişiye silahlarını kuşanarak, kendisiyle birlikte hareket etmelerini, meclisin dışında hazır bir vaziye e
bekleyip gerektiğinde kendisini savunmak için harekete geçmelerini emre i.
İmam (a.s) tahmin e iği gibi Velid, Muaviye’nin ölümünü İmam’a bildirerek Yezid’e biat etme konusunu gündeme getirdi.
İmam Hüseyin (a.s), Velid’e cevap olarak şöyle buyurdu:
“Benim gibi birisinin gizli olarak biat etmesi doğru değil,
sen de böyle bir biate razı olmamalısın. Bütün Medine hal-
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kını, biatlerini yenilemek için davet e iğinde, biz de bu
işi yapmaya karar alırsak, o mecliste diğer Müslümanlarla
birlikte biat ederiz.”

Yani böyle bir biat Allah rızası için değil, halkın ilgisini toplamak içindir. Bu yüzden yapılacak olursa alenen yapılması
icap eder.
Velid, İmam’ın (a.s) bu sözünü kabul edip biatin illa da gecenin o saatinde gerçekleşmesinde fazla ısrar etmek istemedi.
İmam Hüseyin (a.s), oradan ayrılmak için çıkmak üzereyken,
orada hazır bulunan Mervan b. Hakem, ima ve işaretle Velid’e
şunu anlatmak istedi: “Gecenin bu saatlerinde, böyle gizli bir
mecliste Hz. Hüseyin’den (a.s) biat almadığın takdirde artık
oluk oluk kan dökmedikçe onu biate zorlayamazsın. Bu yüzden biat etmediği sürece onun buradan ayrılmasına müsaade
etme ve biat etmezse Yezid’in emre iği gibi boynunu vur.”
İmam (a.s), Mervan’ın bu tutumunu görünce ona hitap ederek şöyle buyurdu:
“Ey Zerka’nın çocuğu!(1) Sen mi beni öldüreceksin yoksa
Velid mi? Yalan söyledin ve günah işledin.”(2)

Sonra da Velid’in kendisine hitaben şöyle buyurdu:

“Ey vali! Bizler, nübüvvet hanedanı ve risalet madeni,
meleklerin gidip geldiği (dolaştığı) ve Allah’ın rahmetinin (kendilerine) indiği kimseleriz. Allah Teâlâ İslam’ı,
bizimle (Hz. Muhammed’le) başlatmış ve bizimle (Hz.
1- “Zerka” kendi zamanının, adı kötüye çıkan kadınlarından olan Mervan’ın büyük annesidir.
2- Arapça metni şöyledir: ﺖ؟
َ ﺍَﺛ ِْﻤ

ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺰ ْﺭ َﻗﺎ ِﺀ ﺍَﻧْ َﺖ ﺗَ ْﻘﺘُ ُﻠﲏ ﺍَ ْﻡ ُﻫ َﻮ َﻛ ِﺬﺑْ َﺖ َﻭ
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Mehdi ile) sona erdirecektir. Ama benden kendisine biat
almak istediğin kimse, şarap içen, elini suçsuz insanların
kanına bulayan, ilahi emirleri ayaklar altına alan, alenen
ve halkın gözü önünde fısk-u fücura başvuran bir şahıstır.
Acaba benim gibi parlak bir geçmişe sahip ve soylu bir
aileye mensup bir kimsenin böyle fasit bir adama biat etmesi doğru olur mu? Fakat bu hususta biz ve siz geleceği nazara almalıyız; o zaman da hilafet ve biat makamına
hangimizin daha layık olduğunu göreceksiniz.”

Velid’in meclisinde çıkan gürültü patırtı ve İmam’ın (a.s) da
Mervan’a karşı bağırarak konuşması Hz. Hüseyin’in (a.s) kendisiyle birlikte gelen dostlarını tedirgin edince, onlardan bir
grup meclise girdiler. Velid’in, İmam’ın (a.s) biat edeceğine ve
onun tekliﬁni kabul edeceğine dair ümidini suya düşüren bu
konuşmadan sonra, İmam (a.s) meclisi terk e i.(1)
Netice:

1- İmam Hüseyin (a.s) bu sözleriyle, Muaviye oğlu Yezid’e
biat etmek ve onun hükümetini resmi olarak tanımak hususundaki tavrını açıkça beyan etmiş ve mensup olduğu ailesinin üstün vasıﬂarını açıklayarak, kendisinin imamet ve İslam
ümmetinin önderliğine daha layık olduğunu açık bir şekilde
açıkladıktan sonra, Yezid’in iddia e iği rehberlik makamına
liyakati olmadığını ispatlayarak fasit işlerini bir bir saymıştır.
2- İmam Hüseyin (a.s) bu sözleriyle, aynı zamanda kendisinin gelecekteki hareket çizgisini ve kıyamının sebeplerini de
açıklamıştır. İmam Hüseyin (a.s) bu hareket çizgisini, Kûfe
ehlinin daveti ile biatinin henüz söz konusu olmadığı bir or-

1- Taberî, c. 7, s. 216-218. İbn Esir, c. 3, s. 263-264. el-İrşad, 200. Musîru’lAhzan, s. 10. Maktel-i Harezmî, c.1. s. 182. el-Lühuf, s. 19.
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tamda beyan etmektedir. Zira ondan biat almaya dair emir,
Kûfe halkının, Muaviye’nin ölümünden haberdar olmadığı
veya yeni öğrendiği bir sırada Velid’e ulaştırılmıştır. Kûfe halkının o Hazreti davet etmeleri ise, ilerideki sayfalarda açıklayacağımız gibi Yezid’e biat etmeyi reddederek Mekke tarafına
hareket e iği bir sırada gerçekleşmiştir.
Velhasıl, zahirde İmam’ın (a.s) kıyam ve şehadetinin gerçekleşmesinin çeşitli faktörleri vardır. Ancak bu kıyamın asıl nedeni, liyakati olmaksızın, Müslümanların kaderiyle oynamak
isteyen ve neticede zulüm ile fesadın yayılmasına, İslam ümmetinin saptırılarak onların uçuruma düşmesine sebep olan,
mani olunmadığı takdirde de geçmişte, İslam ve Kur’ân’la savaşılırken mağlubiyetle sonuçlanan Ebu Süfyan ailesinin hedeﬂerini, münafıkça ve İslamî hilafet perdesi altında uygulamaktan çekinmeyecek Yezid’in kudretini yok etmek ve onun
gücünü kırmaktı. İmam Hüseyin (a.s) bu hedeﬂerini, iyiliği
emretmek ve kötülükten sakındırmak tabiriyle ifade etmiştir.
İmam (a.s), Velid’in meclisinde bu noktaya değindiği gibi
Peygamber ailesinin eski düşmanı, Muaviye’nin önceki valisi
ve Emevî hanedanının da temsilcisi olan Mervan b. Hakem’le
karşılaştığında da yine açıkça bu meseleye işaret etmiştir. Inşaallah sonraki sayfada İmam’ın (a.s) bu sözüne değineceğiz.

MERVAN B. HAKEM’E CEVABI

ِ ْـﻮﻥ َﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍ
ِ ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ ﺍِ ْﺫ ﺑُِﻠﻴَـ
ِ ﺍِﻧﱠـَـﺎ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍِﻧﱠــﺎ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ َﺭ
ﺍﻉ ِﻣ ْﺜـ ِـﻞ
ٍ ـﺖ ﺍْﻻ ﱠُﻣـ ُﺔ ﺑـِ َـﺮ
َ ﺍﺟ ُﻌـ
ﻻ ْﺳـ َـﻼ ِﻡ ﱠ

ِ  ﺍَﻟ:ﻮﻝ
ُ ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ ﻳَ ُﻘ
َ  َﻭ ﻟََﻘ ْﺪ َﺳ ِﻤ ْﻌ ُﺖ َﺟ ِّﺪﻱ َﺭ ُﺳ،ﻳﺪ
ْﺨ َﻼﻓَ ُﺔ
َ ﻳَ ِﺰ
ِ ُﻣ َﺤ ﱠﺮ َﻣ ـ ٌﺔ َﻋ ٰﻠــﻲ
ﺎﻥ ﻓَ ـ ِﺎ َﺫﺍ َﺭﺍ َْﻳﺘُـ ْـﻢ ُﻣ َﻌﺎﻭِﻳَـ َﺔ َﻋ ٰﻠــﻲ ِﻣ ْﻨﺒَ ـ ِﺮﻱ ﻓَﺎﺑَْﻘـ ُـﺮﻭﺍ ﺑَ ْﻄﻨَـ ُـﻪ
َ َﺁﻝ ﺍَﺑـِـﻲ ُﺳ ـ ْﻔﻴ
ِ ﱪ ﻓَ َﻠـ ْـﻢ ﻳَ ْﺒ َﻘــﺮﻭﺍ ﻓَﺎﺑْﺘَ َﻼ ُﻫـ ُـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺑِﻴَ ِﺰﻳـ ِـﺪ ﺍﻟَْﻔ
.ﺎﺳـ ِـﻖ
ِ ﺁﻩ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﺍﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَـ ِﺔ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟْ ِﻤ ْﻨـ
ُ َﻭ َﻗـ ْـﺪ َﺭ
ُ

Açıklama:

“el-Lühuf” ve diğer tarih kitaplarının nakle iğine göre Hüseyin b. Ali (a.s), evinin dışında Mervan b. Hakem’i gördüğü
gecenin sabahı, Mervan kendisine şöyle dedi: “Ey Eba Abdillah! Ben senin hayrını istiyorum, size bir tekliﬁm vardır.
Kabul ederseniz sizin hayır ve yararınıza olur.” İmam, “Tekliﬁniz nedir?” diye sordu. Mervan şöyle dedi: “Dün gece Velid
b. Utbe’nin meclisinde arz edildiği gibi hemen Yezid’e biat
ediniz. Çünkü bu iş senin, hem dinin ve hem de dünyan için
daha faydalıdır.”
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Müslümanlar Yezid gibi
bir hükümdara duçar olduğunda artık İslam’la vedalaşmak gerekir. Evet, ben ceddim Resulullah’ın (s.a.a) şöyle
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buyurduğunu duydum: ‘Hilafet Ebu Süfyan hanedanına
haramdır. Bir gün Muaviye’yi minberim üzerinde görecek olursanız onun karnını yarın.’ Ama Medine halkı, onu
Peygamber’in (s.a.a) minberi üzerinde gördükleri hâlde
öldürmediler. Şimdi Allah Teâlâ onları (Muaviye’den daha
kötü olan) fasık Yezid’e müptela e i.”(1)

İmam Hüseyin’in geçen konuşmasının açıklama ve değerlendirmesinde işaret e iğimiz ve Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu
sözlerinden de anlaşıldığı gibi, Hazret, Medine’de Yezid’in
hükümetinin ilk günlerinde onun düzenine karşı gösterdiği
olumlu mücadeleden ibaret olan tavrını açıkça ortaya koymuş ve sonuna kadar da bu tavrını sürdürmüştür.
Ama burada, gaddar ve zalim hükümdarlara karşı verilen
mücadelede İmamlar’ın (a.s) değişik ve çeşitli rolleri hakkında aziz okuyucuların dikkatini kapsamlı ve esaslı bir konuya
çekmek yerinde olur.
Zulüm ve fesat karşısında direnmek ve batıl hükümetlere
karşı mücadele vermek, sadece İmam Hüseyin’e (a.s) has bir
şey değildi. İslam’ın koruyucusu olan bütün İmam ve önderler, kendi asırlarında aynı direniş ve mücadelede bulunmuş,
böyle bir işin önderliğini yapmışlardır. Ancak bu önderler,
İslam’ı kendilerine oyuncak eden muhaliﬂeriyle karşılaştıklarında, durum ve şartlar gereğince olumlu ya da olumsuz
mücadele diye iki farklı yöntem izlemişlerdir.

1- el-Lühuf, s. 20. Musîru’l-Ahzan, s. 10. Maktel-i Avalim, s. 53. Maktel-i
Harezmî, c. 1, s.185.
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1- Pasif Direniş

Bazen topluma hâkim olan şartlar öyle bir durumdadır ki,
düşmanın hesaplı ve düzenli gücüyle savaşmak, bir tara an
mağlubiyete ve güçlerin zayi olmasına sebep olduğu gibi, diğer tara an da ortamın uzun süre içerisinde bile olsa İslam
için hiçbir yarar sağlamamasına ve düşmanın da, kudret ve
sultasının iyice yerleşmesine sebep olabilir. Bu şartlar altında
İmamlar, aktif mücadele yerine pasif direniş ve mukavemet
yolunu seçiyorlardı. Silahlı mücadele ve inkılabî bir teşebbüste bulunmaktan çekinmekle birlikte, amelen zalim rejimlerle
savaşıyor, onlara karşı mücadele veriyorlardı. İşte bu mücadeleler, onların zehirlenmesine, zindanlara düşmesine, baskı
altına alınmasına, nihayet şehit edilmesine sebep oluyordu.
Önderlerimizin, pasif direnişlerinin mazhar ve görüntülerinden biri de, hilafet tezgâhıyla her çeşit yardımlaşmayı, bağlılığı, onlara taraf meyletmeyi yasaklamalarıdır.
Ha a bir kimseden kendi hakkını almak için bile olsa hilafet tezgâhına bağlı mahkemelere başvurmak İmamlar tarafından haram kılınmıştır.

Bu çeşit direniş ve mücadelelerin örneklerinden biri de, Hz.
Musa b. Cafer’in (a.s), develerini tarihin muktedir diktatörü
olan Harunü’r-Reşid’e -hac seferi için- kiraya veren Safvan-ı
Cemmal ile konuşmasıdır. Hz. Musa b. Cafer (a.s), Safvan’ı
böyle bir amelden şiddetle nehye i; o da İmam’ın (a.s) emri
gereğince, hac mevsiminden önce bütün develerini toplu hâlde sa ı. Elbe e bu konudan Harun haberdardı. Bu yüzden de
Harun, Safvan’ı ihzar edip onu ölümle tehdit e i.(1)
1- Mekasib, Şeyh Ensarî, “Zalimlere Yardımda Bulunmanın Haram Olduğu” fasıl.
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Pasif direnişin ifa e iği rol, hükümet kudretinin zayıﬂamasına ve bazı etken insanların hilafet tezgâhıyla yardımlaşmaktan çekinmelerine sebep olmanın yanı sıra, aynı zamanda hükümetin aleyhine bir senet olup, hükümetin meşru olmadığını da göstermekteydi. Gerçekte İmamların pasif direniş ile
tavırları halk kitlesini hülefanın içyüzünden haberdar etmek
ve gelecekte aktif mücadele etmek için de bir ön hazırlık mahiyetini taşıyordu.
2- Aktif Mücadele

Ortamın, aktif mücadele için gerekli şart ve durumlara, uzun
sürede etkili ve faydalı olsa bile, elverişli olduğu zamanlarda,
hidayet İmamları (a.s) savaş meydanlarına ayak basmayı tercih etmiş, sükût etmek bir yana ha a cinayet kâr hükümdarların karşısında pasif direnişi bile en büyük günah bilip bunu,
Hz. Ali’nin (a.s) buyurduğu gibi, “Allah’ın indirdiği şeye kâﬁr
olmaktır.” şeklinde yorumlamışlardır.
Her iki mücadelenin de en belirgin şekli Hüseyin b. Ali’nin
(a.s) tavır ve metodunda açıkça görülmektedir; çünkü Hz.
Hüseyin (a.s), Hicretin 50. yılından 60. yılına kadar, on yıl
zarfında (yani İmam Hasan’ın (a.s) şehadetinden, Muaviye’nin helâk olduğu döneme kadar) bazı İmamlar gibi şartlar
ve durumlar gereğince pasif direniş tavrını kendisine prensip
edindi. Ancak Muaviye helâk olduktan sonra şartların, aktif
bir mücadeleye elverişli olduğunu görünce, bütün dost ve akrabalarının şiddetle muhalefet etmelerine rağmen, beklemeksizin bu mücadeleyi başlatıp Yezid’e karşı kendi ﬁilî ve inkılabî tavrını ortaya koymuştur. Dostlarının azlığından, halkın
vefasızlığından ve topluma hâkim olan korku ile vahşe en
haberdar olmasına rağmen, sonu şehadet olan bir yolu seçmiştir. Bu yol uğrunda bedeni, ok, mızrak ve kılıçlara hedef
olmuş, atların nalları altında çiğnenmiştir. Fakat şartlar, Benî
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Ümeyye’nin propaganda tezgâhının büyük çabalarına rağmen İmam’ın temiz kanının tesirini etkisiz bir hale getirmeye
ve o hareketi lekelemeye elverişli değildi.
Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye döneminde, o zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak bu metodu (ﬁilî mücadeleyi) seçmesi mümkün müydü? Eğer mümkün olsaydı,
onun da Muaviye’ye karşı koyuşu, babası Emîrü’l-Müminin’in yöntemi gibi silahlı mücadele şeklinde olurdu, pasif
direniş şeklinde olmazdı.

RESULULLAH’IN (S.A.A) KABRİNİN
YANINDA

َ ﺍَ َﱠﻟﺴــﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ ﻳَــﺎ َﺭ ُﺳـ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ُﻦ ﺑْـ ُـﻦ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ ـ َﺔ َﻓ ْﺮ ُﺧـ َـﻚ َﻭﺍﺑْـ ُـﻦ ﻓَ ْﺮ َﺧﺘِـ َـﻚ
ُ ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍﻟ

ﺎﺷـ َـﻬ ْﺪ ﻳَــﺎ ﻧَﺒِـ ﱠـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍَﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ َﺧ َﺬﻟـُـﻮﱐ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ
ْ ََﻭ ِﺳـ ْـﺒ ُﻄ َﻚ ﺍﻟـﱠـﺬﻱ َﺧﱠﻠ ْﻔﺘَـ ُـﻪ ﻓِــﻲ ﺍ ﱠُﻣﺘِـ َـﻚ ﻓ
َ ﻮﺍﻱ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺍَﻟَْﻘـ
...ـﺎﻙ
َ ﻳَ ْﺤ َﻔ ُﻈــﻮﱐ َﻭ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ َﺷـ ْـﻜ
Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), Velid’in meclisinden dışarı çıktıktan sonra, Yezid’in hükümetine karşı destanlar oluşturacak ve sonradan ebedileşecek olan bir hareket mücadelesini sürdürmeye
karar verdi.
Fakat tarihî kaynakların nakle iğine göre İmam (a.s) bu hareketi başlatmadan önce, defalarca ceddi Resulullah’ı (s.a.a)
ziyaret etmiştir ve bu ziyaretlerinde saklı olan bir takım sırlar ve dertleşmeler bizler tarafından bilinememektedir. Tarih
kitaplarında nakledilen bu ziyaret metinlerinden ise, sadece
iki tanesinde İmam (a.s) kendi seferinin hedeﬁni açıklamıştır.
Biz bu iki ziyaretin metnini ve tercümesini nakle ikten sonra
konunun ilgi çekici noktalarına işaret edeceğiz.
Hatib Harezmî’nin nakle iğine göre,(1) İmam Hüseyin (a.s)

1- Maktel-i Harezmî, c. 1. s. 186. Maktel-i Avalim, s. 54.
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Velid’in meclisinden çıktığı gece, Resulullah’ın (s.a.a) türbesine girip kabrinin kenarında durdu ve ceddine şöyle seslendi:
“Selam olsun sana ey Allah’ın elçisi, ben senin yavrun
ve kızın Fatıma’nın oğlu Hüseyin’im: Ben ümmetinin
arasında onların hidayeti ve önderliği için senin halife
kıldığın torununum. Ey Allah’ın Peygamber’i! Şahit ol ki
onlar bana yardımda bulunmadılar ve beni korumadılar.
İşte bunlar, seninle yeniden görüşünceye dek var olan
şikâyetlerimdir.”

YİNE RESULULLAH’IN (S.A.A)
KABRİNİN YANINDA

ِ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﻗَ ْﺒــﺮ ﻧَﺒِﻴِّـ َـﻚ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍﺑْـ ُـﻦ ﺑِْﻨـ
ـﺖ ﻧَﺒِﻴِّـ َـﻚ
ُ
ِ  ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍِﻧـِّـﻲ ﺍ.ـﺖ
ﻭﻑ َﻭ ﺍُﻧْ ِﻜـ ُـﺮ
َ ـﺐ ﺍﻟ َْﻤ ْﻌـ ُـﺮ
َ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ َﺣ َﻀـ َـﺮﱐ ِﻣـ َـﻦ ﺍْﻻ َْﻣ ـ ِﺮ َﻣــﺎ ﻗَـ ْـﺪ َﻋ ِﻠ ْﻤـ
ُﺣـ ﱡ
ِ
َ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ َﺮ َﻭ ﺍَ َْﺳ َﺄﻟ
ﺍﺧﺘَ ْﺮ َﺕ ﻟِﻲ
ْ ِﺤ ِّﻖ ﺍﻟَْﻘ ْﺒ ِﺮ َﻭ َﻣ ْﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍِﱠﻻ
َ ْﺮﺍ ِﻡ ﺑ
َ ُﻚ ﻳَﺎ َﺫﺍ ﺍﻟ
َ ْﺠ َﻼ ِﻝ َﻭ ْﺍﻻﻛ
Açıklama:

.َﻣــﺎ ُﻫــﻮ ﻟـَ َـﻚ ِﺭﺿـ ًـﻲ َﻭ ﻟِ َﺮ ُﺳــﻮﻟِ َﻚ ِﺭﺿـ ًـﻲ

İmam (a.s) hareket etmeye karar aldığı günün ertesi gecesi,
ikinci kez yine Hz. Peygamber’in (s.a.a) kabrinin ziyaretine
nail oldu. Şu sözlerle yine ceddi Resulullah’a (s.a.a) halini
bildirdi:
“Allah’ım! Bu senin peygamberin Muhammed’in (s.a.a)
kabridir; ben ise senin Peygamber’inin kızı Fatıma’nın
oğluyum. Şu anda senin bildiğin bir olayla karşılaşmış
bulunuyorum. Allah’ım! Ben iyiliği severim, kötülükten
hoşlanmam. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah! Bu kabrin ve bu kabrin içerisinde yatan şahsın hürmetine benim için, senin ve Peygamber’inin rızasına uygun olan
bir yolu mukadder eyle.”(1)

1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 186. Maktel-i Avalim, s. 54.
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Harezmî’nin nakle iğine göre, İmam Hüseyin (a.s) o gece sabaha kadar Peygamber’in kabrinin kenarında Rabbiyle münacat ve ibadetle meşgul oldu; öyle ki bu münaca a, savaş
meydanlarının kahramanı İmam Ali’nin (a.s) oğlu İmam Hüseyin’in (a.s) ağlayıp sızlama, yalvarıp yakarma sesleri etra a
duyuluyordu...
Netice:

İmam Hüseyin (a.s) bu iki ziyare e kendi çizgisini belirleyip kendi hareketinin önemine işaret etmektedir. Birinci
ziyare e gördüğümüz gibi, Benî Ümeyye hükümdarlarını
tenkit edip eleştirmenin yanı sıra, kısa bir cümlede şehadete hazır olduğunu da ilan etmekte ve şöyle buyurmaktadır:
“İşte bunlar, seninle yeniden görüşünceye dek sana var olan
şikâyetlerimdir.”
İkinci ziyare e ise, önemli bir hadise söz konusu edilmektedir. Bu hadise, normal bir insan için önemli olmasa da Peygamber’in torunu açısından oldukça ehemmiyetlidir. O da şu
ki, yine bu ziyare e İmam Hüseyin’in (a.s) oğlunun, iyilikleri
çok sevip kötülüklerden hoşlanmadığından söz edilmektedir.
Allah ve Resulü’nün rızasına uygun olan sevgi ve nefret de
iyilikleri sağlamlaştırmak ve kötülüklerin temellerini sarsmak için can ve malı, tüm varlığı feda etmeye hazır olmayı
gerektirmektedir.

ÖMER ATRAF’A CEVABI

َ َﺣ ﱠﺪﺛَــﲏ ﺍَﺑـِـﻲ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ
َﺧﺒَـ َـﺮ ُﻩ ﺑَِﻘ ْﺘ ِﻠـ ِﻪ َﻭ ﻗَ ْﺘ ِﻠــﻲ َﻭ ﺍ ﱠَﻥ
ْ ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ ﺍ
ـﺖ َﻣــﺎ ﻟـَ ْـﻢ ﺍ َْﻋﻠ َْﻤـ ُـﻪ؟ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ
َ ـﻮﻥ ﺑِﺎﻟُْﻘـ ْـﺮ ِﺏ ِﻣـ ْـﻦ ﺗُ ْﺮﺑَﺘِــﻲ ﺍَﺗَ ُﻈـ ﱡـﻦ ﺍَﻧﱠـ َـﻚ َﻋ ِﻠ ْﻤـ
ُ ﺗُ ْﺮﺑَﺘَـ ُـﻪ ﺗَ ُﻜـ
ـﺖ ُﺫ ِّﺭﻳﱠﺘُ َﻬــﺎ
ﺍ َْﻋﻄــﻲ ﱠ
ْ ﺎﻫــﺎ َﺷــﺎ ِﻛﻴَ ًﺔ َﻣﺎﻟَِﻘﻴَـ
َ َﺍﻟﺪﻧِﱠﻴ ـ َﺔ ِﻣـ ْـﻦ ﻧَْﻔ ِﺴــﻲ ﺍَﺑـَ ًـﺪﺍ َﻭ ﻟَﺘَ ْﻠ ِﻘﻴَـ ﱠـﻦ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ ـ ُﺔ ﺍَﺑ
.َﺣ ـ ٌﺪ ﺁ َﺫ َﺍﻫــﺎ ﻓِــﻲ ُﺫ ِّﺭﻳﱠﺘِ َﻬــﺎ
َ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ ﱠُﻣﺘِ ـ ِﻪ َﻭ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧـ ُـﻞ ﺍﻟ
َ ْﺠﱠﻨ ـ َﺔ ﺍ

Açıklama:

Zamanın ileri gelenleri, özellikle de ailesi, kavmi ve akrabası
arasında Hz. Hüseyin’in (a.s) biat hususundaki muhalefet ve
mücadeleye kararlılığı ve Medine’den harekete geçeceği duyulunca, imamet ve önderlik makamının vazifesinden habersiz olan ve İmam’ın (a.s) canını tehlikeye atmaması için büyük ilgi gösteren bazı yakınları, huzuruna varıp İmam’a (a.s)
Yezid’le uzlaşmayı teklif e iler.
Bu şahıslardan biri de “Ömer Atraf” ismiyle bilinen Emîrü’lMüminin İmam Ali’nin (a.s) oğlu “Atraf”tır. el-Lühuf kitabının
nakle iğine göre Atraf, kardeşi İmam Hüseyin’in (a.s) huzuruna çıkınca konuya şöyle değindi:
“Kardeş! Kardeşim Hasan Müçteba’nın (a.s), babam Emîrü’lMüminin’den (a.s) bana nakle iğine göre seni katledeceklerdir. Sanıyorum ki Yezid b. Muaviye’ye karşı muhalefet etmen
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ölümüne sebep olacak ve böylece o haber gerçekleşecektir.
Ama Yezid’e biat edecek olursan bu tehlike kalkar; siz de öldürülmekten kurtulmuş olursunuz.”
İmam (a.s) buna cevaben şöyle buyurdu:
“Babam Ali (a.s), Resulullah’tan (s.a.a), kendisinin ve benim öldürüleceğimizi ve kabrimin de onun kabrinin yakınlarında bir yerde olacağını bana haber vermiştir. Benim
bilmediğim bir şeyi bildiğini mi sanıyorsun? Vallahi ben
hiçbir zaman zillete boyun eğmeyeceğim. Kıyamet günü
annem Fatımatü’z-Zehra, evlatlarının kendi babasının
ümmetinden gördükleri eziyet ve üzüntüleri babasına
şikâyet edecektir. Fatımatü’z-Zehra’nın evlatları hususunda onun üzüntüsüne ve eziyetine sebep olan kimseler asla
cennete giremeyeceklerdir.”(1)
Netice:

İmam Hüseyin (a.s), kardeşiyle yapmış olduğu konuşmasında ve onun cevabında kardeşinin de haberdar olduğu kendisinin öldürülme meselesini söylemekle yetinmemiş, belki
babası İmam Ali’den (a.s), onun da Resulullah’tan bu konu
hakkında duymuş olduğu bir takım hakikatleri de söz konusu etmiştir. Bu hakikatlerden birisi de kendi kabri ile babası
Emîrü’l-Müminin’in kabrinin birbirine yakın olacağıdır. Şu
anda Ali’nin (a.s) kabri Kûfe’de (Necef) Hüseyin’in (a.s) kabri ise Kerbela’dadır. (Bu iki şehir yaya olarak gidilecek kadar
birbirine yakındırlar.)

1- el-Lühuf, s. 23.

ÜMMÜ SELEME’YE CEVABI

ٌ ـﺎﻩ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍ َْﻋ َﻠـ ُـﻢ ﺍَﻧـِّـﻲ َﻣ ْﻘﺘُـ
ـﺎﺀ َﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ
ُ ﻳَــﺎ ﺍ ﱠُﻣـ
ٌ ُـﻮﻝ َﻣ ْﺬﺑـ
َ ـﻮﺡ ُﻇﻠ ًْﻤــﺎ َﻭ ُﻋ ْﺪ َﻭﺍﻧـًـﺎ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ َﺷـ

ْ َ ﻮﺣـ
ِ ُﺩﻳﻦ َﻭ ﺍ َْﻃ َﻔﺎﻟـِـﻲ َﻣ ْﺬﺑ
ِﻳﻦ ُﻣ َﻘﱠﻴ ِﺪﻳـ َـﻦ
َ ﲔ َﻣﺄ ُﺳــﻮﺭ
َ ﺍ َْﻥ ﻳَــﺮﻱ َﺣ َﺮ ِﻣــﻲ َﻭ َﺭ ْﻫ ِﻄــﻲ ُﻣ َﺸـ ﱠـﺮ
ِ َﻭﻥ ﻧ
...ﺎﺻـ ًـﺮﺍ
َ ﻮﻥ َﻓـ َـﻼ ﻳَ ِﺠـ ُـﺪ
َ َُﻭ ُﻫـ ْـﻢ ﻳَ ْﺴــﺘَ ِﻐﻴﺜ
Açıklama:

Merhum Ravendî ve Bahranî(1) ile diğer muhaddislerin nakle iğine göre, Resulullah’ın (s.a.a) hanımı Ümmü Seleme,
İmam Hüseyin’in (a.s) hareket etmesinden haberdar olduğunda Hazretin huzuruna gelip şöyle dedi:
“Irak’a doğru hareket etmekle beni üzme. Çünkü ben ceddin
Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Yavrum
Hüseyin, Irak toprağında, Kerbela adında bir yerde öldürülecektir.”(2)
İmam Hüseyin (a.s) Ümmü Seleme’ye cevaben şöyle buyurdu:
“Anneciğim! Sanma ki bu olaydan yalnız senin haberin
var. Kendim senden daha iyi biliyorum, ben zulümle öldürüleceğim, haksızca başımı bedenimden ayıracaklar.
Allah Teâlâ, haremimin (eşimin) ve ailemin avare olmala-

1- Haraic, s. 26. Medinetü’l-Meâciz, s. 244.
2- Arapçası şöyledir: ...ﺍﻕ
ِ ِﺮ
َ ﺍﻟْﻌ

ﻭﺟ َﻚ ﺍِﻟَﻲ
ِ ِﺨ ُﺮ
ُ َﻻ ﺗَ ْﺤ َﺰﻧِﻲ ﺑ
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rını, çocuklarımın şehit ve esir düşüp esaret zincirine vurulmalarını ve onların yardım diledikleri hâlde kendilerine yardımcı bulamayacaklarını bizzat görmek istiyor...”

İmam Hüseyin’in (a.s) Ömer Atraf’a ve Ümmü Seleme’ye verdiği cevaptan ve başka münasebetlerle ilgili nakledeceğimiz
diğer sözlerinden de öyle anlaşılıyor ki, kendisi bu harekette, gelecek bütün musibetlerden, ailesinin esir düşeceğinden,
kendi kabrinin nerede olacağından ve bir takım diğer hadiselerden haberdardı. Biz onun bu haberdar olma meselesini sadece kelam bahsine ait olan “İmamet ilmi”ne istinat etmiyoruz; belki Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu konuda haberdar olma
meselesi, imamet ilmi meselesine ilave olarak normal bir yoldan, yani babası ve ceddi vesilesiyle olmuştur.
Resulullah’ın (s.a.a) zevcelerinden ve sahabelerinden bazıları
bu mevzudan haberdar oldukları gibi İslamî inkılâp ve hareketin önderi İmam Hüseyin’de (a.s), hedeﬁne ulaşmak, ilahî
vazifesini yapmak, İslam’ı ve Kur’ân’ı kurtarmak, zalimlerin
zulüm ve haksızlıklarına karşı mücadele vermek uğrunda,
bütün bu musibetleri göze almış ve bilerek kabullenmiştir.
İşaret e iğimiz gibi, İmam’ın (a.s), Ümmü Seleme’nin cevabında buyurduğu sözler, az bir farklılıkla birkaç hadis ve tarih kitaplarında nakledilmiştir.(1) Bu sözü bütün kaynaklar,
itimat ve güven açısından şüpheli olan tek bir kaynaktan da
nakletmiş olabilirler. Biz de bu rivayetin teyit ile vesikasında ısrar etmediğimiz gibi İmam’ın (a.s) gelecek hadiselerden
1- el-Haraic, Ravendî, s. 26. Medinetü’l-Meâciz, Bahranî, s. 244. İsbatü’lVasiyye, Mes’udî, s. 162. Biharu’l-Envar, Allame Meclisî, c. 44, s. 331.
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haberdar olmasını da bu rivayete istinat etmiyoruz. Zira Şia(1)
ve Ehlisünnet(2) yoluyla Aşura tarihi ve onun yürekler parçalayan hadisesiyle ilgili geçmiş peygamberlerden ve İslam
Peygamber’inden nakledilen onlarca rivayetin içeriği, bizi bu
rivaye en müstağni kılmaktadır. O hadisi bu kitapta nakletmemize sebep olan, sadece İmam’ın (a.s) bu konuşma ve cevabının metni olmuştur.
Fakat ilginç olan şu ki yazarlardan bazıları, İmam’ın Ümmü
Seleme ile olan konuşmasını sıhhat açısından zedeleyerek,
onu itibarsız kılıp neticede İmam’ın (a.s) kendi ölümünden
haberdar olmasını nefyetmek için kendilerini zahmete düşürmüşlerdir. Ancak, onların bunca rivayetler karşısında cevapları nedir? Bu rivayetleri neden görmezlikten gelmişlerdir?
Bunun sebebi bizce malum değildir.
İmam (a.s) öldürüleceği bir yola nasıl bilerek ayak basmıştır?
Ve “Allah Teâlâ beni öldürülmüş bir hâlde görmek istiyor...” cümlesinin manası nedir? Bu soruların cevabını, bu kitabın gelecek sayfalarında bulacaksınız. Inşaallah…

1- Bu hususta sadece Merhum Meclisi’nin Biharu’l-Envar’ın 44. cildinde
nakle iği rivayetler yetmişin üzerindedir.
2- Yine bu hususta merhum Allame Eminî, değerli “Siretuna ve Sünnetuna” kitabında Ehlisünnet kaynaklarından yirmiden fazla rivayet nakletmiş ve bu rivayetlerin ravileri ve onların tenzihi hususunda geniş
bir şekilde açıklama yapmıştır.

MUHAMMED HANEFİYE’YE CEVABI

ﻳَﺎ ﺍ ِ
ﻳﺪ ﺑْ َﻦ ُﻣ َﻌﺎﻭِﻳَ َﺔ...
َﺧﻲ ﻟ َْﻮ ﻟ َْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓِﻲ ﱡ
ْﺠ ٌﺄ َﻭ َﻻ َﻣ ْﺄ َﻭﻱ ﻟ ََﻤﺎ ﺑَﺎﻳَ ْﻌ ُﺖ ﻳَ ِﺰ َ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﻣﻠ َ

ﻳَــﺎ ﺍ ِ
َﺧــﻲ َﺟـ َـﺰ َ
ِﻡ َﻋ َﻠــﻲ
ِﺎﻟﺼـ َـﻮ ِ
ـﺖ َﻭ ﺍ َ
ﺍﻙ ٕﺍﻟﻠ ـ ُـﻪ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ ﻟََﻘـ ْـﺪ ﻧَ َﺼ ْﺤـ َ
َﺷـ ْـﺮ َﺕ ﺑ ﱠ
ﺍﺏ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ َﻋــﺎﺯ ٌ

ﻭﺝ ﺍِٰﻟــﻲ َﻣ ﱠﻜـ َﺔ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺗَ َﻬﱠﻴـ ْـﺄ ُﺕ ﻟِ ٰﺬﻟـِ َـﻚ ﺍَﻧـَـﺎ َﻭ ﺍِ ْﺧ َﻮﺗِــﻲ َﻭ ﺑَﻨُــﻮ ﺍَﺧــﻲ َﻭ ِﺷـ ْـﻴ َﻌﺘِﻲ َﻭ
ﺍﻟ ُ
ْﺨـ ُـﺮ ِ
ـﻮﻥ
ﺍ َْﻣ ُﺮ ُﻫـ ْـﻢ ﺍ َْﻣـ ِﺮﻱ َﻭ َﺭ ْﺃﻳُ ُﻬـ ْـﻢ َﺭ ْﺃﻳِــﻲ َﻭ ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺍَﻧْـ َ
ـﺖ ﻓَـ َـﻼ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ ﺍ َْﻥ ﺗُ ِﻘﻴـ َـﻢ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَـ ِﺔ َﻓﺘَ ُﻜـ ُ
ﻟـِـﻲ َﻋ ْﻴﻨًــﺎ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ َﻻ ﺗُ ْﺨ ِﻔــﻲ َﻋﻨِّــﻲ َﺷـ ْـﻴﺌًﺎ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ ُُﻣﻮ ِﺭ ِﻫـ ْـﻢ.
ـﺖ ﻳَ ـ ـ ِﺰﻳ ـ َـﺪﺍ
ﺍﻟﺴ َﻮ َﺍﻡ ﻓِﻲ ﻓَﻠ ِ
ﺍﻟﺼ ْﺒ ِﺢ ُﻣ ِﻐـ ـﻴـ ـ ًـﺮﺍ َﻭ َﻻ ُﺩ ِﻋﻴ ـ ُ
َﻖ ﱡ
َﻻ َﺫ َﻋ ْﺮ ُﺕ ﱠ

ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍ َْﻋـ ٰـﻄﻲ َﻣـ َـﺨﺎﻓَـ ـ َﺔ ﺍﻟْ ـ َـﻤ ْﻮ ِﺕ َﻛ ـ ـ ﻔﺎ

َﻭﺍﻟ َْﻤﻨَﺎﻳَﺎ ﻳَﺮ ُﺻ ْﺪﻧَﻨِﻲ ﺍ َْﻥ ﺍ ِ
ﻴﺪﺍ.
َﺣ َ
ْ
Açıklama:

İmam’ın (a.s.) mezkûr kararı almasından, korku ve dehşet
)duyan kimselerden birisi de, Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s
evlatlarından olan Muhammed Haneﬁye idi. Taberî ve diğer
tarihçilerin nakle iğine göre, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) huzuruna çıkıp şöyle dedi:
“Kardeşim! Sen halkın en sevileni ve en değerli olanısın.
Teşhis e iğim hayır ve salahı sana söylemekle mükelleﬁm.
Sanıyorum ki, siz şimdilik mümkün olduğu kadar belirli bir
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şehirde ikamet etmezseniz daha iyi olacaktır. Kendiniz ve
çocuklarınız, Yezid’in elinden ve bu şehirden uzak bir yerde
sükûnet edip oradan halka elçiler göndermekle onların himayesini kazanmaya çalışın. Biat ederlerse Allah’a şükredin,
biat etmedikleri takdirde ise zarardan uzak kalmış olursun.
Ama bu şehirlerden birine gi iğinizde halkın arasında ihtilaf
çıkmasından ve neticede bir grubun seni destekleyip diğer
bir grubun ise aleyhinde savaşarak ölüm ve kan dökmeye
sebep olacaklarından korkuyorum. Öyle ki bu meydanda
sen bela oklarına hedef olabilirsin; artık o zaman bu ümmetin fertlerinden en iyisinin kanı zayi olacak, ailen de zillete
düşecektir.”
İmam (a.s): “Mesela sana göre hangi şehre gideyim?” buyurduğunda Muhammed Haneﬁye cevaben şöyle dedi:
“Sanıyorum Mekke şehrine gitmen daha iyi olur; orada da
emniyet olmadığı takdirde, halkın durumunu ve onların geleceğini göz önünde bulundurarak, çöl ve ovalardan geçip bu
şehirden o şehre hareket et. Sahip olduğun doğru görüş ve
derin idrakin ile daima doğru yola ayak basmanı ve zorlukları ihtiyat ederek ortadan kaldırmanı ümit ederim.”
İmam (a.s), Muhammed Haneﬁye’ye cevap olarak şöyle buyurdu:
“Kardeşim! Yezid’e biat etmemek için bir şehirden başka
bir şehre gitmemi bana teklif ediyorsun, ama şunu bil ki,
eğer bu geniş dünyada sığınılacak hiçbir yer olmasa bile,
yine de ben Yezid b. Muaviye’ye biat etmeyeceğim.”

Bu sözler üzerine Muhammed Haneﬁye’nin gözlerinden yaşlar akmaya başladı... İmam (a.s) sözüne şöyle devam e i:
“Kardeşim! Allah sana mükâfat versin, sen nasihat etme
ve doğru yolu gösterme hususunda kendi vazifeni yap-
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tın. Fakat ben kendi vazifemi senden daha iyi biliyorum.
Mekke’ye hareket etmeye karar aldım. Ben, kardeşlerim
ve kardeşimin çocukları ve Şiîlerimden bir grup ile hareket etmek için hazır durumdayım. Zira onlar benimle aynı
görüşe sahiptirler, onların hedef ve istekleri, benim hedef
ve isteğimdir. Ama senin üzerine düşen vazife Medine’de
kalman, benim gıyabımda Benî Ümeyye tara arlarının
gidiş gelişlerini ve onların gizli hareketlerini göz önünde bulundurman ve bu konuda gereken haberleri bana
ulaştırmandır.”(1)

İmam Hüseyin (a.s), Muhammed Haneﬁye ile konuştuktan
sonra, Peygamber’in (s.a.a) türbe ve mescidine taraf yönelip
yol esnasında Yezid b. Mifreğ’in, her çeşit tehlikeyle karşılaşsa bile insanın kendi şahsiyetini koruması gerektiği hususundaki şu şiirini okuyordu:
“Şafak söktüğünde, tek başıma istediğim yere saldırmaktan korkmam.
Ölüm tehlikesi (her tara an) beni sardığında, ölümden
korkarak düşmana zillet elini verip kenara çekilirsem
bana Yezid b. Mifreğ demesinler.”(2)

Ebu Said el-Makberî şöyle diyor: “Ben Peygamber’in (s.a.a)
mescidine giden yolda İmam’dan (a.s) bu şiiri duyar duymaz
bu şiirin manasından onun yüce bir hedeﬁ ve büyük bir maksadı göze iğini anladım.”(3)

1- Maktel-i Avalim, s. 54. Maktel-i Harezmi, c.1, s. 188.
2- Taberî, c. 7. s. 221. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 265. el-İrşad, Şeyh Müﬁd,
s. 202.
3- Taberî, c. 7, s. 221. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 265. Şerhu Nehci’l-Belâğa,
İbn Ebi’l-Halid, c. 1, s. 375.
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Netice:

İmam Hüseyin (a.s), Muhammed Haneﬁye ile olan konuşmasında ve Yezid b. Mifreğ’in şiirini okumasında, kendi kıyamının hedeﬁni, yani Yezid’e karşı muhalefet etmeyi beyan etmiş
ve aldığı kesin kararı şöyle ifade etmiştir: “Eğer yeryüzünde
sığınılacak hiçbir yer bulunmasa bile yine de Yezid’e biat etmeye
hazır olmayıp kendi hedeﬁm doğrultusunda her türlü tehlikeye karşı göğüs gereceğim.” Evet, İmam (a.s) bu hedeﬁni ve bu yüce
inancını, her fırsa a bazen konuşmasıyla bazen şiir ve diğer
şekillerde dile getirmiştir.(1)

1- İmam Hüseyin’in (a.s) bu sözü, İslam inkılâbının önderi İmam Humeyni’nin sözünü andırmaktadır. İmam Humeyni, Irak Baas rejimi
tarafından o ülkeyi terk etmeye mecbur kaldığında yayınladığı tarihî
mesajında şöyle demişti: “Eğer hiçbir devlet, kendi ülkesinde oturma izni bana vermezse, gemiye binip denizin dalgaları arasından,
mazlum Müslümanların sesi olan kendi sesimi bütün dünyaya duyuracağım.”

İMAM’IN (A.S) VASİYETNAMESİ

ﲔ ﺑْـ ُـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍ ِ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ َﻦ
ْﺤ َﺴـ ُ
ْﺤﻨَ ِﻔﱠﻴـ ِﺔ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ ُ
َﺧﻴـ ِﻪ ُﻣ َﺤ ﱠَﻤـ ِـﺪ ﺑْـ ِـﻦ ﺍﻟ َ
ٰﻫـ َـﺬﺍ َﻣــﺎ ﺍ َْﻭ ِﺻــﻲ ﺑـِ ِﻪ ﺍﻟ ُ
ﺎﺀ
ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ ﺍ َْﻥ َﻻ ﺍِﻟ ََﻪ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ ْﺣ َﺪ ُﻩ َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ َﻚ ﻟ َُﻪ َﻭ ﺍ ﱠَﻥ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪﺍ َﻋ ْﺒ ُﺪ ُﻩ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟ ُُﻪ َﺟ َ

ـﺐ ﻓِ َﻴﻬــﺎ
ﺍﻟﺴـ َ
ْﺤـ ِّـﻖ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻨـ ِـﺪ ِﻩ َﻭ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ َ
ﺑِﺎﻟ َ
ـﺎﻋ َﺔ ﺁﺗِﻴَ ـ ٌﺔ َﻻ َﺭ ْﻳـ َ
ْﺠﱠﻨ ـ َﺔ َﺣـ ﱞـﻖ َﻭﺍﻟﱠﻨـ َ
ـﺎﺭ َﺣـ ﱞـﻖ َﻭ ﱠ
َﺧــﺮ ْﺝ ﺍ ِ
ِِ
ِ
َﺷـ ًـﺮﺍ َﻭ َﻻ ﺑَ ِﻄـ ًـﺮﺍ َﻭ َﻻ ُﻣ ْﻔ ِﺴـ ًـﺪﺍ
َﻭ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻳَ ْﺒ َﻌـ ُ
ـﺚ َﻣـ ْـﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟُْﻘﺒُــﻮ ِﺭ َﻭ ﺍﻧـّـﻲ ﻟـَ ْـﻢ ﺍ ْ ُ

َﺐ ﺍْ ِ
ﻻ ْﺻ َﻼ ِﺡ ﻓِﻲ ﺍ ﱠُﻣ ِﺔ َﺟ ِّﺪﻱ َﺻﻠﱠﻲ ﺍٕﻟ ــﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ
َﻭ َﻻ َﻇﺎﻟِ ًﻤﺎ َﻭ ﺍِﻧﱠ َﻤﺎ َﺧ َﺮ ْﺟ ُﺖ ﻟِ َﻄﻠ ِ
ـﲑ ﺑ ِ
ﻭﻑ َﻭ ﺍَﻧْﻬــﻲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜـ ِﺮ َﻭﺍ ِ
ِِ
ﺁﻣــﺮ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ ِ
ـﲑ ِﺓ َﺟـ ِّـﺪﻱ َﻭ ﺍَﺑـِـﻲ
ِﺴـ َ
َﺳـ َ
ُ
ﺁﻟـﻪ ﺍُ ِﺭﻳـ ُـﺪ ﺍ َْﻥ َ َ
ـﺐ ﻓَ َﻤـ ْـﻦ ﻗَﺒِ َﻠﻨِــﻲ ﺑَِﻘﺒُـ ِ
ْﺤـ ِّـﻖ ﻓَﺎﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ ﺑِﺎﻟْﺤـ ِّـﻖ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﺭ ﱠﺩ
َﻋ ِﻠـ ِّـﻲ ﺑْـ ِـﻦ ﺍَﺑـِـﻲ َﻃﺎﻟـِ ٍ
ـﻮﻝ ﺍﻟ َ
ﲔ َﻭ
ْﺤﺎ ِﻛ ِﻤـ َ
َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍ ْ
َﺻﺒِـ ُـﺮ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﻘ ِﻀـ َـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺑَْﻴﻨِــﻲ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍﻟَْﻘــﻮ ِﻡ َﻭ ُﻫـ َـﻮ َﺧ ْﻴـ ُـﺮ ﺍﻟ َ
ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ َﻭ ِﺻﱠﻴﺘِــﻲ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ ﻳَــﺎ ﺍ ِ
ـﺐ.
َﺧــﻲ َﻭ َﻣــﺎ ﺗَ ْﻮﻓِﻴ ِﻘــﻲ ﺍِﱠﻻ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠـ ُ
ـﺖ َﻭ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ ﺍُﻧِﻴـ ُ
Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), Medine’den Mekke’ye hareket e iği vakit bu vasiyetnameyi yazıp mühürleyerek kardeşi Muhammed Haneﬁye’ye verdi:
“Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hüseyin b. Ali’nin, kardeşi Muhammed Haneﬁye’ye olan vasiyetidir. Hüseyin
şehadet ediyor ki, Allah’tan başka bir ilah yoktur. Mu-
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hammed (s.a.a) de onun kulu ve elçisidir, hak dini (İslam’ı) Allah’tan (bütün âlemlere) getirmiştir. Cennet ve
cehennem haktır, kıyamet günü vuku bulacaktır; onun
vuku bulmasında hiçbir şüphe yoktur. Allah Teâlâ, (böyle bir günde) bütün insanları diriltecektir. Ben azgınlık,
makam, fesat ve zulüm yapmak için Medine’den ayrılmadım. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, marufa emir,
münkerden nehyetmek, ceddim Resulullah (s.a.a) ve babam Ali b. Ebi Talib’in yolunu ihya etmek için kıyam ettim. Öyleyse kim bu gerçeği benden kabul ederse (bana
itaa e bulunursa) Allah’ın yolunu kabul etmiştir ve kim
de bunu reddederse (bana itaa e bulunmazsa), Allah benimle bu kavmin arasında hükmedene kadar sabrederim
(kendi yolumu tutup giderim). Allah hükmedenlerin en
hayırlısıdır. Kardeşim! İşte bu benim sana olan vasiyetimdir. Tevﬁk Allah’tandır; O’na tevekkül ediyorum ve dönüşüm de yine O’na doğrudur.”(1)

İmam Hüseyin (a.s), Mervan ile Velid’e verdiği cevaplarda
kendi kıyam ve mücadelesinin ilk sebebini ve Muaviye oğlu
Yezid’e karşı muhalefetinin nedenini açıkça ortaya koymuştur. İmam (a.s) Medine’den hareket e iği zaman vasiyetnamesinde, kıyamının bir başka sebebinin de, emr-i maruf ve nehyi münker ile Yezid hükümetinin sebep olduğu gayri insanî
ve İslamî uygulamalara ve bozukluklara karşı mücadeleden
ibaret olduğuna işaret ederek şöyle buyurmaktadır:
“Eğer onlar benden biat etmemi istemeseler bile, ben yine
de sessiz kalmayacağım. Çünkü benim, hilafet düzeniyle muhalefet etmem, sadece Yezid’e biat etmek meselesi

1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s.188. Maktel-i Avalim, s. 54.
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üzerinde değildir ki, onlar biat hususunda sustukları vakit ben de susmayı tercih edeyim. Belki Yezid ile ailesinin
varlığı, zulüm ve fesadın yayılmasına sebep olduğu gibi,
İslam ahkâmının da değişmesine sebep olmuştur. Bana
düşen vazife, bu bozuklukları düzeltmek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, ceddim Resulullah’ın
(s.a.a) yolunu ihya etmek, babam Ali’nin (a.s) sünnetini
diriltmek, adaleti yaymak, Benî Ümeyye hanedanının düzensizliklerini kökünden temizlemek için kıyam etmektir.
Böylece, bütün dünya bilmelidir ki, Hüseyin, makam ve
servet peşinde olmadığı gibi fesat ve bozgunculuk çıkaran
bir şahıs da değildir.”

İmam Hüseyin (a.s) bu halet-i ruhiyeyi ilk günden son anına
kadar aynı şekilde sürdürmüştür. Burada, “İyiliği emrederek
kötülükten sakındırmak vazifesi, sadece cana ve mala zarar
gelmediği yerlerde söz konusu değil midir?” diye akla bir
soru gelebilir.
Ancak İmam Hüseyin (a.s) bu esasa asla itina göstermeden,
kendisinin, dostlarının şehadeti ile ailesi ve kızlarının esareti
pahasına bile olsa harekete geçmiş, kıyam etmekten geri kalmamıştır.
Biz bu kitabın ikinci bölümünde bu soruya geniş bir şekilde
cevap vereceğiz inşaallah.

MEDİNE’DEN ÇIKARKEN SON SÖZÜ

ﺎﻝ َﺭ ِّﺏ ﻧَ ِّﺠﻨِﻲ ِﻣ َﻦ ﺍﻟَْﻘ ْﻮ ِﻡ ﱠ
َ َ﴿ ﻓَ َﺨ َﺮ َﺝ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َﺧﺎﺋًِﻔﺎ ﻳَﺘَ َﺮﱠﻗ ُﺐ ﻗ
﴾ﲔ
َ ﺍﻟﻈﺎﻟِ ِﻤ
.ﺎﺽ
ٍ ََﻻ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﺍُﻓَﺎ ِﺭﻗُ ُﻪ َﺣ ٕﺘﻲ ﻳَ ْﻘ ِﻀ َﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻗ
Açıklama:

Hüseyin b. Ali (a.s), Velid’in daveti üzerine onunla mülakat
e ikten sonra kendi tavrını açıkça ortaya koydu. Ancak Abdullah b. Zübeyr mülakata hazır olmayıp gece vakti gizli bir
şekilde Medine’den çıkarak yürümeye elverişli olmayan bir
yoldan Mekke’ye doğru hareket e i.
Fakat Hüseyin b. Ali (a.s) Recep ayının bitimine iki gün kala
pazar günü çoluk çocuğuyla birlikte Mekke’ye doğru hareket
e i. Medine şehrini ardında bıraktığında Hz. Musa’nın Mısır’dan çıkması ve ﬁravunilere karşı savaşa hazırlanmasıyla
ilgili olan şu ayeti okudu:
(Musa) korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı.
“Rabbim! Beni zalim topluluktan kurtar.”(1) dedi.(2)

1 19- Kasas, 21.
2- Taberî, c. 7, s. 222. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 265. el-İrşad, Şeyh Müﬁd,
s. 202.
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İmam Hüseyin (a.s), kendi hareketinde, Abdullah b. Zübeyr’in aksine, yolcuların, kervanların ve herkesin gi iği ana
yolu tercih e i. Bu hususta, İmam’ın (a.s) dostlarından biri
İmam’a şöyle bir tekli e bulundu: “Sizin de Abdullah b. Zübeyr gibi küçük dağ yollarından birini seçip de o yoldan gitmeniz daha iyi olur. Böylece Yezid’in adamları sizi takip edip
size bir darbe vurmak isterlerse buna muvaﬀak olamazlar.”
İmam (a.s) bu teklife karşılık şöyle buyurdu:
“Hayır, Allah’a andolsun ki ben herkesin gi iği ve bilinen
ana yoldan ayrılmayacağım; dağlara çöllere koyulmayacağım ta ki Allah’ın isteği tahakkuk bulsun.”(1)
Netice:

İmam’ın (a.s) bu cevabından da anlaşıldığı gibi, kendisi korkup da Medine’den ayrılmamıştır. Eğer öyle olsaydı, ana yoldan gideceğine kendisine teklif e ikleri şekilde, Abdullah b.
Zübeyr gibi dağlık yolların birinden giderdi. Oysa İmam (a.s)
ana yolu tercih etmiş, ilahî emrin tahakkuku için kendi yoluna devam etmiştir.

1- Taberî, c. 7, s. 222. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 265. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s.
202. Maktel-i Harezmî, c. 1, s.189.

MEKKE’YE GİRERKEN

َ َﺎﺀ َﻣ ْﺪﻳَ َﻦ ﻗ
﴾.ِﻴﻞ
ِ ﺍﻟﺴﺒ
ﺎﻝ َﻋﺴﻲ َﺭﺑِّﻲ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﻬ ِﺪﻳَﻨِﻲ َﺳ َﻮ َﺍﺀ ﱠ
َ ﴿ َﻭ ﻟ ﱠَﻤﺎ ﺗَ َﻮ ﱠﺟ َﻪ ﺗِ ْﻠ َﻘ
Açıklama:

İmam (a.s), Medine ile Mekke arasındaki mesafeyi beş gün
içerisinde kat e ikten sonra, Şaban ayının üçüncü günü cuma
akşamı Mekke-i Mükerreme’ye girdi; şehre girerken şu ayeti
tilavet e i:
(Musa) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir.”(1) dedi.(2)

Hüseyin b. Ali (a.s), Medine’den ayrılıp Mekke’ye girdiği zaman niçin bu iki ayeti okudu? Bunca ayetlerden yalnız bu iki
ayeti seçmesinin sebebi nedir?
İmam Hüseyin (a.s), birbiriyle ilgili ve bağlı olan bu iki ayeti
tilavet etmekle, yani Medine’den çıktığında okuduğu ayetin
devamını tam beş gün sonra Mekke’ye girerken okumasıyla
1- Kasas, 22.
2- Taberî, c. 7, s. 222-271. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 265, el-İrşad, Şeyh
Müﬁd, s. 200. Maktel-i Harezmî, c.1, s.189.
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şunu belirtmek istemektedir ki, Hz. Musa (a.s) kendi vatanını
terk edip tanımadığı bir şehre sığındığında bir hedeﬁ olduğu
gibi Hz. Hüseyin (a.s) da Medine’den hareket e iğinde, bütün ilahî şahsiyetlerin takip e iği o yüce hedeﬁ takip etmektedir. Mekke’ye girmesi de yine yüce bir hedef uğrunadır ve
Allah’ın öze hidayeti olmaksızın da bu hedefe ulaşmak mümkün değildir.

ABDULLAH B. ÖMER’E CEVABI

ْ
ِ ـﺖ ﺍ ﱠَﻥ ِﻣـ ْـﻦ َﻫـ َـﻮ
ﺱ ﻳَ ْﺤﻴَــﻲ
ﺍﻥ ﱡ
َ ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﺍ ََﻣــﺎ َﻋ ِﻠ ْﻤـ
َ ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ ﱠَﻥ َﺭﺃ
ﻳَــﺎ ﺍَﺑـَـﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠ
َ ِﺑْـ ِـﻦ َﺯ َﻛ ِﺮﻳﱠــﺎ ﺍ ُْﻫـ ِـﺪ َﻱ ﺍِٰﻟــﻲ ﺑَِﻐـ ّـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺑََﻐﺎﻳَــﺎ ﺑَﻨِــﻲ ﺍِ ْﺳـ َـﺮﺍﺋ
ﻴﻞ؟ ﺍ ََﻣــﺎ ﺗَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ ﺍ َْﻥ ﺑَﻨِــﻲ ﺍِ ْﺳـ َـﺮﺍﺋِﻴﻞ

ِﻴــﺎ ﺛُـ ﱠـﻢﲔ ﻧَﺒ
ِ ﺍﻟﺸـ ْـﻤ
ـﻮﻉ ﱠ
َ ﺲ َﺳـ ْـﺒ ِﻌ
ِ ـﻮﻉ ﺍﻟَْﻔ ْﺠ ـ ِﺮ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻃ ُﻠـ
ِ ـﻮﻥ َﻣــﺎ ﺑَْﻴـ َـﻦ ُﻃ ُﻠـ
َ ﻛَﺎﻧـُـﻮﺍ ﻳَ ْﻘﺘُ ُﻠـ
َﻥ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ْﺼﻨَ ُﻌــﻮﺍ َﺷـ ْـﻴﺌًﺎ ﻓَ َﻠـ ْـﻢ ﻳُ َﻌ ِّﺠـ ِـﻞ
ْ ﻭﻥ َﻛﺎ
َ ـﻮﻥ َﻭ ﻳَ ْﺸــﺘَ ُﺮ
َ ِﻴﻌـ
َ ﻳَ ْﺠ ِﻠ ُﺴـ
ُ ِﻢ ﻳَﺒ
ْ ـﻮﻥ ﻓِــﻲ ﺍ َْﺳـ َـﻮﺍﻗِﻬ
َﺧـ َـﺬ َﻋ ِﺰ ْﻳـ ٍﺰ ﺫﻱ ﺍﻧْﺘِﻘــﺎ ٍﻡ ﺍِﺗﱠـ ِـﻖ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻳَــﺎ
ْ َﺧ َﺬ ُﻫـ ْـﻢ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍ
َ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺑـَ ْـﻞ ﺍ َْﻣ َﻬﻠ َُﻬـ ْـﻢ َﻭ ﺍ
.ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ َﻭ َﻻ ﺗَ َﺪ َﻋـ ﱠـﻦ ﻧُ ْﺼ َﺮﺗِــﻲ
ﺍَﺑـَـﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠ

Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), Mekke’ye girdiği sıralarda Abdullah b.
Ömer, müstehap Umre amellerini ve şahsi işlerini yapmak
için Mekke’de kalmaktaydı. İmam’ın (a.s) Mekke’ye girdiği
ilk günlerde o da Medine’ye dönmeye karar verdi. İmam’ın
(a.s) huzuruna gelip ona Yezid ile sulh ve biat etmeyi teklif
e i, İmam’ı(a.s) tağuta karşı muhalefet etmenin ve ona karşı
savaşa girmenin tehlikeli sonuçlarından sakındırdı. Hârezmî’nin nakline göre İmam’a (a.s) şöyle dedi:
“Ya Eba Abdullah, halk Yezid’e biat e i, dirhem ve dinar da
onun elindedir, halk ister istemez ona yönelecektir. Bu hanedanın eskiden beri size karşı düşmanlıkları olduğu için, ona
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muhalefet e iğin takdirde öldürülmenden ve hakeza bir grup
Müslümanın da bu yolun kurbanı olmasından korkuyorum.
Ben Resulullah’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Hüseyin öldürülecektir, halk ona yardım etmekten el çekerse zillet ve
hakirliğe düçar olur.’ Sen de diğer insanlar gibi biat et ve Müslümanların kanının dökülmesinden sakın.”(1)
İmam (a.s) çeşitli insanlarla konuştuğunda, onların her birine
akıl, idrak ve basiretleri miktarınca münasip cevaplar veriyordu; Abdullah b. Ömer’in tekliﬁ karşısında da şöyle cevap
verdi:
“Ey Eba Abdurrahman! Biliyor musun, dünya, Allah katında o kadar hakirdir ki Yahya b. Zekeriya(2) gibi büyük
bir peygamberin kesilmiş başı, Benî İsrail’in kötü ve zinakârlarından birisine hediye olarak gönderildi. Beni İsrail (yüce Allah’a karşı öyle muhalefet e i ki) şafak vaktinden güneş doğuncaya kadar, tam yetmiş peygamber
katle iler. Sonra, sanki hiçbir cinayet işlememişler gibi,
pazar yerlerinde oturup alış verişleriyle meşgul oldular.”
“Allah Teâlâ, onlara azap göndermede acele etmedi, onlara biraz mühlet verdi, sonra intikam sahibi, muktedir olan
Allah, onları sert bir şekilde cezalandırdı.”

İmam (a.s), sonra şöyle buyurdu:
“Ey Eba Abdurrahman! Allah’tan kork ve yardımını bizden esirgeme.”(3)
1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 190.
2- Kur’ân-ı Kerim’de, diğer meşhur peygamberler gibi Hz. Yahya’nın da
özellikle Meryem suresinde zühd ve takvasından söz edilmiştir. Hz.
Yahya zamanın padişahının iﬀetsiz kızı “Salume”nin vesvesesiyle
feci bir şekilde katledildi.
3- el-Lühuf, s. 26. Musîru’l-Ahzan, s. 20.
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Şeyh Saduk’un (r.a) nakle iğine göre, Abdullah b. Ömer kendi tekliﬁnden netice alamadığını görünce İmam’a(a.s) şöyle
dedi: “Ya Eba Abdullah, bu ayrılık vaktinde, Resulullah’ın
(s.a.a) bedeninizden defalarca öptüğü yeri müsaade edin ben
de öpeyim.” İmam (a.s) elbisesini yukarı çekince Abdullah,
hazretin göğsünün alt kısmını üç defa öptü ve ağlayarak şöyle dedi: “Ya Eba Abdullah, Allah’a emanet ol; çünkü sen bu seferde
öldürüleceksin.”(1)

Abdullah b. Ömer’in hakiki çehresini biraz daha tanırsak
çok iyi olur; öyle bir kimsenin çehresi ki bir tara an Hz. Hüseyin’e (a.s) Yezid b. Muaviye’yle sulh etmeyi teklif ediyor,
diğer tara an da riyakârlıkla Hüseyin’in (a.s) göğsünü öpüp
onun için gözyaşı döküyordu. Resulullah’tan (s.a.a)”Hüseyin
Kur’ân yolunda öldürülecek, kim yardımını ondan esirgerse
zillet ve hakirliğe duçar olacaktır.” hadisini nakletmesine ve
İmam Hüseyin’in (a.s) ona açıkça: “Abdullah Allah’tan kork
ve yardımını bizden esirgeme.” diye buyurmasına rağmen o,
İmam’a yardım etmiyor ve oradan ayrılıp Medine’ye giderek
Yezid’e biat e iğini bildirip, Hizbullah yerine Hizbü’ş-Şeytan’a uyuyordu.
Evet, Abdullah b. Ömer’in gerçek çehresiyle tanışmalıyız, ta
ki bu yolla İmam Hüseyin’e (a.s) yardım yerine, zahirde onun
için ağlayıp gözyaşı döken, batında ise zamanın Yezid ve tağutlarıyla işbirliğinde bulunan sair Abdullahlar ile zamanımızın Abdullahlarının da gerçek yüzünü tanıyabilelim.

1- el-Emali, Şeyh Saduk, Meclis: 30.

ﺍَ ْﺳﺘَ ْﻮ ِﺩ ُﻋ َﻚ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﻳَﺎ ﺍَﺑَﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ
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1- Abdullah b. Ömer’in, İmam Ali’ye (a.s) Muhalefeti

Osman öldürüldükten sonra bütün Müslümanlar, kendi istekleriyle Medine’de Emîrü’l-Müminin Hz. Ali’ye (a.s) biat
e iler. Abdullah b. Ömer ise, Hz. Ali’ye (a.s) biat etmeye hazır olmayan yedi kişiden birisiydi. Biate muhalefet etmesinin
sebebi de şundan ibare i: “Bütün Müslümanlar biat e iği
takdirde ben de biat edeceğim. Ama Hz. Ali’ye biat eden kimselerin en sonuncusu olmak şartıyla.”
Malik Eşter Hz. Ali’ye: “Ya Emîre’l-Müminin, Abdullah b.
Ömer senin kılıç ve kırbacından korkusu olmadığından dolayı böyle bahanelere başvuruyor, müsaade edin onu biraz baskı altına alalım.” dedi. Emîrü’l-Müminin (a.s) cevaben şöyle
buyurdu:
“Ben hiç kimseyi biat etmeye mecbur etmem, bırakın istediği yolu kendisi serbestçe seçsin.”

Bir gün Ali’ye (a.s), “Abdullah b. Ömer senin hükümetini yıkmak için Mekke’ye gidip komplolar düzenlemekle meşguldür.” diye haber verdiler. İmam (a.s), Abdullah b. Ömer’in,
kendi hükümetinin aleyhindeki faaliyetlerini önlemek için
Mekke’ye bir memur gönderdi. Bilahare Abdullah b. Ömer
bu yolda hiçbir muvaﬀakiyet elde etmeksizin Medine’ye geri
döndü. Sonuna kadar da Ali’nin (a.s) hükümetini resmi bilmeyip biat etmeye hazır olmadı.(1) Fakat Emîrü’l-Müminin
Ali’nin (a.s) şehadetinden sonra Muaviye’ye biat edip, onun
hükümetini resmen tanıdı.
Buraya kadar anlatılanlar, Abdullah b. Ömer’in, Hz. Ali (a.s)
gibi bir şahsiyet ve onun hükümeti gibi bir hükümete reva
gördüğü muamelesi ve Muaviye gibi bir şahsa biat etmesi ve

1 -Nehcü’l-Belâğa Şerhi, İbn Ebi’l-Hadid, c. 4, s. 9-11.
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onun hükümetini resmen tanıması, Abdullah b. Ömer’in gerçek karakterini ortaya koymaktadır.
2- Abdullah b. Ömer’in Yezid’e Biati

Muaviye, oğlu Yezid için halktan biat aldığı vakit Abdullah
b. Ömer, bu biate muhalif olan kimselerin safına geçti. Fakat
onun muhalefet etmesinden ne Muaviye korkuyordu, ne de
Yezid. Çünkü Muaviye, oğlu Yezid’in muhaliﬂeri hakkında
konuşurken Abdullah b. Ömer’in ismi geçtiğinde şöyle dedi:
“Abdullah b. Ömer’e gelince, sana biat etmekten çekinmesine
rağmen kalbi seninledir, onun kadrini bil ve onu kendinden
uzaklaştırma.”(1)
Muaviye’nin de tahmin e iği gibi Abdullah b. Ömer’in Yezid’e biat hususunda muhalefet etmesinin ona hiç bir zararı
olmadığı gibi yeri geldiğinde elinden gelen yardımı da kendisinden esirgememiştir. Yezid’e muhalefet eden kimselerin
safına geçip Hüseyin b. Ali’nin (a.s) kıyamını desteklemek ve
onu himaye etmek yerine Yezid’in hükümetinin daha fazla
takviye edilmesi ve sağlamlaşması için İmam’ı (a.s) sulha ve
onunla uzlaşmaya davet etmiştir. Bu yolla da netice alamadığını görünce İmam’la (a.s) vedalaşıp Medine’ye doğru hareket etmiştir. Medine’den Muaviye oğlu Yezid’e bir mektup
yazarak onun hükümet ve hilafetini canı gönülden kabul e iğini bildirmiştir.(2)
Abdullah b. Ömer, Yezid’e e iği biatinde o kadar samimi ve
ciddiydi ki Medine halkı, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şehadetin-

1- Biharu’l-Envar, Allame Meclisî, c. 44, s. 311. Arapça metni şöyledir:
2- Fethu’l-Barî c.13, s.60.

.ﻓَـ َـﺄ ﱠﻣﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ ُﻋ َﻤﺮ َﻓ ُﻬ َﻮ َﻣ َﻌ َﻚ ﻓَﺎﻟ َْﺰ ْﻣ ُﻪ َﻭ َﻻ ﺗَ َﺪ ْﻋ ُﻪ
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den sonra Yezid’in aleyhine kıyam edip onun valisi “Osman
b. Muhammedi” Medine’den dışarı çıkardıklarında Abdullah
b. Ömer kendi kavmini, aşiret, köle ve çocuklarını bir araya
toplayıp Yezid’in hükümetini desteklediği bir konuşmasında
onlara şöyle diyordu: “Ben Resulullah’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Kıyamet günü biati bozan her bir şahsın
önüne, biati bozduğunu gösteren bir bayrak dikilecektir.” Abdullah b. Ömer sözlerine şöyle devam ediyordu: “Ben, birisine biat edip, sonra da ona karşı savaş açmaktan daha büyük
bir hainlik ve ahde vefasızlık tanımıyorum. Bunun için sizden
herhangi birisinin, Yezid’e biatini bozup onun muhaliﬂerini
himaye e iğinden haberim olursa artık o kişinin kendisiyle
ilişkim kesilecektir.”(1)
3- Abdullah b. Ömer ve Haccac b. Yusuf

Muaviye oğlu Yezid’den sonra, Abdülmelik b. Mervan hilafete ulaştığında, İbn Zübeyr’i yok etmek için Haccac b. Yusuf’u
Mekke’ye gönderdi. Haccac Medine’ye girdiğinde Abdullah
b. Ömer gece vakti biat etmek için aceleyle Haccac’ın yanına
gelerek ona: “Ey Emîr! Elini ver halife adına biat edeyim.”
dedi. Haccac Abdullah’a: “Niçin böyle acele e in, yarın da biat
edebilirdin?” dedi. Abdullah cevaben: “Çünkü ben Resulullah’tan (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘İmamsız olarak
ölen bir kimse cahiliye devrindeki ölen insanlar gibidir.’ Gece
ecelimin gelmesinden ve dolayısıyla da imamsız ölüp cahiliye devrinin ölülerinden sayılmamdan korktuğum için, bu geç
vaki e biat etmeye geldim.” dedi. Abdullah b. Ömer konuşmasını bitirdiğinde, Haccac ayağını yorganından dışarı çıkarıp, “Elimden öpeceğine gel ayağımdan öp.” dedi.(2)

1- Sahih-i Buhari, c.9, Kitabu’l-Fiten bölümü.
2- Nehcü’l-Belâğa Şerhi, İbn Ebi’l-Hadid, c. 13, s. 242.
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Yani sen ki, bugün bana Peygamber’in (s.a.a) hadisini okuyorsun; öyleyse niçin bu hadise Hz. Ali (a.s) ve Hz. Hüseyin’in
(a.s) zamanında amel etmedin? Abdullah’ın, Resulullah’tan
(s.a.a): “Hüseyin’den yardımını esirgeyen kimse, mutlaka zelil ve
hakir olur.” diye nakle iği hadisin manası işte budur.
Netice:

İşte tarihin bize gösterdiği Abdullah b. Ömer’in gerçek yüzünü az da olsa tanıdık. Bu vesileyle her asır ve zamanın diğer
Abdullahları ile onların tu ukları yolları da dikkatli bir şekilde tanıyıp, daima onlardan kaçınmamız gerekir. Yine tarih,
zamanımız ile diğer zamanların, asrımız ile diğer asırların
Abdullahlarını şöyle ikaz ediyor:
Eğer anlamsız bahaneler getirmeden, gönüllü bir şekilde Hz.
Ali’ye (a.s) biat etmeye hazır olmazlarsa, Muaviye, Yezid vb.
gibi kimselere biat etmek zorunda kalırlar. Eğer bencillik, kibir,
cehalet ve inat, onların Hüseyin’in (a.s) yardımına koşmalarını engelliyorsa, bir gece vakti hakaret ve zilletle Haccac’ların
kapılarına gidecekleri bir günün beklentisi içinde olmalıdırlar.
Bunlar bilmelidirler ki, Benî Ümeyye’nin sinsi elleri, kendi
hedeﬂerine ulaşmak için (bu da ancak Ehlibeyt’i münzevi etmekle mümkündür) tebligat ve ortalığı velveleye vermekle,
Abdullah b. Ömer’i, en çok hadis nakleden ve din konusunda uzman bir şahıs olarak tanıtıyor(1) ve Abdullah b. Ömer
de böyle bir cereyanı karşılamak için dörtnala koşuyorsa da,
neticede Muaviye ve Yezid gibi kimselerin hedeﬂeri uğrunda
kullandıkları bir alet yerinde olup, amellerinin cezası da Haccac gibi en alçak ve cinayetkâr bir kimsenin ayağını öpmek
1- İşte bunun içindir ki mesela, en büyük hadis mecmuası olan Ahmed İbn
Hanbel’in “Müsned”inde, Abdullah b. Ömer’den 1700 hadis, ama İmam
Hasan ve İmam Hüseyin’den (a.s) toplam 22 hadis nakledilmiştir.
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olacaktır. “Bu, dünyada onlar için bir aşağılanmadır ve ahire e de
onlara büyük bir azap vardır..”(1)

Hz. Hüseyin (a.s) ve Abdullah b. Ömer’in konuşmalarında iki
önemli nükte dikkatimizi çekiyor:
1- İmam Hüseyin (a.s), ona Hz. Yahya’nın öldürülmesini ve
kesik başının cinayetkârlardan birine armağan olarak gönderilmesini hatırlatıyor. Nakledilenlere göre, İmam (a.s) yolculuğu esnasında bu içler acısı hadiseyi defalarca yâd etmiştir.
Hz. Hüseyin (a.s) bu meseleyi söz konusu etmekle, kendisiyle
Hz. Yahya’nın (a.s) mücadele ve kıyamındaki benzerliği ima
etmektedir. Zira her ikisinin de kesik başları kendi zamanlarının zalim ve cinayetkârlarına armağan olarak gönderilmiştir.
İşte bu benzerlik, İmam’ın (a.s) bu acı hadiseden söz etmesine
sebep olmuştur.
2- Abdullah b. Ömer, İmam’la (a.s) vedalaştığında ağlar bir
hâlde şöyle dedi: “Ya Eba Abdillah, Allah’a emanet ol, çünkü
sen bu yolda öldürüleceksin.”
Acaba Abdullah b. Ömer, İmam’ın (a.s) o yolculukta öldürüleceğini Resulullah’tan (s.a.a) başka bir yerden mi duymuştu? Başkalarının, Hüseyin b. Ali (a.s) hakkındaki bildikleri
haberden İmam’ın (a.s) kendisinin haberi yok muydu? Hatırlarsanız bu konuya, önceki sayfalarda da defalarca işaret
etmiştik. Hz. Hüseyin’in (a.s) “İmamet ilmini” nazara almasak bile onun kendisi, Aşura meselesini defalarca, bizzat Resulullah’tan (s.a.a) vasıtalı ve vasıtasız olarak duymuş ve bu
konudan haberdar olmuştu.

1- Mâide, 33.

BENÎ HAŞİM’E MEKTUBU

ٕ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ِﻦ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ِـﺪ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ َﻭ َﻣـ ْـﻦ
ُ  ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ.ﺍﻟﺮ ِﺣﻴـ ِـﻢ
ْﺑ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﱠ
ِﺴـ ِـﻢ ﺍﻟ ــﻠ ِﻪ ﱠ
ِ  ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ َﻣـ ْـﻦ ﻟ: ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ.ﺎﺷــﻢ
ِ ِﻗﺒَ َﻠـ ُـﻪ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَﻨِــﻲ َﻫ
ـﻒ ﻟـَ ْـﻢ
َ َﺤـ َـﻖ ﺑـِـﻲ ﺍِ ْﺳﺘَ ْﺸـ َـﻬ َﺪ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺗَ َﺨﱠﻠـ
ِ ﻳُـ ْـﺪﺭ
.ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ
 َﻭ ﱠ،ِﻙ ﺍﻟَْﻔ ْﺘـ َـﺢ

Açıklama:

İbn Kavleveyh, “Kamilü’z-Ziyarat” adlı kitabında şöyle naklediyor: “Hüseyin b. Ali (a.s), Mekke’den kardeşi Muhammed
Haneﬁye ve Benî Haşim’den olan bazı şahıslara şu mektubu
yazdı:
“Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin b. Ali’den, Muhammed b. Ali ve Haşim ailesinden yanında bulunan diğer
şahıslara. Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selamdan
sonra, sizlerden, herhangi biriniz bu seferde bana eşlik
ederse şehadete kavuşur; benimle beraber olmaktan çekinen kimseler ise, zafere ulaşmayacaktır. Vesselam.”(1)

Seyyid İbn Tavus (r.a), Kuleynî’den (r.a), Hz. Hüseyin’in(a.s)
Mekke’den hareket e ikten sonra bu mektubu yazdığını
nakleder;(2) fakat İbn Asakir ve Zehebî, İbn Kavleveyh’in gö-

1- Kâmilu’z-Ziyarat, s. 75.
2- el-Lühuf, s. 25.
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rüşünü (yani İmam’ın (a.s) Mekke’deyken bu mektubu yazdığını) teyit ederek şunu da ilave ederler: “Bu mektup Medine’ye ulaştıktan sonra, Abdulmu alib’in evlatlarından bir
grup Hz. Hüseyin’in (a.s) tarafına hareket e iler, Muhammed
Haneﬁye de Mekke’de onlara katıldı.”(1)
Netice:

Her hâlükârda bu mektubun özet olarak anlam ve neticesi
şundan ibare ir; Hüseyin b. Ali (a.s) Mekke şehrine girdiği
zaman, kendisi ve kendisiyle birlikte gelenler ile gelecekte
ona katılacak kişilerin, şehit olacaklarını kesinlikle biliyordu
ve her türlü zahirî zaferden ümidini kesmişti; çünkü Hz. Hüseyin (a.s) hâkim olan ortamı, Benî Haşim ve kendi ailesinden
olan hiç kimse için, kendi şehadetinden hemen sonra, zahirî
bir zafer elde ederek hükümeti ele geçirmek hususunda elverişli görmüyordu. Nitekim Emevî ailesini kudret ve saltanat
tahtından aşağı indirmeyi de (zemine hazır olmadığı için) imkânsız buluyordu; bundan dolayı, “Benimle beraber olmaktan
çekinen kimseler ise, zafere ulaşmayacaktır.” buyurmuştur.
Fakat İmam Hüseyin (a.s), kıyamete dek sürecek olan nihaî
zaferin, onun ve dostlarının şehadete ermelerine, ailesi ile
çocuklarının da esir düşmelerine bağlı olduğunu çok iyi biliyordu.

1- İbn Asakir’in Tarih’inde Hüseyin b. Ali’ye ait bölümün tercümesi ve
Tarihü’l-İslam, Zehebî. c. 2, s. 343.

BASRA HALKINA MEKTUBU

ٕ
ِِ
ِ ِِ ِ
ْﺮ َﻣـ ُـﻪ
ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ :ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ْ
ﺍﺻ َﻄ ٰﻔــﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ًـﺪﺍ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ــﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـﻪ َﻭ ﺁﻟـﻪ ﻣـ ْـﻦ َﺧ ْﻠﻘـﻪ َﻭ ﺍَﻛ َ
ـﺎﺭ ُﻩ ﻟِ ِﺮ َﺳــﺎﻟَﺘِ ِﻪ ﺛُـ ﱠـﻢ ﻗَﺒَ َﻀـ ُـﻪ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ َﻭﻗَـ ْـﺪ ﻧَ َﺼـ َـﺢ ﻟِِﻌﺒَــﺎ ِﺩ ِﻩ َﻭ ﺑَﱠﻠـ َـﻎ َﻣــﺎ ﺍ َْﺭ َﺳـ َـﻞ ﺑـِ ِﻪ
ﺑِﻨُﺒُ ﱠﻮﺗِـ ِﻪ َﻭ ْ
ﺍﺧﺘَـ َ
ـﺎﺱ
ـﺎﺱ ﺑ َِﻤ َﻘﺎ ِﻣـ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﺣـ ﱠـﻖ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻭ ُﻛﱠﻨــﺎ ﺍ َْﻫ َﻠـ ُـﻪ َﻭ ﺍَ َْﻭﻟِﻴَﺎﺋَـ ُـﻪ َﻭ ﺍَ َْﻭ ِﺻﻴَﺎﺋَـ ُـﻪ َﻭ َﻭ َﺭﺛَﺘَـ ُـﻪ َﻭ ﺍ َ

ﻓَ ْ
َﺣﺒَ ْﺒﻨَــﺎ ﺍﻟ َْﻌﺎﻓِﻴَـ َﺔ َﻭ ﻧَ ْﺤـ ُـﻦ
ﺎﺳــﺘَﺄﺛَ َﺮ َﻋﻠ َْﻴﻨَــﺎ ﻗَ ْﻮ ُﻣﻨَــﺎ ﺑ ِٰﺬﻟـِ َـﻚ ﻓَ َﺮ ِﺿﻴﻨَــﺎ َﻭ َﻛ ِﺮ ْﻫﻨَــﺎ ﺍﻟُْﻔ ْﺮﻗَـ َﺔ َﻭ ﺍ ْ
ْ
ـﺖ َﺭ ُﺳــﻮﻟِﻲ
ْﺤـ ِّـﻖ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ َﺤ ِّﻖ َﻋﻠ َْﻴﻨــﺎ ِﻣ ﱠﻤـ ْـﻦ ﺗَـ َـﻮ ﱠﻻ ُﻩ َﻭ َﻗـ ْـﺪ ﺑََﻌ ْﺜـ ُ
َﺣـ ﱡـﻖ ﺑ ِٰﺬﻟـِ َـﻚ ﺍﻟ َ
ﻧَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ ﺍِﻧﱠــﺎ ﺍ َ
ﺍﻟﺴـﱠﻨ َﺔ ﻗَـ ْـﺪ
ـﺎﺏ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍ َْﺩ ُﻋﻮ ُﻛـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ ِﻛﺘَـ ِ
ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺑِ ٰﻬـ َـﺬﺍ ﺍﻟ ِْﻜﺘَـ ِ
ـﺎﺏ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ُﺳـﱠﻨ ِﺔ ﻧَﺒِﻴِّـ ِﻪ ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ﱡ
ﺍﻟﺮ َﺷــﺎ ِﺩ
ـﺖ ﻓَ ـ ِﺎ ْﻥ ﺗَ ْﺴـ َـﻤ ُﻌﻮﺍ ﻗَ ْﻮﻟـِـﻲ ﺍ َْﻫ ِﺪ ُﻛـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ َﺳ ـﺒ ِ
ـﺖ َﻭ ﺍﻟْﺒ ْ
ُﺣﻴِﻴَـ ْ
ﺍُِﻣﻴﺘَـ ْ
ِﺪ َﻋ ـ َﺔ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ْ
ِﻴﻞ ﱠ
ﺍﻟﺴــﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤـ ُﺔ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺑَ َﺮﻛَﺎﺗُـ ُـﻪ.
َﻭ َﱠ
Açıklama:

Taberî’nin nakle iğine göre, İmam Hüseyin (a.s) Mekke’ye
girdikten sonra, Basra şehrindeki, Malik b. Mesme el-Bekrî,
Mesud b. Amr ve Müncir b. Carud gibi kabile reislerine bir
mektup yazdı. Mektubun metninin tercümesi şöyledir:
“Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selam olsun. Allah
Teâlâ Muhammed’i (s.a.a) insanların arasından seçti. Peygamberliğiyle ona ikramda bulundu, onu kendi risaleti
için şereﬂendirdi. Sonra insanlara nasihat edip, onları hi-
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dayet e iği ve kendisine verileni halka ulaştırdığı (peygamberlik vazifesini yaptığı) bir hâlde, onun ruhunu aldı.
Biz de onun ailesi, evliyası, vasi ve varisleri idik ve insanlar arasında onun makamına daha lâyık olan kişilerdik;
fakat bir grup, bizden ileri geçip bu hakkı bizden aldılar.
Bizim, bu hakka onlardan daha lâyık ve onlardan daha üstün olduğumuzu bildiğimiz hâlde, Müslümanların arasında ﬁtne, ihtilaf ve ayrılık çıkmaması, düşmanların onlara
musallat olmaması için bu duruma rıza gösterip Müslümanların rahatını, kendi hakkımıza tercih e ik. Kendi elçimizi bu mektupla sizin tarafınıza gönderip, sizi, Allah’ın
kitabına ve Peygamber’in sünnetine davet ediyorum. Zira
Peygamber’in sünneti ortadan kaldırılmış yerini bidatler
almıştır. Eğer sözümü kabul eder ve beni dinlerseniz ben
de sizi hidayet yoluna yöneltirim. Vesselamu aleykum ve
rahmetullahi ve berekâtuh.”(1)

İmam (a.s) bu mektubu, Süleyman ismindeki dostlarından
birisinin vasıtasıyla Basra’ya gönderdi. Süleyman, memuriyetini yerine getirip İmam’ın (a.s) mektubunu ulaştırdıktan
sonra yakalandı. Bunun üzerine İbn Ziyad, Kûfe’ye hareket
etmeden bir gece önce onun darağacına asılmasını emre i.

Hüseyin b. Ali (a.s) bu mektubunda, Basra halkını, İslam ve
Kur’ân’a muhalif olan düzen ile mücadele hususunda kendisiyle yardımlaşmaya davet etmenin yanı sıra, Ehlibeyt’in
makamını, hilafet ve İslam yolunun saptırıldığını da açıkça
beyan etmiş ve önemi daha çok olan meseleyi, önemi az olan
meselelerden öne geçirmek gerektiğini, Ehlibeyt’in belirli bir
zaman zarfında sükût etme felsefesi ile kendi kıyamının asıl

1- Taberî, c. 7, s. 240.
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hedeﬁni detaylı bir şekilde izah etmiştir. Şöyle ki, eğer onlar
o ortamda susmak yerine kıyam etseydiler, kıyamdan bir netice elde etmemekle birlikte düşmanların ve münafıkların da
eline bu kıyamdan kendi hedeﬂeri yolunda faydalanmak için
tam bir fırsat verilmiş olurdu.
Bu esas üzerine o gün konuşmayıp, evin kapısını kapa ılar,
bu yolla tehlikeli kargaşalık ve ﬁtnelerin önünü almış oldular
ve Müslümanlara, tebliğ ve kılavuzluk yapmak yoluyla onları
kemâle hidayet e iler; fakat şimdi başka bir merhaleye gelinmişti. İslam yolunu saptırmak değil, belki onu yok etmek
tehlikesi vardı.
Peygamber’in (s.a.a) sünneti yok edilmiş, onun yerini bidat
ve bencillikler almıştı. Bugünün şartları da artık fesatla mücadele etmek için müsai i. Yani eğer, bu mücadele uğrunda
ümmetin en iyilerinden olan bir grup insanın kanı dökülse
de, düşmanın ondan kendi çıkarına faydalanamayacağı bir
yana bırakılsın, belki İslam’ın yararına en iyi fayda ve değerler de elde edilecekti; bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s) onları, Yezid’in aleyhine kıyam etmeye davet e i.

KUFE HALKININ MEKTUPLARINA CEVABI

ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ِﻦ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ َْﻤ ـ ِ
ﲔ ،ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ؛ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ
ﲔ َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﺴ ـ ِﻠ ِﻤ َ
ﻸ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ ـ َ
ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُ

ِﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻛَﺎﻧـَـﺎ ِ
ِﻜﺘُﺒ ُ
ﻴﺪﺍ ﻗَ ِﺪ َﻣــﺎ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺑ ُ
ﺁﺧـ َـﺮ َﻣـ ْـﻦ ﻗَـ ِـﺪ َﻡ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ُﺭ ُﺳـ ِﻠ ُﻜ ْﻢ َﻭ
َﻫﺎﻧِﻴًــﺎ َﻭ َﺳـ ِﻌ ً

ـﺖ ﻛ ﱠ ِ
َﺮﺗُـ ْـﻢ َﻭ َﻣ َﻘﺎﻟَـ ُﺔ ُﺟ ِﻠ ُ
ـﺎﻡ
ِﻤـ ُ
ـﺲ َﻋﻠ َْﻴﻨَــﺎ ﺍَِﻣـ ٌ
ﻗَـ ْـﺪ ﻓَﻬ ْ
ّﻜـ ْـﻢ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ ﻟ َْﻴـ َ
ُﻞ ﺍﻟـﱠـﺬﻱ ﻗَ َﺼ ْﺼﺘُـ ْـﻢ َﻭ َﺫﻛ ْ
ـﺖ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ ِ
َﺧــﻲ
ْﺤـ ِّـﻖَ .ﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺑََﻌ ْﺜـ ُ
ﻓَ َﺎ ْﻗﺒِـ ْـﻞ ﻟ ََﻌـ ﱠـﻞ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻳَ ْﺠ َﻤ ُﻌﻨَــﺎ ﺑـِ َـﻚ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ُْﻬـ ٰـﺪﻱ َﻭﺍﻟ َ

ِﺤﺎﻟِ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍ َْﻣ ِﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ
ـﺐ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ﺑ َ
َﻭﺍﺑْـ َـﻦ َﻋ ِّﻤــﻲ َﻭ ﺛِ َﻘﺘِــﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺑَْﻴﺘِــﻲ َﻭ ﺍ ََﻣ ْﺮﺗُـ ُـﻪ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﻜﺘُـ َ
ـﺐ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ ﻗَـ ْـﺪ ﺍِ ْﺟﺘَ َﻤـ َـﻊ َﺭ ْﺃ ُﻱ َﻣ َﻠﺌِ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﺫﻭِﻱ ﺍﻟَْﻔ ْﻀـ ِـﻞ َﻭﺍﻟ ِ
َﺭ ْﺃﻳ ُ
ْﺤ ٰﺠــﻲ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ
ِﻜـ ْـﻢ ﻓَـ ِﺎ ْﻥ ﻛَﺘَـ َ
َﻋ ٰﻠــﻲ ِﻣ ْﺜـ ِـﻞ َﻣــﺎ ﻗَـ ِـﺪ َﻡ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺑـِ ِﻪ ُﺭ ُﺳـ ُ
ِﻜـ ْـﻢ ﺍَْﻗـ ِـﺪ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ِﺷـ ً
ـﻠﻜ ْﻢ َﻭ ﻗَـ َـﺮ ْﺃ ُﺕ ﻓِــﻲ ﻛُﺘُﺒ ُ
ـﻴﻜﺎ

ـﺎﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ،ﻓَﻠ ََﻌ ْﻤــﺮﻱ َﻣــﺎ ْ ِ
ـﺎﺏ َﻭ ْﺍﻵ ِﺧـ ُـﺬ ﺑِﺎﻟِْﻘ ْﺴـ ِـﻂ َﻭ
ـﺎﻡ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ َْﻌﺎ ِﻣـ ُـﻞ ﺑِﺎﻟ ِْﻜﺘَـ ِ
ﺍﻻ َﻣـ ُ
ﺍِ ْﻥ َﺷـ َ
ـﺲ ﻧَْﻔ َﺴـ ُـﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺫ ِ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ.
ﱠ
ْﺤـ ِّـﻖ َﻭ ﺍﻟ َ
ﺍﻟﺪﺍﺋِـ ُـﻦ ﺑِﺎﻟ َ
ﺍﺕ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﱠ
ْﺤﺎﺑـِ ُ

Açıklama:

Kûfe halkı, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) biat etmekten kaçınıp,
fesatla mücadeleye hazır olduğunu ve Mekke şehrine girdiğini haber alınca, kendisine çok sayıda elçiler ve mektuplar
gönderdiler. Gönderilen bütün mektup ve tavsiyelerin özeti
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şundan ibare i: “Şimdi artık Muaviye ölmüş ve Müslümanlar onun şerrinden kurtulmuştur. Kendimizi, bizi şaşkınlıktan kurtaracak ve yara almış gemimizi sahile ulaştıracak bir
imama muhtaç görüyoruz. Şimdi biz Kûfe halkı olarak bu
şehirde Yezid’in valisi Numan b. Beşir’e karşı çıkıp onunla
her türlü ilişkiyi kesmiş bulunmaktayız; ha a onun cemaat
namazlarına bile katılmıyoruz. Sadece sizin gelmenizi bekliyoruz, elimizden gelen her yardımı sizin hedeﬁniz uğrunda
esirgemeyeceğiz, sizin yolunuzda kendi canımız ve malımızdan da geçmeye hazırız.”
İmam Hüseyin (a.s), bazı tarihçilerin nakle iğine göre 12 bini
aşan mektuplara cevap olarak şöyle yazdı:
“Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin b. Ali’den Kûfe şehrinin ileri gelen mümin ve Müslümanlarına. Allah’a hamd,
Peygamber’e salât ve selamdan sonra, siz Kûfe ehlinin en
son mektubu (Hani ve Said vesilesiyle) bana ulaştı. Mektuplarınızda zikir ve izah e iğiniz şeyleri anladım; çoğunuzun sözü şundan ibare i: ‘Bizim, imam ve önderimiz
yoktur; bize, şehrimiz Kûfe’ye gel ki Allah Teâlâ senin vesilenle bizi hakka ve doğru yola hidayet etsin.’ Şimdi ben,
ailem arasında herkesten daha çok itimat e iğim kardeşim
ve amcam oğlunu (Müslim b. Akil’i), size doğru gönderiyorum. Ona, durumunuzu, düşüncelerinizi, görüşlerinizi
yakından öğrenip neticeyi bana bildirmesini emre im.
Eğer Kûfe halkının ekseriyetinin isteği ve aranızdaki akıl
ve fazilet sahibi kimselerin görüşü de, elçilerinizin huzuren anla ıkları ve mektuplarınızda okuduğum ve zikre iğiniz gibi olursa, inşaallah ben de pek yakın bir zamanda
size doğru hareket edeceğim.”

İmam (a.s) mektubunu şu cümleyle bitirdi:
“Allah’a yemin ederim ki gerçek İmam, Allah’ın kitabıyla

Medine’den Mekke’ye Sözleri □ 75

amel eden, adalete sarılan, hakka boyun eğen ve kendisini
sadece Allah’a adayan bir kimsedir. Vesselam.”(1)

Taberî ve Dineverî’nin nakle iğine göre, İmam (a.s) mektubu Kûfe halkının iki elçisi Hanî ve Said vasıtasıyla onlara
gönderdi;(2) fakat Harezmî’nin nakle iğine göre, İmam (a.s)
mektubu, Müslim b. Akil’in kendisine vererek şöyle buyurdu:
“Ben seni, Kûfe halkına doğru gönderiyorum. Allah-u
Teâlâ seni, rızasını ve hoşnutluğunu kazandıracak şeylerde muvaﬀak eylesin, hareket et. Allah yardımcın olsun.
Ümit ederim ki ben ve sen şehitler makamına nail oluruz.”(3)
Netice:

Hüseyin b. Ali (a.s) bu mektubunda Kûfe halkının isteklerini cevaplamanın, bir elçi göndereceğini bildirmenin ve onu
bir kardeş ve halk arasında en çok güvendiği kimse olarak
tanıtmanın yanı sıra her Müslümanın tabi olması gerektiği
İmam ve önderin şartlarını da beyan etmekte ve onun (İmamın) Kur’ân ile amel etmesi, hak ve adaletle hükmetmesi ve
kendisini Allah yoluna adamış olması gerektiğini de önemle
vurgulamaktadır.

1- Taberî, c. 7, s. 235. el-Kâmil, c. 3, s. 267. el-İrşad, s. 204. Maktel-i Harezmî, c.1, s.195-196.
2- Taberî, c. 7, s. 235. Ahbarü’t-Tival, s. 238.
3- Maktel-i Harezmî, c.1, s.196.
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MÜSLİM B. AKİL’E MEKTUBU
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ـﻮﻥ َﺣ ْﻤ ُﻠـ َـﻚ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟْﻜﺘَـ ِ ﱠ
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ِ ﺎﻣـ
ُ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َْﻮ ْﺟـ ِﻪ ﺍﻟـﱠـﺬﻱ َﻭ ﱠﺟ ْﻬﺘُـ َـﻚ ﻟـَ ُـﻪ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ
ْ َْﺠ ْﺒـ َـﻦ ﻓ

.ﺍﻟﺴــﻼ ُﻡ
َﻭ َﱠ

Açıklama:

Müslim b. Akil, mübarek Ramazan ayının ortasında,(1) Hüseyin b. Ali’nin (a.s) emre iği şekilde, Mekke’den Kûfe’ye doğru hareket e i. Yol esnasında Medine’ye de uğradı. Burada
beklediği az bir süre zarfında, Peygamber’in (s.a.a) kabrini
ziyaret edip kendi akrabaları ve aşireti ile tekrar görüştükten
sonra, Kays kabilesinden olan iki kılavuzla birlikte Kûfe’ye
doğru yola çıktı. Bu yolcular, Medine’den biraz uzaklaştıktan
sonra yolu kaybedip, Hicaz’ın kumlarla kaplı geniş çöllerinde
şaşkınlık içinde kaldılar. Çok çaba sarf e ikten sonra nihayet
yolu buldular, ama Müslim ile birlikte olanlar, şiddetli sıcak
ve susuzluk sebebiyle canlarını kaybedip, hayata veda e iler.
Ancak Müslim b. Akil kendisini, bedevi bir kabilenin oturduğu, “Medik” ismindeki bir yere ulaştırarak ölüm tehlikesinden kurtulmuş oldu.

1- Mürucu’z-Zeheb, c. 2, s. 86.
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Müslim b. Akil “Medik”e ulaştıktan sonra, kabile fertlerinden
biri vasıtasıyla İmam’a (a.s) bir mektup gönderdi. Bu mektupta, kendisiyle birlikte olan kılavuzların öldüğünü ve kendisinin ise, bu tehlikeden kurtulduğu olayını bildirmenin yanı
sıra, İmam’dan (a.s) kendisini Kûfe’ye gönderme kararını yeniden gözden geçirmesini, maslahat gördüğü takdirde yerine
başka birisini bu göreve tayin etmesini istedi; çünkü o bu olayı kötüye yoruyor ve bu yolculuğun da uğurlu bir yolculuk
olmadığını düşünüyordu.
Müslim mektubun sonuna da, gönderilen elçi vasıtasıyla
mektubun cevabını alana dek bu mekânda bekleyeceğini ilave e i.(1)
İmam Hüseyin (a.s) mektuba cevaben şöyle yazdı:
“Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selamdan sonra; ben,
bu mektubu yazmana ve sana verdiğim görevden istifa ettiğini bildirerek, mazur görmemi istemene korku ve dehşetin sebep olduğu endişesindeyim; ama sen bu korkuyu
bir kenara bırak ve sana verdiğim görevi yerine getir. Yoluna devam et. Vesselam.”(2)
İmam’ın Endişesi:

İmam’ın (a.s) bu sözünden şu manayı çıkarabiliriz: İslamî bir
toplumda derin bir değişiklik vücuda getirmek isteyen Hüseyin b. Ali (a.s) gibi bir şahsiyetin ve onun gibi bir önderin
hiçbir şeyden korkmaması kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle bir
İmam’ın tara arları ve temsilcileri de öyle bir cesaret ve mertliğe sahip olmalıdırlar. Böyle olmadığı takdirde o şahsiyetin

1- Taberî, c. 7, s. 237.
2- Tarih-i Taberî, c. 7, s. 237, el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 204. Maktel-i Harezmî, c.1, s.196.
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kıyamı mağlubiyetle sonuçlanacak ve böyle bir kıyam o şahsiyetin nazarındaki o yüce hedefe ulaşamayacaktır.
Evet, İmam’ın (a.s) endişesi, düşmanın sayısı ve gücünden
dolayı değildi; onun endişesi, sadece elçi ve temsilcilerinde
olmaması gereken bazı korku ve zaa an dolayıydı.

MEKKE’DEKİ HUTBESİ

ـﺎﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ َﻻ ﻗُـ ﱠـﻮ َﺓ ﺍِﱠﻻ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺭ ُﺳــﻮﻟِ ِﻪُ ،ﺧـ ﱠـﻂ
ﺍَﻟ َ
ْﺤ ْﻤـ ُـﺪ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﻣــﺎ َﺷـ َ
َﻣــﺎ ﺍ َْﻭﻟ ََﻬﻨِــﻲ ﺍِٰﻟــﻲ
ﺍَﻧـَـﺎ َﻻ ِﻗﻴ ـ ِﻪ َﻛ َﺎﻧـِّـﻲ

ﺁﺩ َﻡ َﻣ َﺨـ ﱠـﻂ ﺍﻟِْﻘـ َـﻼ َﺩ ِﺓ َﻋ ٰﻠــﻲ ِﺟﻴـ ِـﺪ ﺍﻟَْﻔﺘَــﺎ ِﺓ َﻭ
ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ُﺕ َﻋ ٰﻠــﻲ ُﻭﻟـْ ِـﺪ َ
ـﻒ َﻭ َﺧﱠﻴـ َـﺮ ﻟـِـﻲ َﻣ ْﺼ َﺮ ًﻋــﺎ
ﻮﺳـ َ
ﺍ َْﺳـ َـﻼﻓِﻲ ﺍِ ْﺷ ـﺘِﻴَ َ
ﺎﻕ ﻳَ ْﻌ ُﻘـ َ
ـﻮﺏ ﺍِٰﻟــﻲ ﻳُ ُ
َﻭ َﺻﺎﻟـِـﻲ ﺗَﺘَ َﻘ ﱠﻄ ُﻌ َﻬــﺎ َﻋ ْﺴـ َـﻼ ُﻥ ﺍﻟَْﻔ َﻠـ َـﻮ ِ
َُﻥ ِﻣﻨِّــﻲ
ﺍﺕ ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨ َﻮﺍ ِﻭﻳـ ِ
َﺮﺑـَ َـﻼ َﺀ ﻓَﻴَ ْﻤــﻼ ﱠ
ﺑِﺎ ْ
ـﺲ َﻭ ﻛ ْ

ِﺿــﺎ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
ـﺺ َﻋـ ْـﻦ ﻳَـ ْـﻮ ٍﻡ ُﺧـ ﱠـﻂ ﺑِﺎﻟَْﻘ َﻠـ ِـﻢ ﺭ َ
ْﺮ ً
َﺟ ِﺮﺑَـ ًﺔ َُﺳ ـ ْﻐﺒًﺎ َﻻ َﻣ ِﺤﻴـ َ
ﺍﺷــﺎ َﺟ ْﻮﻓًــﺎ َﻭ ﺍ ْ
ﺍَﻛ َ
ِﺿﺎﻧـَـﺎ ﺍ َْﻫـ َـﻞ ﺍﻟْﺒَ ْﻴـ ِ
ﺍﻟﺼﺎﺑِ ِﺮﻳـ َـﻦ ﻟـَ ْـﻦ ﺗَ ُﺸـ ﱠـﺬ َﻋـ ْـﻦ
ﺭَ
ـﻮﺭ ﱠ
ـﺖ ﻧَ ْﺼﺒِـ ُـﺮ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺑََﻼﺋِـ ِﻪ َﻭ ﻳُ َﻮﻓِّﻴﻨَــﺎ ﺍ ُ
ُﺟـ َ

َﺭ ُﺳ ِ
ِﻢ َﻋ ْﻴﻨُ ُﻪ َﻭ
ﲑ ِﺓ ﺍﻟْ ـ ـ ُﻘ ْﺪ ِ
ﻮﻋ ٌﺔ ﻟ َُﻪ ﻓِﻲ َﺣ ِﻈ َ
ُﺤ َﻤﺘُ ُﻪ ﺑَ ْﻞ ِﻫ َﻲ َﻣ ْﺠ ُﻤ َ
ﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟ ْ
ﺱ ﺗَـ َﻘ ـ ﱡـﺮ ﺑِﻬ ْ
َﺎﻥ ﻓِﻴﻨَــﺎ ﺑـَـﺎ ِﺫ ًﻻ ُﻣ ْﻬ َﺠﺘَـ ُـﻪ ُﻣ َﻮ ِّﻃﻨًــﺎ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻟَِﻘــﺎ ِﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻧَْﻔ َﺴـ ُـﻪ
ﻳُ ْﻨ َﺠـ ُـﺰ ﺑِِﻬـ ْـﻢ َﻭ ْﻋـ ُـﺪ ُﻩ ﺍ ََﻻ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﻛ َ
ﻓَﻠْﻴَﺮ َﺣــﻞ َﻣ َﻌﻨَــﺎ ،ﻓَ ِﺎﻧﱠــﻲ َﺭ ِ
ـﺎﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ.
ﺍﺣـ ٌـﻞ ُﻣ ْﺼﺒ ً
ِﺤــﺎ ﺍِ ْﻥ َﺷـ َ
ْ

Açıklama:

Hac mevsiminin yaklaşmasıyla, Müslüman hacılar grup grup
Mekke’ye geliyorlardı. Zilhicce ayının evvellerinde İmam
(a.s), Yezid b. Muaviye’nin emri üzere, Amr b. Said b. As’ın
zahirde hac emri adı altında; fakat gerçekte çok tehlikeli bir
görevi yapmak maksadıyla Mekke’ye girdiğini ve Mekke’nin
her neresinde olursa olsun, mümkün olduğu takdirde Amr b.
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Said b. As’ın kendisini öldürmekle görevli kılındığından haberdar oldu. Bu yüzden İmam (a.s) Mekke’nin saygınlığının
korunması için hac merasimine katılmaksızın, hac amellerini
Umre’ye çevirip, Zilhicce ayının sekizinde, salı günü Mekke’den Irak’a doğru hareket e i.
İmam (a.s), Irak’a hareket etmeden önce, Benî Haşim ailesi
ve Mekke’de bulunduğu süre içerisinde kendisine katılan bir
grup Şiî arasında şu hutbeyi okudular:
“Bütün hamtlar Allah’a mahsustur. Allah neyi dilerse o
olur. Kuvvet ve kudret ancak Allah’tandır, Allah’ın salât
ve selamı onun Resulüne olsun.”

İmam Hüseyin (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
“Gerdanlık, kızların boynuna yazıldığı (ona gerekli olduğu) gibi, ölüm de insanoğlunun üzerine yazılmıştır. Yakup,
Yusuf’u görmeyi arzu e iği gibi, ben de atalarımı görmeyi
arzu ediyorum. Bana, varacağım bir katligâh tayin edilmiştir. Öyle ki, o ıssız çöllerin yırtıcı kurt ve hayvanlarının (Kûfe ordusunun), Nevavis ve Kerbela arasındaki bir
yerde benim uzuvlarımı parçaladıklarını, aç karın ve boş
dağarcıklarını da benim bedenimle doldurduklarını adeta
gözlerimle görüyorum. Allah’ın kaza kalemiyle yazılmış
olan böyle bir günden kurtuluş yoktur. Allah’ın razı olduğu şeye biz Ehlibeyt de razıyız. O’nun bela ve imtihanı
karşısında, sabır ve istikamet gösteriyoruz; sabredenlerin
sevabını bize (tamamıyla) verecektir. Resulullah’ın (s.a.a)
bedeninin parçası olan evlatları, ondan hiçbir zaman ayrı
düşmeyeceklerdir. Cenne e de onun yanında olacaklardır; çünkü onlar, Peygamber’in (s.a.a) hoşnutluğu ve gözünün aydınlığına vesile olacak ve vadesi de (ilahî hükümetin istikrarı da) onların vasıtasıyla gerçekleşecektir.”

İmam (a.s) sözlerini şu cümleyle sona erdirdi:
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“Herkes bilsin ki, bizim uğrumuzda ve Allah’a ulaşmak
yolunda canından geçmeye hazır olanlar, bizimle birlikte
hareket etmelidir; çünkü ben yarın sabah erkenden hareket edeceğim inşaallah.”(1)
Netice:

Hüseyin b. Ali (a.s) Mekke’den hareket e iğinde yaptığı
konuşmasında, yalnız şehade en değil, kendi şehadetinin
ayrıntılarından bile söz etmiştir. İmam (a.s), dostlarını böyle önemli bir olaya katılmaya, Kur’ân uğrunda canlarından
geçmeye ve likaullaha kavuşmak için kendilerini feda etmeye
hazır olduklarını öğrenmek ve Kûfe’ye doğru hareket etme
hazırlığını yapmaları için meseleyi açıkça ortaya koyup bu
hususta onları aydınlatmıştır.

Eskiden beri şöyle bir soru söz konusu edilmiştir: Bilerek
şehadete doğru gitmenin ve ölüme teslim olmanın manası
nedir? Acaba canı korumak, özellikle de masum İmam (a.s)
gibi bir şahsiyetin kendi canını koruması farz değil midir?
Sorunun cevabı kısaca şöyledir: Cihad, İslam’ın en önemli farzlarından biri olduğu gibi şehadet de her Müslümanın
kavuşmak istediği bir şeydir. Kur’ân-ı Kerim’de, cihad ve şehadetle ilgili birçok ayet mevcu ur.(2) Bu ayetlerin hiçbirinde
cihad ve şehadet meselesi zafer ve galibiyetin bilinmesiyle
kayıtlı değildir. Belki İslam düşmanlarının karşısında savaşmak, fedakârlık etmek ve hakkın zafere ulaşması yolunda şe-

1- el-Lühuf, s. 53, Musîru’l-Ahzan, s. 21.
2- Yüzeysel bir bakışla baktığımızda, cihad ve şehadetle ilgili ayetlerin
yüzü aşkın olduğunu görmekteyiz.
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hit olmak müminlerin sıfatlarından biri olarak zikredilmiştir.
Kur’ân’da müminin sıfatları hakkında zikredilen ayetlerden
birisi şöyledir:
“Şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara
mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler
ve öldürülürler; (bu) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’ân’da da
onun üzerine gerçek olan bir vaa ir. Allah’tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu hâlde yaptığınız
bu alış verişten dolayı sevinip, müjdeleşiniz. İşte büyük
kurtuluş ve mutluluk budur.”(1)

Sonraki aye e bu fedakâr müminleri, dokuz yüce sıfatla övüp
bu vesileyle onları takdir etmiştir:
“Tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, (İslam
yolunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler,
iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah’ın
sınırlarını (emir ve hükümlerini) koruyanlar; işte böyle
müminleri (cennet ile) müjdele.”(2)

İşte onlar Allah’ın kanun ve sınırlarını koruyan kimselerdir.
Yani İlahî kanun ve sınırları korumak, onları, fedakârlığın ve
canlarından geçmenin en yüce derecesine ulaştırmıştır. Görüldüğü gibi bu aye e de diğer ayetlerdeki gibi cihad meselesi zaferle kayıtlanmış değildir.
“Bazen öldürürler, bazen de öldürülürler.”

Resulullah’ın (s.a.a) siyer ve yaşantısı da bu hakikati teyit etmektedir. Zira Resulullah eşit olmayan şartlar altında kendilerinden çok daha güçlü olan düşmanlarla savaşıyordu; öyle

1- Tevbe, 111.
2 47- Tevbe, 112.
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ki bazen en yakın akrabasını kaybediyordu. Eğer Allah yolunda İslam düşmanlarına karşı yapılan savaş ve ciha a düşmana galip olmak kesinlik kazanmış olsaydı, o zaman Allah
yolunda söz konusu edilen cihad ve şehadet meselesi de gerçek anlamını yitirmiş olurdu.
Eğer Allah yolunda cihad etmek meselesi, bütün Müslümanlara bir vazife olarak farz edilmişse, Kur’ân’ı korumak makamında olan bir İmam için, düşündüğümüzden daha büyük
bir vazife farz kılınmıştır. İmam (a.s), kendisiyle en yakın akrabalarının canını ilahî sınır ve kanunları korumak uğrunda
feda etmeyecek de kim edecekti?
Evet, İmam Hüseyin (a.s), durum ve şartları böyle yararlı bir
muamele için uygun görüyor ve bu muamelenin, sonuçta İslam, Kur’ân, Sünnet ve Müslümanların, Yezitlerin sultası altından kurtulmasına ve İslam tarihinde yeni bir değişikliğin
meydana gelmesine sebep olacağını çok iyi biliyordu. Hz.
Hüseyin (a.s.) işte bunun için Irak’a doğru hareket etmeye karar almıştı. Biz gelecek sayfalarda, İmam’ın (a.s) sözleri münasebetiyle yine bu konudan bahsedeceğiz.

ABDULLAH B. ABBAS’A CEVABI

ِ ََﻢ ﺍَﻧَّ َﻚ ﻧ
...ﲑ
ِ ﺎﺻ ٌﺢ ُﻣ ْﺸـ ِﻔ ٌﻖ َﻭ ﻗَ ْﺪ ﺍَ ْﺯ َﻣ ْﻌ ُﺖ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ َْﻤ ِﺴـ
ْ ﻳَﺎ ﺍﺑْ َﻦ َﻋ ِّﻢ! ﺍِﻧِّﻲ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻻ
ُ ََﻋﻠ
َ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮﻧـِـﻲ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﺴــﺘَ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮﺍ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟ َْﻌ َﻠ َﻘـ َﺔ ِﻣـ ْـﻦ َﺟ ْﻮﻓِــﻲ َﻓـ ِﺎ َﺫﺍ َﻓ َﻌ ُﻠــﻮﺍ َﺳـﻠ
ﱠﻂ

.ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳُ ِﺬﻟ ُﱡﻬـ ْـﻢ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ُﻜﻮﻧـُـﻮﺍ ﺍَ َﺫ ﱠﻝ ِﻣــﻦ ﻓِـ َـﺮﺍ ِﻡ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﺮﺃَ ُﺓ

Açıklama:
İmam’a (a.s), Hareket Etmek İstediği Yönü Değiştirmesi İçin
Yapılan Tekliﬂer:

Hüseyin b. Ali (a.s) Irak’a doğru hareket edeceğini bildirdiği
zaman, bazı şahıslar onun bu hareketine karşı çıkıp böyle bir
yolu takip etmekten sakınmasını teklif e iler. Bu tekliﬁ sunan
hayırsever ve ileri görüşlü kişilerin tüm delilleri, Kûfe halkının, vefasız ve ahdi bozan bir millet olmalarıydı. Bu kişilerin
hepsi de, Kûfelilerin insanı güzel karşılayan fakat kötü uğurlayan insanlar oldukları inancındaydılar ve yine bunların
hepsi bu seferin, İmam’ın (a.s) ölümüne ve ailesinin ise esir
düşeceğine sebep olacağını tahmin ediyorlardı.
Ama gerçek şudur ki, onlar bu tahminlerinde isabetli olmalarıyla birlikte, meselenin yalnız bir yönünü görüp, onu sadece
o yönden değerlendiriyorlardı. Onların nazarında, İmam’ın
şehadeti İslam ve Müslümanların zayıﬂığına sebep olacağından, mümkün olan her vesileyle İmam Hüseyin’i Kûfe’ye
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doğru gitmekten alıkoymak istiyorlardı. Fakat İmam (a.s) bu
meselenin başka bir yönüne bakıyordu, o yön de Kur’ân’ın,
Müslümanları tekitle savaşa çağıran onlarca ayetin içeriğinden ibare i.
Evet, İmam (a.s) şu ayeti okuyordu:
“Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde üzerinize yazıldı
(farz kılındı).”(1)

Yine şu ayeti okuyordu:
“Şeytanın dostlarıyla savaşın.”(2)

Ardından, durumları ele alıp şartları iyice değerlendirdikten
sonra şöyle bir neticeye vardı: Şu anda Şeytanın dostlarıyla
savaşmak gerekiyorsa, bugün Şeytanın, Yezid’den daha iyi
bir dostu kim olabilir ki? Onunla savaşmak her Müslümandan daha çok, benim gibi İslam’ın koruyucusu ve ümmetin
de İmam’ı olan bir şahsiyete farzdır. Bunun için, hitabesinde
de açıkça dostlarına şöyle buyurdu:
“Bizim yolumuzda, yani Hâk kelimesini yüceltmek yolunda, kendi canından geçmeğe ve şehadete kavuşmaya hazır
olanlar benimle hareket etmeye hazırlansınlar.”

Bu derece hazır olan ve dünya hayatına sırt çeviren kimseler,
İmam’ın çağrısına “Lebbeyk” diyerek onun kaﬁlesine katıldılar.
Ancak köklü ve esaslı her hareket hakkında yapıldığı gibi, diğer bazı Müslümanlar, ha a tanınmış Müslümanlardan birkaç kişi, bir köşeye çekilip, İmam’ın çağrısına olumlu cevap
vermemekle bu büyük mutluluktan ve ebedi saade en mah-

ُ َِﺐ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ﺍﻟِْﻘﺘ
﴾ﺎﻝ َﻭ ُﻫ َﻮ ُﻛ ْﺮ ٌﻩ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
َ ﴿ ُﻛﺘ
﴾ﺎﻥ
ِ ﺍﻟﺸ ْﻴ َﻄ
ﺎﺀ ﱠ
َ َ﴿ ﻓَ َﻘﺎﺗُِﻠﻮﺍ ﺍَ ْﻭﻟِﻴ

1- Bakara, 216.
2- Nisa, 76.
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rum kalmanın yanı sıra, İmam’ın hareketinin iç yüzünden
habersiz oldukları için kalkıp böyle bir harekete muhalefet
bile ediyorlardı. Mekke şehri ve Kerbela yolu üzerinde güya
hayır istemek, salahı düşünmek ve bazen de zorbalık etmeye kalkışarak bu büyük harekete mani olmaya çalışıyorlardı.
Bu kişilerin arasında, İmam’ın akrabaları, normal kimseler ve
ha a onun düşmanları dahi bulunuyordu. Elbe e dostlarının
ve ona ilgi gösterenlerin İmam’la muhalefet etmeleri onların,
İslam’a ve İmam’ın canını korumaya duydukları ilgi sebebiyleydi. Düşmanların, İmam’a muhalefet etmelerinin sebebi ise,
Yezid’e hizmet etmek ve onun aleyhine yapılan her çeşit hareketi önlemek idi.
İmam (a.s) hayırsever kişilerin tekliﬂerini kabul edecek olsaydı, muhalif grupların isteği de gerçekleşmiş olacaktı. Yani
onların tekliﬂerinin neticesi, muhalif kimselerin yararına tamamlanacak ve onların isteği temin edilmiş olacaktı.
Her hâlükârda, Medine’den, Kerbela’ya kadar bu öneriler çeşitli kişiler tarafından İmam Hüseyin’e (a.s) teklif edilmiş ve
gereken cevabı da almışlardır. Medine’de yapılan bu öneri ve
cevaplardan birkaç tanesi de geçmiş sayfalarda nakledildi.
Bu bölümde de kitabın asıl konusundan ayrılmamak için, sadece tarih kitaplarında nakledilen önerileri ve İmam’ın onlara
karşı verdiği açık cevapları nakledeceğiz inşaallah.

Hüseyin b. Ali (a.s) hareket edeceğini ilan e ikten sonra, huzuruna varan ve bu seferden vazgeçmesini teklif edenlerden biri
de Abdullah b. Abbas idi; o da, sözlerine şu cümleyle başladı:
“Ey amcaoğlu! Senin bu ayrılığına dayanmak istiyorum;
fakat gerçekten dayanamıyorum; çünkü senin, çıktığın bu
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yolculukta öldürülmenden ve çocuklarının da düşmanın
eline esir düşmelerinden korkuyorum. Irak halkı, sözlerinde durmayan insanlar oldukları için onlara itimat edilmemelidir.”

İbn Abbas daha sonra sözlerine şöyle devam e i:
“Sen Hicaz’ın efendisi, büyüğü ve Mekke ile Medine halkının
da saygı gösterdiği bir kimse olduğundan dolayı bana göre
Mekke’de kalmayı tercih etmen daha doğru olur. Eğer Irak
halkı belir ikleri gibi, gerçekten seni istiyorlar ve Yezid’in hükümetine de karşı iseler, ilk önce düşmanları olan Yezid’in
valisini kendi şehirlerinden dışarı çıkarmaları ve kovmaları
gerekir. İşte ancak o zaman Irak’a hareket etmen doğru olur.”
İbn Abbas sözlerine devam ederek şöyle dedi: “Eğer Mekke’den çıkma hususunda ısrar ediyorsan, o hâlde Yemen’e
doğru hareket etmen daha hayırlıdır. Zira o bölgede babanın
birçok Şiîsi bulunmakla birlikte, geniş toprakları, sağlam kaleleri ve yüksek de dağları vardır. Böylece, Yezid hükümetinin kudretinden uzak kalır, kendi faaliyetlerine devam eder,
mektup ve elçiler vasıtasıyla da halkı kendi tarafına davet
edebilirsin. Ümit ediyorum ki, bu yolda sıkıntı ve üzüntü
duymaksızın kendi hedeﬁne ulaşmış olursun.”

İmam Hüseyin (a.s), Abdullah b. Abbas’a cevaben şöyle buyurdu:
“Ey amcaoğlu! Allah’a andolsun ki ben senin, hayır isteyen ve şe atli bir şahıs olduğunu biliyorum. Fakat ben
Irak’a doğru hareket etmeye karar aldım.”(1)

1- Ensabü’l-Eşraf, c. 3, s. 162. Taberî, c. 7, s. 275. el-Kâmil, c. 4, s. 39.
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İbn Abbas, İmam’dan (a.s) bu cevabı duyunca onun kesin kararlı olduğunu ve bu hususta yapılan her tekliﬁn artık etkisiz
kalacağının farkına vardı. Bunun içinde artık meseleyi daha
fazla uzatmadan şöyle dedi: “Anlaşılan sefere çıkmaya kararlısın; ama hiç değilse hanımları ve çocukları beraberinde götürme; çünkü seni, onların gözleri önünde öldürmelerinden
korkuyorum.”
İmam (a.s), İbn Abbas’ın bu tekliﬁne karşılık da şöyle buyurdu:
“Allah’a andolsun ki, onlar, kanımı dökmedikçe benden
vazgeçmeyeceklerdir.(1) Bunu yaptıkları takdirde de Allah
Teâlâ onlara kendilerini zelil ve hakir kılacak birini gönderecek ve onlar, hanımların hayız halinde kullandığı bezden daha aşağı ve hor bir hale düşeceklerdir.”(2)
Netice:

İmam’ın (a.s) bu sözünden, onun kendi hedeﬁne olan inancının, hedefe doğru hareket etmekteki kararlılığının ve önderliğinin ne kadar da yüce olduğu iyice anlaşılmaktadır. Amcası oğlu İbn Abbas’ın dirayetine ve onun hayırsever bir şahıs
olduğuna inanmasına, kendisine bütün zorluk ve tehlikeleri
hatırlatmasına rağmen onun cevabında şöyle buyurmaktadır:
“Ben, bunca zorluklara rağmen bu yolu kat edeceğim.” İbn Abbas,
çoluk çocuğu kendisiyle birlikte götürmekten vazgeçirmek
istediğinde de İmam (a.s) yine ona çok açık ve kesin bir ce-

1- İmam’ın (a.s) sözünde geçen “Lâ yedeunî” kelimesi “vede’e” maddesinden olup vazgeçmek manasına gelir; “deaye” maddesinden davet
manasında değildir.
2- İbn Esir, el-Kâmil kitabında İmam’ın (a.s) sözünü nakle ikten sonra
Hazret’in cümlesinde geçen, “Firam” kelimesini şöyle mana etmektedir: Firam: Kadınların hayız döneminde kullandıkları eski bez parçasıdır.
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vap vererek sözünü reddetmektedir. İşte vazife ve sorumluluk karşısında imamet ve önderliğin anlamı da zaten budur.
İmam (a.s), vazifesi karşısında bütün plan ve muhasebeleri
bozup yok etmektedir.
İşte Abdullah b. Abbas’ın, İmam Hüseyin’in (a.s) huzurunda söz konusu e iği ve aynı zamanda da İmam’ın stratejisine
muhalif olan tekliﬂerden biri de üs e geçen öneriydi. Yolculuk esnasında, benzeri muhalif tekliﬂer de, çeşitli kişiler tarafından İmam’a (a.s) sunulmuştur. Gelecek bölümlerde onları
okuyacaksınız inşaallah.

ABDULLAH B. ZÜBEYR’E CEVABI

ﺍِ ﱠﻥ ﺍَﺑـِـﻲ َﺣ ﱠﺪﺛَﻨِــﻲ ﺍ ﱠَﻥ ﺑ َِﻤ ﱠﻜـ َﺔ ﻛ َْﺒ ًﺸــﺎ ﺑـِ ِﻪ ﺗُ ْﺴــﺘَ َﺤ ﱡﻞ ُﺣﺮ َﻣﺘُ َﻬــﺎ ﻓَ َﻤــﺎ ﺍ ِ
ـﻮﻥ ٰﺫﻟـِ َـﻚ
ـﺐ ﺍ َْﻥ ﺍَُﻛـ َ
ُﺣـ ﱡ
ْ
ِﺟــﺎ ِﻣ ْﻨ َﻬــﺎ ﺑ ِ
ـﺐ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍُْﻗﺘَـ َـﻞ ﻓِ َﻴﻬــﺎ َﻭﻟَﺌِـ ْـﻦ
ﺍﻟ َْﻜ ْﺒـ َ
َﺣـ ﱡ
ِﺸـ ْـﺒ ٍﺮ ﺍ َ
ـﺶ َﻭﻟَﺌِـ ْـﻦ ﺍُْﻗﺘَـ ْـﻞ َﺧﺎﺭ ً

ِﺟــﺎ ِﻣ ْﻨ َﻬــﺎ ﺑ ِ
ِﺟــﺎ ِﻣ ْﻨ َﻬــﺎ ﺑ ِ
ِﺸـ ْـﺒ ٍﺮ َﻭ ﺍ َْﻳـ َـﻢ
َﺣـ ﱡ
ـﺐ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍُْﻗﺘَـ َـﻞ َﺧﺎﺭ ً
ِﺸـ ْـﺒ َﺮ ْﻳ ِﻦ ﺍ َ
ﺍُْﻗﺘَـ ْـﻞ َﺧﺎﺭ ً
ﺎﻣـ ٍﺔ ِﻣـ ْـﻦ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟ َْﻬـ َـﻮﺍ ِّﻡ ﻳَ ْﺴــﺘَ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮﻧِﻲ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﻘ ُﻀــﻮﺍ ﺑـِـﻲ
ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟـَ ْـﻮ ُﻛ ْﻨـ ُ
ـﺖ ﻓِــﻲ ُﺟ ْﺤـ ِﺮ َﻫ ﱠ
ﺍﻟﺴـ ْـﺒ ِﺖ.
َﻤــﺎ ْﺍﻋﺘَـ َـﺪ ِﺕ ﺍﻟْﻴَ ُﻬـ ُ
َﺣ َ
ﺎﺟﺘَ ُﻬـ ْـﻢ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟَﻴَ ْﻌﺘَـ ُـﺪ ﱠﻥ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﻛ َ
ـﻮﺩ ﻓِــﻲ ﱠ

ِﺸــﺎ ِﻃ ِﺊ ﺍﻟُْﻔــﺮ ِ
ـﺐ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍ ُْﺩﻓَـ َـﻦ ﺑِﻔﻨَــﺎ ِﺀ
ﺍﻟﺰﺑَْﻴ ـ ِﺮ ﻟَﺌِـ ْـﻦ ﺍ ُْﺩﻓَـ ْـﻦ ﺑ َ
...ﻳَــﺎ ﺍﺑْـ َـﻦ ﱡ
َﺣـ ﱡ
ﺍﺕ ﺍ َ
َ
ﺍ ﻟ َْﻜ ْﻌﺒَ ـ ِﺔ .
...ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﻳَ ُﻘـ ُ
ْﺤـ َـﺮ ِﻡ َﻭﻟَﺌِـ ْـﻦ ﺍُْﻗﺘَـ ْـﻞ َﻭ ﺑَْﻴﻨِــﻲ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ
ﺎﻣــﺎ ِﻣـ ْـﻦ َﺣ َﻤــﺎ ِﻡ ﺍﻟ َ
ـﻮﻝ ﻟـِـﻲ ُﻛـ ْـﻦ َﺣ َﻤ ً
َﺣ ﱡﺐ ﺍِﻟَﻲ ِﻣ ْﻦ ﺍ َْﻥ ﺍُْﻗﺘَ َﻞ َﻭﺑَْﻴﻨِﻲ َﻭﺑَْﻴﻨَ ُﻪ ِﺷ ْﺒ ٌﺮ َﻭ ﻟَﺌِ ْﻦ ﺍُْﻗﺘَ ْﻞ ﺑ ﱠ
َﺣ ﱡﺐ
ْﺤ َﺮ ِﻡ ﺑَ ٌ
ﺍﻟ َ
ِﺎﻟﻄ ِّﻒ ﺍ َ
ﺎﻉ ﺍ َ
ﱠ

ْﺤـ َـﺮ ِﻡ.
ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍُْﻗﺘَـ َـﻞ ﺑِﺎﻟ َ

َﺧــﺮ َﺝ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ِ
َﺣـ ﱡ ِ ِ ِ
ْﺤ َﺠــﺎ ِﺯ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ
ـﺲ َﺷـ ْـﻲ ٌﺀ ِﻣـ َـﻦ ﱡ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﺍ َ
...ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﻟ َْﻴـ َ
ـﺐ ﺍﻟ َْﻴـﻪ ﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻥ ﺍ ْ ُ
ـﺖ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﺨ ُﻠـ َـﻮ ﻟـَ ُـﻪ.
ـﺎﺱ َﻻ ﻳَ ْﻌ ِﺪﻟُﻮﻧـَ ُـﻪ ﺑـِـﻲ َﻓـ َـﻮ ﱠﺩ ﺍَﻧـِّـﻲ َﺧ َﺮ ْﺟـ ُ
َﻋ ِﻠـ َـﻢ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟﱠﻨـ َ
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Açıklama:

İmam Hüseyin b. Ali’ye (a.s), Irak yolculuğundan vazgeçmesini teklif edenlerden biri de Abdullah b. Zübeyr’di. O da Yezid’in hükümetiyle muhalif olan, sözde mücadeleci kişilerden
biriydi. Bu sebeple Medine’den ﬁrar edip, Mekke’ye sığındı.
İmam (a.s) Mekke’ye geldikten sonra, diğer Müslümanlar gibi
her gün veya iki günde bir İmam’ın (a.s) evine gelip gidiyor,
meclislerine katılıyordu. İmam’ın (a.s) Irak’a hareket etme kararı aldığını öğrenir öğrenmez, İmam’ın (a.s) huzuruna çıkıp
zahirde ona, bu yolculuktan vazgeçmesini teklif e i.
Taberî ve Belazurî’nin nakle iğine göre, Abdullah b. Zübeyr’in sözü iki anlama geliyordu. O İmam’a şöyle diyordu:
“Ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Eğer Irak’ta benim de sizin
tara arlarınız gibi tara arlarım olsaydı, her bölgeden daha
çok orayı tercih ederdim.” İbn Zübeyr, ithama uğramamak
için sözlerini şöyle tamamladı: “Ama bununla birlikte Mekke’de kalıp da, Müslümanlara önderlik yapmayı sürdürmek
isterseniz, biz de size biat edip, sizinle aynı ﬁkri savunur ve
sizi desteklemekten çekinmeyiz.”
İmam (a.s) ona cevaben şöyle buyurdu:
“Babam, Mekke’de bir koçun (reisin) yüzünden o şehrin
hürmetinin ortadan kalkacağını bana haber vermiştir ve
ben, o koç olmayı (Allah’ın evine, benim yüzümden ihanet edilmesini) istemiyorum. Allah’a andolsun ki, Mekke’den bir karış uzakta öldürülmem, onun içinde öldürülmemden daha iyidir. Yine Mekke’den iki karış uzakta
öldürülmem, onun bir karış yakınında öldürülmemden
daha iyidir.”

İmam (a.s) sözlerine şöyle devam e i:
“Allah’a andolsun ki, yılanın deliğinde bile olsam, beni
öldürmekle hedeﬂerine ulaşacakları için beni oradan çı-
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karırlar. Vallahi Yahudi kavmi, cumartesi gününün hürmetini gözetmediği gibi, bunlar da benim saygınlığımı
gözetmeyeceklerdir.”

İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
“Fırat kenarında defnedilmem, Kâbe eşiğinde defnedilmemden daha iyidir.”

İbn Kavleveyh’in nakle iğine göre İbn Zübeyr İmam’ın (a.s)
meclisinden çıktıktan sonra Hazret şöyle buyurdu:
“Bu bana, Harem’in güvercini ol (böylece korunmuş
olursun) diyor! Allah’a andolsun ki, Harem’den bir kulaç
uzakta öldürülmem, ondan bir karış uzakta öldürülmemden daha iyidir. Yine Taﬀ’da (Kerbela’da) öldürülmem,
Harem’de öldürülmemden daha iyidir.”

Taberî ve İbn Esir’in nakle iğine göre de, İbn Zübeyr, İmam’ın
(a.s) huzurundan ayrıldıktan sonra, İmam (a.s) etrafındakilere şöyle buyurdu:
“(Zahirde benim Mekke’de kalmama ilgi göstermesine
rağmen o gerçekte) her şeyden daha fazla benim Mekke’den çıkmamı istiyor. Çünkü burada kalacak olursam artık kimsenin onu önemsemeyeceğini çok iyi bilmektedir.”(1)
Netice:

İmam Hüseyin (a.s) bu konuşmasında İbn Zübeyr’in geçmişi, Hz. Ali’nin (a.s) hükümetine karşı olan tavrı, Basra savaşı
ve Emîrü’l-Müminin gibi bir şahsiyeti yok etmek için savaşı
tertipleyen kişilerden birisi olduğu hakkında bir tek söz dahi
etmemiştir. Fakat kendi tavrını şöyle ortaya koyuyordu:

1- Ensabü’l-Eşraf, c. 3, s. 164; Taberî, c. 7, s. 383; el-Kâmil, c. 4, s. 38; Kâmilu’z-Ziyarat, s. 72.
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“Eğer ben Mekke’de veya herhangi bir bölgede, ha a yılanın deliğinde dahi olsam, hükümetin adamları benden
vazgeçmeyeceklerdir. Benim hükümete olan muhalefetim
hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Çünkü onlar, benim asla kabul etmeyeceğim şeyi benden istiyorlar. Ben de
onlardan kendilerinin asla kabul etmeyeceği şeyleri istiyorum.”

İmam (a.s) bu sözlerinde, “Şa ü’l-Fırat” ve “Taf”dan söz etmiştir. Bu sözün üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gerekmektedir.
İmam (a.s), İbn Zübeyr’i ikaz ederek, babasından naklen şöyle buyurdu:
“Bir koçun (reisin) yüzünden Beytullahi’l-Haram’ın hürmeti ortadan kalkacaktır. Bu koç ben olmayayım ve de
kanımın dökülmesiyle Kâbe ve Harem’e ihanet edilmesin
diye bu şehirden dışarı çıkıyorum. Kâbe’nin ve Harem’in
hürmetinin korunması için, Kâbe ve Harem’den bir karış
uzakta öldürülmem, onun yakınlarında öldürülmemden
daha iyidir. Sen de gelecekte kendini korumak bahanesiyle Harem’in güvercini olmaya, Allah’ın evini siper edinmeye ve bu evin hürmetinin yok edilmesine sebep olmaya
rıza göstermemelisin.”

Ancak İbn Zübeyr, İmam’ın (a.s) ikaz ve sözlerinden ders almamış ve daha sonraları da (yani 13 yıl sonra) Allah’ın evinin iki defa taş yağmuruna tutulmasına, yangın ve tahribe
maruz kalmasına sebep olmuştur. Böylece, Emîrü’l-Müminin ve Hüseyin b. Ali’nin (a.s) verdikleri haberler de tahakkuk bulmuştur.

94 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Birinci Olay:

Kâbe’nin taş yağmuruna tutulması, Hüseyin b. Ali’nin (a.s)
şehadetinden üç yıl sonra, yani H. 64’ün Rebiyülevvel ayının
üçünde vuku bulmuştur. Zira İbn Zübeyr, Yezid’e biat etmeye hazır olmadığı için, Yezid’in askerleri Harre savaşından
dönüşte Medine halkını öldürüp yaraladıktan ve mallarını
yağmaladıktan sonra, İbn Zübeyr’in başını ezmek için Mekke’ye doğru hareket edip, bu şehri abluka altına aldılar. İbn
Zübeyr canını kurtarmak için Kâbe’ye sığınmıştı. Yezid’in ordusu muhasarayı daraltıp “Ebu Kubeys” dağının başından,
Mescidü’l-Haram’ı ve bizzat Kâbe’yi mancınıkla taş yağmuruna tu ular ve ateşle tutuşturulmuş bezleri Kâbe’ye doğru
fırla ılar. Bu taş yağmuru ve ateşli oklar neticesinde Kâbe’nin
bir bölümü harap olup, perdeleri ve Hz. İsmail’in kesilmemesi için yerine cenne en getirilen koçun, orada mevcut olan
boynuzları yanıp kül oldu. Savaş esnasında, Yezid’in ölüm
haberi Mekke’ye ulaştı, bunun üzerine Yezid’in ordusu da
Mekke’nin etrafından dağıldılar. İbn Zübeyr ise bu olaydan
sonra Kâbe’yi tamir e i.
İkinci Olay:

Yezid’in ölümünden sonra İbn Zübeyr halkı kendisine biat etmeye davet e i. Bir kısım insanlar tedricen, hicretin 73. yılına
kadar ona biat e iler. Bunun üzerine Abdülmelik’in hilafet
döneminde Haccac b. Yusuf, İbn Zübeyr’i ortadan kaldırmakla görevlendirildi. Bir kaç bin kişiyle Mekke şehrini kuşattılar. Uzun süren bu kuşatmada, İbn Zübeyr tekrar Kâbe’ye
sığındı. Bilahare Haccac’ın emriyle Mescidü’l-Haram, şehrin
başnoktasından mancınık vasıtasıyla taş yağmuruna tutuldu,
bundan dolayı Kâbe’nin birçok yeri bir kez daha tahrip edildi.
Bazı tarihçilerin nakle iğine göre ise, Kâbe tamamıyla viran
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edildi. İbn Zübeyr de bu savaşta hayatını kaybe i. Haccac b.
Yusuf ise, Kâbe’yi yeniden imar edip düzel i.(1)

İmam (a.s) ile İbn Zübeyr’in söz, tavır ve tutumları mukayese
edilince, üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gereken bir
nokta göze çarpmaktadır ki, tarih boyunca yapılan bütün mücadele ile kıyamlar bu vesileyle açıklığa kavuşmakta ve fırkaların birbirlerinden farklı özellikleri açık bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Zira iki ayrı şahsiyetin, aynı dönemde, bir topluma yönelik aynı bölgede zulüm ve fesatla mücadele etmeyi iddia etmeleri, her ikisinin de iddiasının zahirde birbirine
benzemesi, İslam ve ahkâmını savunan bir şahıs olarak görünmeleri, her ikisinin de mücadelelerinin Medine’den başlayıp
daha sonra da Mekke’ye hareket etmeleri mümkündür. Fakat
zamanın geçmesi ve durumların değişmesi şunu gösteriyor ki
bu şahsiyetlerden birisi, riyasete ulaşmak ve şahsi makamını
korumak için Kâbe’yi kendisine siper ediniyor; diğeri ise, çoluk çocuğunu Kâbe’ye siper ediyor. Birisi, İslam’ı kendi şahsiyetine feda ediyor; diğeri ise, kendisini İslam’a feda ediyor.
Sonuç olarak birisi, halkı kendi tarafına çağırıyor; diğeri ise
halkı, Allah’ın yoluna çağırıyor.
İşte bu mesele çok dakik ve zarif bir konu olmakla birlikte,
esasi farklardan da biri sayılmaktadır. Çünkü her asırda, cahil
ve dar görüşlü kişiler, yanlışlığa düşmüş ve İbn Zübeyr gibilerin Yezitler ile muhalefet etmelerinin hangi hedefe dayalı
olduğuyla, Hz. Hüseyin (a.s) gibilerin Yezitlerle muhalefet
etmesinin hangi hedeﬁ takip e iğini de teşhis edememişler-

1- el-Kâmil, el-Bidaye ve’n-Nihaye ve Tarih-i Hülefa’dan özet olarak
alınmıştır.
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dir. Zira zahirde her ikisi de Yezid ve benzeri şahıslara karşı
direnmiş ve İslam yolunda mücadele etmişlerdir.
Eğer İbn Zübeyr gibiler, iddialarında samimi idilerse, şahsi
makam ve riyasetlerini korumak için değil, sadece İslam için
mücadele yapıyordularsa, Hüseyin (a.s) gibilerden önce düşman ordusuna saldırmaları gerekirdi. Hz. Hüseyin’in (a.s)
buyurduğu gibi onlar, Harem’in güvercini olup (masun kalmak isteyip) her şeyden daha çok Hüseyin’in (a.s) Hicaz bölgesinden, bir an önce uzaklaşmasını arzu ediyorlardı. Çünkü
onlar Hüseyin ve Hüseyin gibilerinin Hicaz bölgesinde ve
siyaset sahnesinde oldukları müddetçe hiç kimsenin onları
önemsemeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Demek ki İbn Zübeyr
gibi kimselerin bu mücadeleden hedeﬂeri, riyaset elde etmek
ve halkın ilgisini çekip onları istismar etmekti.

İbn Zübeyr gibilerinin, yaşamları boyunca gösterdikleri tutumları, onların geçmiş ve gelecekleri Yezid’lere karşı yaptıkları mücadele (adına mücadele denilirse) ve muhalefetlerinin hakikatini açıkça ortaya koymaktadır. Eğer Yezid’e karşı
muhalefet etmekten dolayı bir zamanlar, Medine’den ﬁrar
edip Mekke’ye sığınmışsa da, Hz. Ali (a.s) Müslümanları,
Osman’ın muavinlerinin sultası altından ve onları geçmişteki zilletlerden kurtarmak ve İslam’ı, sapıklıklardan korumak
istediği ve yağmacı ve çapulcu insanların ellerini beytülmalden kesmeyi dilediği bir zamanda, bizzat İbn Zübeyr’in kendisi münafıkların, Nakisin ve Marikinlerin sığınağı olmuştur.
Yine İbn Zübeyr, Mekke şehrinde hizip teşkil etmiş, komplo
düzenlemiş ve Basra adındaki uzak bir şehirde bu düzenlerini
uygulamaya koyarak muhalif olan grupları ve azledilmiş vali-
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leri bir araya toplamıştır;(1) bu vesileyle de her şeyden habersiz
saf Müslümanları kandırarak,(2) onlardan su istifade etmiştir.
Hak olan Ali hükümetine karşı ise, açıkça savaş ilan etmiştir.
Osman zamanında da ellerine düşen mustazâf Müslümanların bütçesiyle, İslam adı altında İslam’ın aleyhine kıyam edip,
İslam devletinde çok kötü bozgunculuk ve ﬁtneler çıkarmıştır.
Hz. Ali’nin (a.s) İslam’ı koruma yolundaki parlak geçmişi, haliyle şahsına atfedilmek istenen her çeşit itham ve ya aya da
bizzat mani oluyordu. Bu sebeple Emîrü’l-Müminin’in (a.s)
hükümetini yıkmak için, zahirde onun şahsiyetine dokunmayan, fakat gerçekte aleyhine çok ağır bir darbe olan şu iki meseleyi söz konusu e iler:
Birinci mesele, Osman’ın kan davasıydı. Zira “Osman’ın kanını, Hz. Ali’nin etrafında toplanan kişiler dökmüştür.” diyorlardı. “Ali, Malik Eşter ve Ammar gibi kendi etrafında toplanan bütün kişileri kendisinden uzaklaştırmalı, ha a onların
hepsini yakalayıp teslim etmelidir.” diyorlardı.
Söz konusu e ikleri ikinci mesele de avamı aldatıcı olan özgürlük, millî hâkimiyet ve milliyetçilik ile Hz. Ali’nin (a.s) hükümetini, diktatörlük ve inhisarcılıkla itham etmekti. Onlar,
“Bizim Ali’nin kendisiyle hiçbir düşmanlığımız yoktur; fakat
o, hüküme en vazgeçmeli ve bu Müslüman halkı kendi başına bırakmalıdır. Onlar da tam bir özgürlük içerisinde, istedikleri şahsı kendilerine önder seçmelidirler.” diyorlardı.

1- Mesela Taberî’nin nakle iğine göre Osman’ın Yemen’de valisi olan
ve Hz. Ali’nin (a.s) hükümetinde azledilen Ya’la b. Ümeyye dört yüz
deve ve büyük bir servetle Basra’da isyan edenlere yardımda bulunmak için Mekke’ye girdi.
2- Yine Taberî’nin, c. 5, s. 12’de nakle iğine göre “Ezd” kabilesinin adamları Basra’da Aişe’nin devesinin kığısını birbirlerinin elinden kapıp,
teberrük edip koklayıp şöyle diyorlardı: “Beh, beh misk kokuyor.”
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Abdullah b. Zübeyr’in Cemel Savaşındaki Rolü

İbn Zübeyr hakkında tarihte yer alan bilgilere göre, Cemel
Savaşı’nın ateşini körükleyen ve Basra yolunda iken tereddüde düşen Aişe’yi yalanlarıyla yola devam etmesini ve savaşı
başlatmasını sağlayan odur. Yine aynı şekilde pişmanlık duyarak savaş meydanını terk etmek isteyen babası Zübeyr’i,
Müslümanların önderi Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) ile savaşa
teşvik eden de odur.
İbn Kuteybe şöyle yazar:
Basra’ya doğru yol alırken “Hav’eb” bölgesinde köpeklerin
havlama sesi Aişe’nin kulağına gelince “Bu yerin ismi nedir?”
diye sordu. “Hav’eb”tir denilince Aişe şöyle dedi: “Öyleyse
buradan Medine’ye dönmeliyim! Çünkü Resulullah’ın (s.a.a)
şöyle buyurduğunu duydum: ‘Hav’eb’in köpekleri eşlerimden birine havlayacak.’ Bu sırada bana hitapla şöyle buyurdu:
‘Aişe! Sakın bu kadın sen olmayasın?” Abdullah bin Zübeyr
olaydan haberdar olunca Aişe’nin yanına geldi ve oranın
“Hav’eb” olmadığına dair yemin e i. “Hav’eb” bölgesini dün
akşam geçtiklerini belir i. Ayrıca Aişe’yi inandırabilmek ve
Medine’ye dönmekten alıkoymak için ordudan bir grubu yalancı şahitlik yapmaya, onun sözünü teyit etmeye zorladı.(1)
Taberî’nin nakline göre, Emîrü’l-Müminin İmam Ali’nin (a.s)
doğru yolu göstermesi sonucu yaptığından pişman olup savaşı terk etmeye karar veren Zübeyr, oğlu Abdullah’a şöyle
dedi: “Ben basiretsiz ve bilinçsiz bir şekilde bu yola düştüm.
Şimdi ise pişmanım.” Abdullah şöyle dedi: “Baba! Hayır, böyle değildir. Çünkü sen basiretli ve bilinçli bir şekilde Medine’den hareket e in. Ancak Ali’nin (a.s) askerlerinin çokluğu
ve ölüm korkusu, seni bu düşünceye sevketmiştir.” Zübeyr:
1- el-İmame ve’s-Siyase, c. 1, s. 63.
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“Abdullah! Yazıklar olsun sana! Ben Ali’yle savaşmamak üzere yemin e im.” Abdullah: “Baba! Bunun hiç önemi yok. Yeminini boz ve kefareti için kölen Sercîs’i azat et.”
Abdullah bu yöntemle babasını, İmam Ali’ye (a.s) karşı gelmeye ve onunla savaşmaya kışkır ı. Ha a İmam Ali’yle (a.s)
aralarındaki akrabalık bağını bile görmezlikten geldi. Çünkü
İmam Ali (a.s) Zübeyr’in dayısının oğlu ve Zübeyr de İmam
Ali’nin (a.s) halası Saﬁye’nin oğluydu. Bundan dolayı İmam
Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Zübeyr, uğursuz oğlu Abdullah büyüyünceye (ve aramıza düşmanlık sokuncaya) kadar
biz Ehlibeyt’tendi.(1)
Gerçi İbn Zübeyr’in bu hain komplosu, zahirde otuz bin kişiden fazla Müslümanın(2) kanının dökülmesi ve İmam Ali’nin
ordusunun zaferiyle sonuçlansa da bu komplonun, Sıﬃn ve
Nehrevan savaşlarının çıkmasına sebep olduğunu unutmamak gerekir. Hz. Ali’nin (a.s) şehadeti de İslam’a aykırı olan
(bir grup gaﬁl insanların nazarına göre yüzde yüz İslamî
olan) bu düzenin çok kötü neticelerinden sadece biriydi.
Velhasıl, İbn Zübeyr gibi insanlar, riyaset ve şahsi menfaatlerini korumak ve avam kitleyi aldatmak için Yezid’in hükümetine boyun eğmemekle birlikte Hz. Ali’nin (a.s) hükümetini
ortadan kaldırmak için de mümkün olan her şeye başvurmaktadırlar. Ha a halk arasında Yezid’e karşı olan bir şahsiyet olarak tanınmış, dini ve siyasi açıdan saygı gösterilen biri
haline gelmiş olan İbn Zübeyr’i, Hz. Hüseyin’in (a.s) şehadetinden sonra, her şeyden habersiz bir grup saf insan, İmam
Zeynelabidin (a.s) karşısında desteklemiş, kendisine biat etmiş ve bir önder unvanıyla ona karşı kalplerinde bir sevgi de

1- Nehcü’l-Belâğa, 453. hikmetli söz.
2- Tarih-i Yakubî, Cemel Savaşı faslı.
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beslemişlerdi. İbn Zübeyr, Mekke ve siyaset sahnesinin Hz.
Hüseyin(a.s) ve Yezid’den boşaldığını görmekle kendi arzularına ulaştığı hâlde yine de komplodan vazgeçmemiş ve Peygamber (s.a.a) ailesine olan inadını başka bir kanala aktarmıştır. Zira İbn Zübeyr Mekke’de riyase e bulunduğu vakit, yani
Yezid ve Abdülmelik hükümeti arasında kalan dönemde bir
müddet cuma namazı hutbelerinde Hz. Peygamber’in (s.a.a)
ismini söylemekten bile çekinmişti. Müslümanların tepki ve
itirazlarıyla karşılaştığında da şöyle cevap veriyordu: “Peygamber’in (s.a.a) Müslümanlar arasında salih olmayan aşiret ve kavimleri vardır, onun ismi söylendiğinde i ihar edip
övünüyorlar, ben de onların gururunu kırmak için Peygamber’in ismini söylemekten sakınıyorum.”(1)

1- Mürucu’z-Zeheb, c. 3, s. 88.
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2. Bölüm:

IMAM HUSEYIN’IN A.S
MEKKE KERBELA ARASINDA
BUYURDUGU SOZLER

MUHAMMED HANEFİYE’YE CEVABI

َ ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻭ ﻗَـ
ُ ﺎﺭ ْﻗﺘُـ َـﻚ ﺍَﺗَﺎﻧـِـﻲ َﺭ ُﺳـ
ـﺎﻝ
َ َﺑَٰﻠــﻲ َﻭﻟ َِﻜـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ َﻣــﺎ ﻓ
َ ـﺎﺀ ﺍ َْﻥ ﻳَـ َـﺮ
ـﺎﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍ َْﻥ
ْ ﻳَــﺎ ُﺣ َﺴـ ْـﻴ ُﻦ ﺍ
َ  َﻭ َﻗـ ْـﺪ َﺷـ...ﺍﻙ َﻗﺘِﻴـ ًـﻼ
َ ُﺧـ ُـﺮ ْﺝ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ َﺷـ

.ﻳَ َﺮ ُﺍﻫـ ﱠـﻦ َﺳــﺒَﺎﻳَﺎ

Açıklama:

İmam’ın (a.s), Irak seferinden vazgeçmesi için, kendisine sunulan önerilerden üçüncüsü, kardeşi Muhammed Haneﬁye
tarafından olmuştur.
Muhammed Haneﬁye, hac farizasını yerine getirmek ve
İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek için Mekke’ye gelmişti.
Merhum Allame Hillî’nin nakle iğine göre, Muhammed Haneﬁye o zamanlar ağır hasta idi.(1) İmam Hüseyin’in, Irak’a
doğru hareketinden önce bir gece vakti, İmam’ın (a.s) huzuruna çıkıp şöyle dedi: “Kardeşim! Kûfe halkının, baban Ali
ve kardeşin Hasan’a vefasızlık edip sözlerinde durmadıklarını biliyorsun. Ben bu insanların sana karşı da aynı muameleyi yapmalarından korkuyorum. Öyleyse Irak’a hareket
etmemen ve Mekke şehrinde kalman daha doğru olur; çünkü

1- Seﬁnetü’l-Bihar, c. 1. s. 322 İşte bu hastalık nedeniyle İmamla (a.s)
birlikte Irak’a doğru hareket edemedi.
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senin itibar ve saygınlığın, bu şehirde ve Allah’ın hareminde
her kesten daha çoktur.
İmam (a.s) kardeşine cevaben şöyle buyurdu:
“Ben, Yezid’in beni Allah’ın evinde hileyle öldürtmesinden ve böylelikle de o evin hürmetinin ortadan kalkmasından korkuyorum.”

Muhammed Haneﬁye:”Bu durumda Irak’tan vazgeçip Yemen’e veya daha emniyetli olan başka bir bölgeye doğru hareket etmen daha iyi olur.” diye tekli e bulundu. İmam (a.s)
kardeşine: “Senin tekliﬁni de dikkate alacağım.” cevabını verdi.
Fakat İmam Hüseyin (a.s) sabah erkenden Irak’a doğru hareket e i. Bu haber Muhammed Haneﬁye’ye ulaştırılınca hiç
vakit kaybetmeden kendisini İmam’a (a.s) ulaştırdı, devesinin
dizginlerini tutup: “Kardeşim, sen dün gece tekliﬁmi dikkate
alacağına ve onun üzerinde düşüneceğine dair söz vermedin
mi?” diye sordu. İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu:
“Evet, ama birbirimizden ayrıldıktan sonra rüyamda, Resulullah’ı gördüm, bana şöyle buyurdu: ‘Ey Hüseyin! Hareket et, zira Allah Teâlâ seni öldürülmüş olarak görmek
istiyor.”

Muhammed Haneﬁye, İmam’dan (a.s) bu sözü duyunca,
“İnna lillah ve inna ileyhi raciun.” dedi. Sonra, böylesine kritik ve tehlikeli bir zamanda, çoluk çocuğunu kendisiyle birlikte götürmesinin sebebini sorduğunda da İmam (a.s) şöyle
buyurdu:
“Allah Teâlâ onları da esir olarak görmek istemiştir.”(1)

1- el-Lühuf, 65.
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İmam’ın (a.s), Muhammed Haneﬁye, Ümmü Seleme ve Hz.
Zeyneb’e verdiği cevabın zahirinden ve kendisinin diğer
sözlerinden şöyle bir sonuçta elde edebiliriz: İmam’ın (a.s)
Irak’a doğru hareket etmesi, öldürülmesi ve çocuklarının da
esir düşmesi ilahî mukadderat ve meşiyet üzerine olmuştur;
çünkü Allah Teâlâ öyle olmasını dilemişti. Öyleyse İmam’ın
öldürülmesi kaçınılmaz olup, o, hiçbir iradesi olmaksızın bu
durumlara katlanmak zorunda kalmıştır!
Meselenin ilginç tarafı da şudur ki, bu düşünce bazı Şiîler arasında da revaç bulmuştur. İmam’ın (a.s) şehadeti hususunda
tartışırken şöyle diyorlar: “Hz. Hüseyin’in hesap ve kitabı
başkalarından ayrıdır; çünkü Allah öyle dilemiştir.”
Burada şu soru akla geliyor: “Eğer bu hususta ilahi takdir ve
meşiyet, bu kimselerin düşündüğü gibiyse ki sadece bu gruba has insanların zihinlerinde ortaya çıkmış bir sorundur, o
zaman öncelikle İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinin hiçbir değeri yoktur ve yalnızca insanları değil, melekleri dahi hayrete
düşüren bu eşsiz hareket ve olağanüstü istikamet, sabır ve
şehadet, kendi isteğiyle şehadeti seçen normal bir kişinin fedakârlık ve şehadetinden daha değersiz olacaktır. Çünkü bu
kişi kendi iradesiyle bu yolu seçmiştir. Fakat Hüseyin b. Ali
(a.s) takdir ve tayin edilen bu yolu seçmeye mecbur idi. Zaten
ilahi takdir ve meşiyete aykırı bir şekilde hareket edemezdi.
Ayrıca, Kûfe ordusunu ve Hüseyin b. Ali’yi öldüren kimseleri
de fazla kınamamak gerekir. Zira Hüseyin b. Ali’nin öldürülmesi, Allah’ın isteği üzere değil miydi? Her maktulün de bir
katili olması gerekir ve maktul nasıl mecbur ve iradesiz idiyse, katil de onun gibi öldürmeye mecburdu.”
Cevap: Bu sorunun veya daha doğrusu bu çeşit tefekkür ve
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düşüncenin sebebi bu kişilerin, İmam’ın (a.s) çeşitli konuşmalarında geçen “irade”, “meşiyet”, “takdir” ve benzeri kelimelerin geniş anlamlarından gaﬂet edip onları diğer mana ve
mısdaklarda kullanmalarıdır.
Şöyle ki, ilahi takdir ve meşiyet, bazen tekvini bazen de tekliﬁdir. Allah Teâlâ’nın tekvini takdir ve iradesi karşısında, önceden de değinildiği gibi, kullar hiçbir şeye kadir değillerdir.
Ve Hak Teâlâ’nın bu meşiyetini kabullenmeye mecburdurlar.
İnsanların doğumu, ölümü, yerin ve göğün yaratılışı vb. gibi.
Ama Allah’ın teşriî ve tekliﬁ iradesi, Hak Teâlâ’nın bir şeyin
yapılmasını veya terk edilmesini maslahat bilip istemesi ve
bu maslahat ve takdir üzere onun yapılmasını emir veya nehiy etmesidir; fakat bütün bunlarla birlikte insanlar bu hususta irade sahibidirler. Buna örnek olarak namaz, oruç, hac, cihad vs. gibi şer’î vazifeler zikredilebilir. Allah Teâlâ’nın irade
ve meşiyeti bunların yapılmasına taalluk bulmuştur. Eğer bu
irade, “takdir” olmasaydı onların yapılmasını emretmezdi.
Haram şeylerin yapılmaması da yine Allah’ın irade ve takdiri
üzeredir. Eğer öyle olmasaydı, onların yapılmasını nehyetmezdi. Fakat bunların amelde meydana gelip gelmemesini,
Allah Teâlâ kulların kendi iradesine bırakmıştır.
Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle yer almıştır:
“Şüphe yok ki, Allah Teâlâ adaleti, lütuf ve ihsanda bulunmayı, yakınlara ihtiyaçları olan şeyleri vermeyi emreder ve çirkin olan, kötü görünen şeylerle haksızlığı
nehyeder; öğüt alasınız diye de size öğüt vermededir.”(1)

Bu ayet-i kerimenin de belir iği gibi Allah Teâlâ, adaletin,
iyiliğin, akrabalara yardımda bulunmanın ve insanlar ara-

1- Nahl, 90.
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sındaki her çeşit çirkinlik, zorbalık ve kötülüklerin ortadan
kalkmasının tahakkuk bulmasını istemektedir. Ayetin kendisinde de gördüğümüz gibi Allah Teâlâ bu isteği emir ve
nehiy şeklinde beyan etmektedir, bunların gerçekleşmesini
de insanların kendi irade ve isteklerine bırakmıştır. Allah’ın,
takdir, irade ve dileğini özgürce tercih edip onunla amel edecek olan, kulların kendileridir. Onun emrine karşı muhalefet
etmelerinde hiç bir zorlama ve icbar yoktur. Allah Teâlâ, emir
ve nehiy ederken, insanlara nasihat ve kılavuzluk ederek, onları doğru yolu seçmeye davet ediyor.
Bu iki çeşit meşiyet ve irade anlaşıldıktan sonra, tekrar asıl
konuya geçiyoruz.
Hüseyin b. Ali (a.s) durum ve şartları, ilahi emirlere(1) uygun
görüp, savaş alanına adım atmanın artık bir vazife olduğunu düşünüyordu. “Yezid Müslümanlara musallat olursa, artık
İslam’ın fatihasını okumak gerekir.” diyen İmam Hüseyin’in
(a.s), şimdi artık can kaybetmek üzere olan İslam’a yeni bir
can ve unutulmuş Kur’ân’a yeni bir hayat bağışlamak için, bu
uğurda kendisini, dostlarını ve çocuklarını feda ederek, kendisine ait olan her şeyin fatihasını okuması gerekiyordu.
İşte bu, Hz. Hüseyin’in (a.s), tek bir cümlede beyan e iği gerçeğin aynısıdır. “Allah Teâlâ beni maktul, çoluk çocuklarımı da
esir olarak görmek istiyor.”
Evet, bu söz, Allah Teâlâ’nın meşiyet, takdir ve iradesinin
özüdür. İmam (a.s) da bunu uygulamakla görevlendirilmişti.
Dünya hamasetleri içerisinde en büyük tarih ve azamete sahip olan bu hareket, bazen rüyada görülen Resulullah’ın tekit
ve teyidiyle de desteklenmişti.

1- “Savaşı size farz kılmıştır.”
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İmam’ın (a.s) hareketinin azamet ve değerini, onun kendi yolunu seçmede, tekvini irade açısından mecbur olmadığı gibi,
bu seçmiş olduğu yolu da en baştan kendi irade ve isteğiyle
seçtiğini bilmekle beraber, onun, bu yolun en başından şehadete kadar, a ığı her adımda ve her anda bu yoldan geri dönme imkânına sahip olduğunu ve sözüm ona kavmin bütün
ileri gelenleri gibi Irak yolculuğunu durdurmak için birçok
ikna edici şer’î ve akli deliller getirebileceğini derk e iğimizde ancak anlayabiliriz.
Fakat İmam (a.s), bütün muadele (denklem) ve muhasebeleri
bozmuş, diğerlerinin oluşturdukları bu esasları yok etmiştir.
Öyle ki, dost ve düşman, küçük ve büyük, kadın ve erkek herkes bu yolculuğun mağlubiyet ve kendisinin öldürülmesi, çoluk çocuğunun da esir düşmesiyle sonuçlanacağını biliyordu;
ama İmam (a.s), bu ﬁkir ve düşünceler karşısında tek başına
direnmiştir. Bu yolculuğun gelecekteki yarar ve neticelerinden haberdar olduğu için, “Allah Teâlâ beni öldürülmüş bir
hâlde görmek istiyor.” demiştir.
Evet, İmam (a.s) insanların öneri ve isteklerinin aksine, bu hassas dönemde ilahî emir ve isteği uygulamaya memur olduğu
için cihad meydanlarına koşmuş, yeterli gücü olmamasına
rağmen çok kuvvetli ve donatılmış bir düşmanın karşısına dikilmiştir. İşte, böylesine dengesiz bir savaşın tabii sonucu da,
herkesin önceden kestirebileceği zahiri bir yenilgiydi. Ama
hadisenin uzun bir müddet sonra ortaya çıkan batınî neticesi,
İmam’ın (a.s) Medine’den çıkarken yazdığı vasiyetnamedeki
sözlerin aynısıdır. Ancak yine de tekrar ediyorum ki, İmam
(a.s) her mükellef gibi bu yolu tercih etmekte mecbur değildi.
Her an bu tutumundan vazgeçebilirdi. Sükût etmesiyle, des-
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tanlar oluşturan bu hareketini hepten sona erdirebilirdi. Oysa
bunu yapmadı; çünkü Hüseyin b. Ali (a.s) İmam ve önderdi,
âlemler için bir sembol, ameli ise bir örnekti.

Bu meseleyle ilgili yine başka bir soru söz konusudur. O da
şu ki, İmam’ın (a.s) şehadeti önceden haber verilmişti. Önceden tahmin edildiği ve bildirildiği şekilde de mesele vuku
bulmuştur. O hâlde ilk soruda da işaret edildiği gibi, İmam’ın
(a.s) şehadetinin fazla bir fazileti ihtiva etmemesi gerekir.
Bu sorunun cevabı özet olarak şundan ibare ir: Evet, Allah
Teâlâ, İmam’ın (a.s) bu büyük ilahi emre kendi irade ve isteğiyle itaat edeceğini, Allah’tan başka olan her şeyi O’nun
yolunda feda edeceğini ve ilahi hükmün karşısında muhalefet etmeyeceğini biliyordu. Bunun içinde önceden bu konuyu
Hz. Peygamber’e (s.a.a) haber vermişti. Fakat Allah’ın bu meseleyi bilmesi ve Kerbela vakıası ile ilgili önceden haber vermesi, İmam’ın (a.s) bu yolu özgürce seçmesinde veya onu bu
yola mecbur kılmasında en küçük bir etkisi bile olmamıştır.
Sözgelimi, eğer Allah Teâlâ kendi irade ve isteğimizle O’nun
emirlerinden birini yapacağımızı, mesela namaz kılacağımızı
önceden bildiği için bunu Peygamber’e (s.a.a) de bildirseydi,
acaba bu bildirmenin bizim irade ve amelimizde, en küçük
bir etkisi olur muydu? Veya Allah’ın onu bilmesi ve Peygamber’ine bildirmesi, irade ve özgürlüğümüzü elimizden alıp
bizi namaz kılmaya mı mecbur ederdi? Elbe e ki bu böyle
olmaz idi.
Velhasıl, Allah Teâlâ’nın ilmi, bir işin vuku bulmasının illet ve
sebebi değildir. Belki bu, bir nevi insanın kendi irade ve iste-
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ğiyle vücuda getireceği veya yine insanın kendi irade ve isteğiyle vücuda getiremeyeceği bir hakikati önceden bilmesidir.
Vazife ve sorumluluğunun ifasına nispeten ilan ve izhar mahiyetinde olan bu ilim sadece İmam’a (a.s) mahsus değildir.
Allah Teâlâ diğer peygamber ve evliyalar hususunda da gelecekte kendi irade ve ihtiyarlarıyla üstesinden gelecekleri
vazifelerin hepsini veya onlardan bir bölümünü yapmaya
muvaﬀak olacaklarını peygamberlere haber vermiş ve onların büyük bir özveriyle, kendi canlarını feda etmelerini takdir
edip istemiştir.

ABDULLAH B. CAFER VE AMR B.
SAİD’E CEVABI

ـﺖ ُﺭ ْﺅﻳًــﺎ ﻓِ َﻴﻬــﺎ َﺭ ُﺳـ ُ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻭ ﺍُِﻣـ ْـﺮ ُﺕ ﻓِ َﻴﻬــﺎ ﺑِﺎ َْﻣـ ٍﺮ
ﺍِﻧـِّـﻲ َﺭﺃَْﻳـ ُ
َﺎﻥ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ.
ﺍَﻧـَـﺎ َﻣـ ٍ
ـﺎﺽ ﻟـَ ُـﻪ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﻛ َ

َﺣ ًﺪﺍ ﺑ َِﻬﺎ َﻭ َﻣﺎ ﺍَﻧَﺎ ُﻣ َﺤ ِّﺪ ٌﺙ ﺑ َِﻬﺎ َﺣ ٕﺘﻲ ﺍَﻟْﻘٰﻲ َﺭﺑِّﻲ.
...ﻣﺎ َﺣ ﱠﺪﺛْ ُﺖ ﺍ َ
َ
...ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ ﻓَ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ ﻟـَ ْـﻢ ﻳُ َﺸــﺎﻗِ ِﻖ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟ َُﻪ َﻣـ ْـﻦ َﺩ َﻋــﺎ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻋـ ﱠـﺰ َﻭ َﺟـ ﱠـﻞ َﻭ
ﲔ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ َﺩ َﻋـ ْـﻮ ُﺕ ﺍِٰﻟــﻲ ْ ِ
ﺍﻻ ْﻳ َﻤـ ِ
َﻋ ِﻤـ َـﻞ َﺻﺎﻟِ ًﺤــﺎ َﻭ ﻗَـ َ
ـﺎﻥ َﻭ ﺍﻟْﺒِـ ِّﺮ َﻭ
ـﺎﻝ ﺍِﻧﱠﻨِــﻲ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴـ ِﻠ ِﻤ َ
َْﻣـ ِ
ﺎﻣـ ِﺔ َﻣـ ْـﻦ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ِﺨ ْﻔـ ُـﻪ ﻓِــﻲ
ـﺎﻥ ﺍ ََﻣـ ُ
ِّ
ـﺎﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﻟـَ ْـﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍﻟِْﻘﻴَ َ
ﺍﻟﺼ َﻠـ ِﺔ ﻓَ َﺨ ْﻴـ ُـﺮ ﺍﻻ َ

ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﺗُ ِ
ـﺖ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻓَﻨَ ْﺴـ َـﺄ ُﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻣ َﺨﺎﻓَـ ًﺔ ﻓِــﻲ ﱡ
ﱡ
ﺎﻣـ ِﺔ ﻓَـ ِﺎ ْﻥ ﻧَ َﻮ ْﻳـ َ
ـﺐ ﻟَﻨَــﺎ ﺍ ََﻣﺎﻧـَ ُـﻪ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍﻟِْﻘﻴَ َ
ﻮﺟـ ُ

ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ.
ﺑِﺎﻟ ِْﻜﺘَـ ِ
ـﺖ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ ﻓِــﻲ ﱡ
ﻓﺠ ِﺰ ْﻳـ َ
ـﺎﺏ ِﺻ َﻠﺘِــﻲ َﻭ ﺑِـ ِّﺮﻱ ُ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻭ ْﺍﻵ ِﺧـ َـﺮ ِﺓ؛ َﻭ ﱠ

Açıklama:

Taberî ve İbn Esir’in, İmam Seccad’dan (a.s) nakle iklerine
göre, İmam Hüseyin’e (a.s) Irak yolculuğundan vazgeçmeyi
öneren ve bu hususta ısrar eden kişilerden dördüncüsü Abdullah b. Cafer idi. İmam (a.s), Mekke’den hareket e ikten
”sonra Abdullah b. Cafer iki oğlu “Avn” ve “Muhammed
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vasıtasıyla, İmam’a (a.s) arz edilmek üzere gönderdiği mektupta şöyle yazdı: “Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selam
ederim. Bu mektup eline ulaştığında Allah için karar vermiş
olduğun bu yolculuktan vazgeçip Mekke şehrine geri dön.
Çünkü bu yolculukta öldürülmenden, çoluk çocuğunun perişan olmasından, hidayet bayrağı ve müminlerin ümidi olan,
senin gibi bir şahsiyeti kaybederek ilahi nurun söndürülmesinden korkuyorum. Hareket etmekte acele etme; zira ben de
müteakiben kısa bir süre sonra size ulaşacağım.”(1)
Abdullah b. Cafer, bu mektubu gönderdikten sonra hemen
(Yezid b. Muaviye tarafından, Medine’nin azledilmiş valisinin yerine tayin edilen ve zahirde hac emîri unvanıyla, gerçekte ise İmam’a suikast tertiplemek için görevlendirilmiş ve
bu yüzden Mekke şehrinde bulunan) Amr b. Saîd ile görüşüp
ondan, İmam’ın(a.s) dönmesinde etkili olur düşüncesiyle,
İmam’a (a.s) bir güvence mektubu yazmasını rica e i. Mevzunun tekidi ve daha fazla itimat edilmesi için de, Amr b. Said’den kardeşi Yahya b. Said’i, güvence mektubunu İmam’ın
(a.s) huzuruna ulaştırması için kendisiyle birlikte göndermesini isteyip, onu bu işe razı e i.
Abdullah b. Cafer, Yahya b. Said ile birlikte Mekke’nin dışında İmam’ın (a.s) kaﬁlesine ulaşır ulaşmaz, güvence mektubunu teslim etmenin yanı sıra kendisi ile görüşüp, Yahya b.
Said’in ricasını da huzuren söz konusu edip Irak’a yapacağı
yolculuktan vazgeçmesini rica e i.
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Ben rüyamda Resulullah’ı (s.a.a) gördüm ve bu rüyada,
onun emriyle çok önemli bir işe emredildim. O iş ister za-

1- Taberî, c. 7, s. 279. el-Kâmil, c. 3, s. 277.
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rarıma olsun, ister yararıma, o işi yapmam gerekir.”(1)

Abdullah b. Cafer bu rüya ve İmam’ın (a.s) işaret e iği memuriyet hususunda daha fazla açıklama istediğinde ise şöyle
buyurdu:
“Bu rüyamı hiçbir kimseye söylemiş değilim. Rabbimle
mülakat edene dek de hiç bir kimseye söylemeyeceğim.”(2)

Daha sonra Amr b. Saîd’in aman namesine cevap olarak şu
mektubu kaleme aldı:
“Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selam ederim. Allah’a ve Resulüne doğru davet eden, iyi işlerde bulunan
ve ilahi emirlere teslim oldum diyen bir kimse, Allah’a ve
Resulüne muhalefet etmiş sayılmaz. Ben de imana, iyiliğe, sıla-i rahme davet e im. Bir aman name göndermiş
ve bize samimi bir ilişki ile sulh tekliﬁnde bulunmuşsun.
Ancak şunu bil ki, en hayırlı aman, Allah’ın amanıdır.
Dünyada Allah’tan korkmayan kimse kıyamet günü Allah’ın amanından mahrum kalır. Kıyamet günü Allah
Teâlâ’nın amanına nail olmak için, dünyada korku ve
haşyet hususunda tevﬁk niyaz ediyoruz. Eğer senin, bu
aman nameden kastın gerçekten de benim sıla-i rahim ve
yararım (yani sulh-u sefa) içinse dünya ve ahire e mükâfatını görürsün, vesselam.”

Belazurî, Taberî ve İbn Esir’in nakline göre, Cafer b. Abdullah
ve Yahya b. Said kendi önerilerinin boş olup, İmam’ın (a.s)
kendi irade ve kararında ciddi olduğunu görünce, çaresiz
Mekke’ye geri döndüler. Amr b. Saîd’de barışçı bir yaklaşım-

1- el-İrşad, s. 219. el-Bidaye ve’n-Nihaye, 8/167. Tarih-i İbn Asakir, s. 202.
Ama İbn Asakir ilk bölümü, Abdullah b. Cafer’in mektubuna yazılan
cevapta nakletmiştir.
2- age.
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dan mahrum olunca bu defa kardeşini, bir grup silahlı askerle
birlikte İmam’a (a.s) yetişerek, dönmeye mecbur etmek için
görevlendirdi. Bu grup, İmam’ın (a.s) kaﬁlesine ulaşır ulaşmaz, aralarında münakaşa çıktı ve birbirlerine kırbaçlarla saldırdılar. Ancak sonunda, Yahya b. Saîd ve beraberindekiler
onların karşısında dayanamayıp, Mekke’ye geri döndüler.(1)

İmam’ın (a.s), Abdullah b. Cafer’in sözüne ve Amr b. Said’in
güvence mektubuna verdiği cevapta, bazı nükteler var ki onlara değinmemiz yerinde olur:
1- Hüseyin b. Ali (a.s), Abdullah b. Cafer’e verdiği cevapta,
rüya âleminde Resulullah (s.a.a) tarafından zararına olsa bile
yapılması gereken bir göreve atandığına işaret edip bu görev
ile sırrı, hayatının son anlarına kadar da kimseye söylemeyeceğini önemle vurgulamaktadır.
Bu, acaba Hüseyin’in (a.s) cihadı, şehadeti ve çocuklarının Allah yolunda esir düşmesi görevi midir?
İmam (a.s) Mekke’den hareket etmeden önce Muhammed
Haneﬁye’ye ve Medine’den çıkıp şehit oluncaya kadar yol
esnasında da bazen imalı, bazen de açıkça hep bunları söylüyordu. Bu nasıl sırdı ki, İmam (a.s) tam bir kararlılıkla ondan söz ederek Abdullah b. Cafer’in ümidini suya düşürüp,
bütün telaş ve çabalarına rağmen onu, susup Mekke’ye geri
dönmek zorunda bıraktı.
2- İmam (a.s), güvence mektubuna verdiği cevapta, Allah’a
dave en ibaret olan yolculuğuna imalı bir şekilde işaret etmiş, Amr’a nasihat ederek dünyada sadece Allah korkusun1- Ensabü’l-Eşraf, c. 3, s. 146. Taberî, c. 7, s. 280. el-Kâmil, c. 3, s. 277.
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dan dolayı vazifelerini yerine getiren kimselerin kıyamet
gününde Allah’ın amanında olacağını belirtmiştir. Sonra da
Türkçe karşılığı “eğer” manasına gelen, Arapça şart edatı
olan “in” edatını kullanmakla kendi aslî hedeﬁni ve kalbindeki gizli sırrı açığa vurmuştur. Zira dua makamında “eğer”
kelimesini kullanmak, soru ve kınama manasına gelmektedir.

FERAZDAK’A CEVABI

ْ
َْﻣـ ُـﺮ َﻭ ﻛ ﱠ
ـﺐ َﻭ
َ ﺻ َﺪ ْﻗـ...
َ
ـﺎﺀ ﺑ َِﻤــﺎ ﻧُ ِﺤـ ﱡ
ْ ـﺖ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍﻻ
ُ ُﻞ ﻳَـ ْـﻮ ٍﻡ ُﻫـ َـﻮ ﻓِــﻲ َﺷــﺄ ٍﻥ ﺍِ ْﻥ ﻧـَ َـﺰ َﻝ ﺍﻟَْﻘ َﻀـ
َ ﺍﻟﺸ ْﻜ ِﺮ َﻭ ﺍِ ْﻥ َﺣ
ﺎﻝ
ﺎﻥ َﻋ ٰﻠﻲ ﺍ ََﺩﺍ ِﺀ ﱡ
ُ ﻧَ ْﺮ ٰﺿﻲ ﻓَﻨَ ْﺤ َﻤ ُﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ َﻋ ٰﻠﻲ ﻧَ ْﻌ َﻤﺎﺋِ ِﻪ َﻭ ُﻫ َﻮ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَ َﻌ
ِ َ َﺎﻥ ﺍﻟ
.ﻳﺮﺗَ ُﻪ
َ ﺍﻟﺮ َﺟــﺎ ِﺀ َﻓ َﻠـ ْـﻢ ﻳَﺘَ َﻌـ ﱠـﺪ َﻣـ ْـﻦ ﻛ
َ ـﺎﺀ ُﺩ
ُ ﺍﻟَْﻘ َﻀـ
ﻭﻥ ﱠ
َ ْﺤـ ﱡـﻖ ﻧﱠﻴﺘَـ ُـﻪ َﻭﺍﻟﱠﺘ ْﻘـ ٰـﻮﻱ َﺳـ ِﺮ

Açıklama:

Irak seferinden vazgeçmeyi, Hüseyin b. Ali’ye (a.s) teklif
eden kişilerden beşincisi, meşhur Arap şairi Ferazdak’tır.
Hüseyin b. Ali (a.s), Mekke’den Irak’a doğru hareket e iği
zaman, Ferazdak da hac farizasını yerine getirmek için Mekke’ye doğru gidiyordu. Şehrin dışında İmam Hüseyin’in (a.s)
huzuruna varıp onun hareketi hususunda sorular sordu.
İmam’ın (a.s) Ferazdak’a verdiği cevabı, merhum Şeyh Müﬁd’in Ferazdak’ın kendisinden rivayet e iği şekilde burada
naklediyoruz.(1)

1- Taberî, mülakat yerini “Sifah” Zehebî de. “Tezkiretü’l-Huﬀaz”da
“Zat-ü Irk” bilmeleri ve Ferazdak’ın sorusunda görüş ihtilaﬂarı olmasıyla birlikte İmam’ın (a.s) cevabını, metinde mülahaza e iğiniz
şekliyle nakletmişlerdir. Biz Şeyh Müﬁd’in nazarını karineler sebebiyle her yönden doğru bildiğimiz için bu olayı Şeyh Müﬁd’in el-İrşad kitabına isnat ederek nakle ik.
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Ferazdak şöyle diyor: “Ben H. 60. yılında annemle birlikte hac
farizasını yerine getirmek için Mekke’ye gidiyordum. Haremin yakınlarına vardığımda, annemin devesinin dizginini
elime almış çekerken Mekke’den Irak’a doğru giden Hüseyin
b. Ali’nin (a.s) kaﬁlesi ile karşılaştım ve hemen huzuruna çıktım. Selam edip el vererek görüştükten sonra, “Ey Resulullah’ın torunu! Babam ve annem sana feda olsun, hac farizasını yapmadan, Mekke’den böyle acele olarak çıkmanızın sebebi nedir?”(1) diye sordum. İmam (a.s): “Eğer acele etmeseydim
beni yakalayacaklardı.”(2) buyurdu.
Ferazdak diyor ki: “İmam benden, ‘Sen kimsin?’ diye sordu,
ben de cevaben, ‘Araplardan biriyim.’ dedim.”
Ferazdak daha sonra şöyle devam ediyor: “Allah’a andolsun
ki İmam beni tanımak hususunda bu kadar sözle yetindi. Bu
hususta başka bir şey sormadı. Daha sonra ‘Irak halkının, mevcut durumlar hakkında görüşleri nelerdir?’ diye sordu. Ben ise
cevaben: ‘Haberleri iyice bilen birinden sorup öğrenmek istiyorsunuz. Biliniz ki halkın kalpleri sizinledir, ancak kılıçları
aleyhinizedir. Takdir Allah’ın elindedir, dilediği şekilde yapar.’ dedim.”
İmam bu sözüme karşılık şöyle buyurdu:
“Doğru söyledin, takdir Allah’ın elindedir; O (Allah) her
gün bir iştedir (her gün için yeni bir emri vardır). Eğer
kaza ve kader dilediğimiz şekilde olursa, Allah’a nimetleri
karşısında şükrederiz; şükretmek için yardım dilediğimiz
de odur. Eğer kaza ve kader, bizimle isteğimiz arasında
engel olur, işlerimiz dilediğimiz şekilde gitmezse, yine de

َ َﻣﺎ ﺍ َْﻋ َﺠﻠ
1- ْﺤ ِّﺞ؟
َ َﻚ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ
ِﻻ
2- ﺕ
ُ َُﺧ ْﺬ

ﻟ َْﻮ ﻟ َْﻢ ﺍ َْﻋ َﺠ ْﻞ
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niyeti hak ve batını takva olan (kalbine takva hükmeden)
bir kimse, doğru yoldan çıkmamıştır.”(1)

Ferazdak diyor ki: “İmam’ın (a.s) sözü burada noktaladığında, ‘Evet, sözünüz doğrudur önünüze hayır çıksın.’ dedim.
Daha sonra hac ve diğer bazı şeyler hususunda birkaç soru
sordum. İmam bu sorularımı cevapladıktan sonra, vedalaşıp
bineğini sürdü, böylece birbirimizden ayrıldık.”

İmam’ın (a.s) bu sözünden iki ilginç ve değerli nükte elde
edebiliriz.
1- Bilinç meselesi: Defalarca işaret e iğimiz gibi İmam (a.s),
imamet ilminden başka normal yollardan da, Irak’ın durumunu ve gelecek hadiseleri yakından biliyordu. Tam bir bilinçle hedeﬁ takip ediyordu. Bu konu Ferazdak gibi normal
kişiler için de belliydi, zira açıkça şöyle demişti: “Halkın kalpleri sizinle, kılıçları ise aleyhinizedir.”
2- Meselenin ahlaki yönü, ihlâs ve Allah’a bağlılık meselesidir; çünkü İmam’ın (a.s) hareketi, ilahi bir vazifeyi yaparak
manevi bir hedefe ulaşmak içindi. İmam Hüseyin (a.s) kendi
hareketini bu temeller üzerine atmış idi.

1- Ensabu’l-Eşraf, Belazurî, c. 3, s. 146. Taberî, c. 7, s. 278. el-Kâmil, İbn
Esir, c. 3, s. 276. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 218. Maktel-i Harezmî, c. 1, s.
223. el-Bidaye ve’n-Nihaye, İbn Esir, c. 8, s. 166.

DEVECİLERE SUNULAN TEKLİF

َﺣ َﺴـﱠﻨﺎ ُﺻ ْﺤﺒَﺘَـ ُـﻪ
ِ ـﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﻨ َﺼـ ِﺮ َﻑ َﻣ َﻌﻨَــﺎ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍﻟْ ِﻌـ َـﺮ
َﺣـ ﱠ
ْ ﺍﻕ ﺍ َْﻭﻓَ ْﻴﻨَــﺎ ِﻛ َﺮﺍﺋَـ ُـﻪ َﻭ ﺍ
َ َﻣـ ْـﻦ ﺍ
.ﺽ
َ ْ ـﺎﻩ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ِْﻜـ َـﺮﺍ ِﺀ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣــﺎ ﻗَ َﻄـ َـﻊ ِﻣـ َـﻦ
ِ ﺍﻻ َْﺭ
ُ ﺎﺭﻗَـ َﺔ ﺍ َْﻋ َﻄ ْﻴﻨَـ
َﺣـ ﱠ
َ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺍ
َ ـﺐ ﺍﻟ ُْﻤ َﻔ
Açıklama:

Hz. Hüseyin b. Ali (a.s), Mekke’nin dışında “Ten’im” adındaki yerde bir kaﬁleyle karşılaştı. Bu kaﬁlenin içerisinde, Yemen
valisi Buhayr b. Yesar el-Himyeri’nin Yezid b. Muaviye için
gönderdiği Yemen kumaşı ve diğer kıymetli eşyaları Şam’a
götüren bir grup deveci vardı. İmam Hüseyin (a.s) bu hediyeleri devecilerden alarak şöyle dedi:
“Sizden herhangi biriniz bizimle beraber Irak’a doğru gelmek isterse, Irak’a kadar olan kirasını ona verir ve bu yolculukta ona karşı güzel davranırız. Her kim de buradan
ayrılıp vatanına dönmek isterse, Yemen’den buraya kadar
ki kirasını kendisine veririz.”(1)

1- Ensabü’l-Eşraf, Belazurî, c. 3, s. 164. Taberî, c. 7, s. 277. el-Kâmil, İbn
Esir, c. 3, s. 276. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 219. el-Lühuf, Seyyid İbn Tavus,
s. 60. Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 220.
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İmam’ın (a.s) tekliﬁnden sonra birkaç kişi kiralarını alarak
Yemen’e doğru döndüler, diğerleri de Irak’a kadar İmam’la
birlikte hareket etmeye hazır olduklarını söylediler.

Bütün kıyam ve hareketlerin önderleri için bir örnek olan Hz.
Hüseyin’in (a.s) bu sözlerinin ve davranışının sırrı, mahrumları desteklemek, tağutlara düşmanlık ederek onların işlerini
bozmaktı. Hz. Hüseyin’in (a.s) bu ameline bakarak, fakirleri ve
her şeyden mahrum insanları takviye etmek için mümkün olan
her fırsa an yararlanmanın gerekli olduğunu görmekteyiz.
Hz. İmam (a.s), Muaviye’nin kuklası ve valisi vasıtasıyla Yemen’in zavallı halkından alınarak, tamamıyla Yezid’in eline
bırakılmak istenen bu serveti, tağutların pençesinden kurtarıp ümmetin maslahatına olan yerlerde harcamakta ve Hicaz’dan Irak’a kadar olan yol esnasında karşılaştığı mustazaf
ve fakirlere yardım ederek onların ihtiyaçlarını karşılamakta
veya o serveti, Kur’ân karşısında dikilen seddi parçalamak
yolunda kullanmaktadır.
Ama diğer tara an, tağutun hizmetinde bulunan deveciler,
toplumun mahrum ve zayıf kesiminden oldukları için, çektikleri zahmetler karşısında İmam (a.s) onların kiralarını vermektedir. Güler bir yüzle onları, bu yolculuğa devam etmekle, vatanlarına geri dönmek arasında özgür bırakmakta ve
bu yolculuğu tercih e ikleri takdirde ise, Irak’a kadar onlara
güzel davranılacağına dair söz vermektedir.
Evet, Resulullah’ın (s.a.a) torunu tarafından vaat edilen Irak’a
kadar yolculuk esnasında, güzel birliktelik ve bu güzel, azametli birlikteliğin neticesi ve semeresi olan ebedi saadet, cennet ve yüce makama nail olma şereﬁ her salih ve imanlı kimsenin imrenip arzu e iği bir şeydir.

KÛFE HALKINA İKİNCİ MEKTUBU

ِ
ِ ُ  ﻓَ َﻘـ ْـﺪ َﻭ َﺭ َﺩ َﻋ َﻠــﻲ ِﻛﺘَـ:ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ
ِﺎﺟﺘِ َﻤﺎ ِﻋ ُﻜـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ
ْ ِﺮﻧـِـﻲ ﺑ
ﱠ
ُ ـﺎﺏ ُﻣ ْﺴـﻠ ِﻢ ﺑـ ِـﻦ َﻋﻘﻴـ ْـﻞ ﻳُ ْﺨﺒ

ﻧَ ْﺼ ِﺮﻧـَـﺎ َﻭ ﱠ
ﺍﻟﺼ ْﻨـ َـﻊ َﻭ ﻳُﺜِ ْﻴﺒَ ُﻜـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ
ِ ﺍﻟﻄ َﻠـ
ْ ِﺤ ِّﻘﻨَــﺎ ﻓَﻨَ ْﺴـ َـﺄ ُﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍ
َﻥ ﻳُ ْﺤ ِﺴـ َـﻦ ﻟَﻨَــﺎ ﱡ
َ ـﺐ ﺑ

ٍ ـﻮﻡ ﺍﻟﱡﺜ َﻼﺛَــﺎ ِﺀ ﻟِﺜَ َﻤـ
ـﺎﻥ
َ ْ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍ َْﻋ َﻈـ َـﻢ
َ َﺟ ـ ِﺮ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ َﺷـ َـﺨ ْﺼ ُﺖ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ِﻣـ ْـﻦ َﻣ ﱠﻜ ـ َﺔ ﻳَـ
ْ ﺍﻻ
ِ َﻣ َﻀ ْﻴـ َـﻦ ِﻣـ ْـﻦ ِﺫﻱ ﺍﻟ
ْﺤ ﱠﺠ ـ ِﺔ َﻓ ـ ِﺎ َﺫﺍ ﻗَـ ِـﺪ َﻡ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﺭ ُﺳــﻮﻟِﻲ ﻓَﺎﻧْ َﻜ ِﻤ ُﺸــﻮﺍ ِﻓــﻲ ﺍ َْﻣ ِﺮ ُﻛـ ْـﻢ
.ﻓَ ِﺎﻧـِّـﻲ ﻗَــﺎ ِﺩ ٌﻡ ﻓِــﻲ ﺍَﻳﱠﺎ ِﻣــﻲ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ

Açıklama:

Hüseyin b. Ali (a.s), Kûfe’ye doğru hareketinde, “Hacir”
adındaki konağa vardığında, bu mektubu Kûfe halkına hitaben ve Müslim b. Akil’e cevap olarak yazıp “Kays b. Müsahhar es-Saydavî” vasıtasıyla onlara gönderdi:
“Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selamdan sonra, bize
yardım etmek ve hakkımızı talep etmek için toplanmış olduğunuzu bildiren Müslim b. Akil’in mektubu bana ulaştı. Allah Teâlâ’dan hepimize güzel ihsanda bulunmasını
(akıbetimizi hayır etmesini) ve bu birlik ve beraberliğe
karşı da size en büyük sevapları lütu a bulunmasını niyaz ederim. Ben de Zilhicce ayının sekizi, salı günü Mekke’den ayrılıp size doğru hareket e im. Elçim size ulaş-
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tığında işlerinizi süratle düzene sokun. Ben de bu birkaç
günün içerisinde gelip size ulaşırım.”(1)

Hüseyin b. Ali’nin (a.s) kıyam ve hareketinde bazen Kûfe halkının destek izharı ve bazen de İslamî bir hükümet kurma
meselesi, asıl sebep olarak tasvir edilmiştir. Böyle bir tasvir
hakikate aykırı olduğu gibi aynı zamanda bu kıyamın azamet
ve önemini azaltıp meseleyi, maneviyat makamından yoksun
olan her siyasetçi Müslüman’ın da, kendisine böyle bir metot
ve programı uygulamayı gerekli gördüğünde, takip edebileceği normal bir konu haline getirmiştir. Fakat biz İmam’ın(a.s)
sözlerini teker teker gözden geçirdiğimizde, Kûfe halkının daveti ile hükümet kurma meselesinin, İmam’ın (a.s) ihya edici
bu hareketinde, asli bir rol oynamadığını açıkça görmekteyiz.
İmam (a.s) Medine’de Yezid’e biat etmekten kaçınmış, inatçı düşmana karşı çok katı mücadele ve muhalefet etme esası
üzerine ve düzenli bir program çerçevesinde Mekke’ye doğru
hareket etmiştir. Öyle ki, İbn Abbas’ın cevabında şöyle buyurmuştur: “Bunlar benim kanımı dökmedikçe benden vazgeçmeyeceklerdir.” İbn Zübeyr’e cevaben de şöyle buyurmaktadır: “Eğer yılanın deliğinde bile olsam, yine de beni dışarı çıkarıp öldüreceklerdir.”
Kûfe halkı, İmam’ın (a.s) aldığı karardan, Mekke’ye gi iğinden ve Yezid’e karşı muhalefetinden haberdar olduktan sonra,
davet meselesi başlamıştır. Açıktır ki bu davet, İmam’ın (a.s)
hareket ve kıyamında, asıl sebep olamaz. Bu, ancak büyük bir
karar ve iradenin, yüce bir hedeﬁn ve düzenli bir programın
içinde fer’î bir mesele olarak düşünülebilir.

1- Ensabü’l-Eşraf, c. 3, s. 167. Taberî, c. 7, s. 289. el-Bidaye ve’n-Nihaye,
c. 8, s. 168.
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İmam (a.s) Yezid’e karşı mücadele etmeye koyulmalıydı; fakat o mücadeleyi Mekke’de sürdürecek olsaydı bir tara an
Allah’ın evinin ihanet görmesine, o evin hürmetinin ortadan
kalkmasına, diğer tara an da Yezid b. Muaviye’nin yararına
olan İmam’ın (a.s) gizli bir şekilde öldürülmesiyle sonuçlanacaktı. Bundan dolayı İmam’a (a.s) suikastla görevli olan Saîd
b. Amr-ı As ilk önce yumuşaklık ve amannameyi teslim etmek
yoluyla ve daha sonra da zorbalıkla İmam’ın Kûfe’ye doğru
hareket etmesine engel olmaya çalıştı. İmam’ı (a.s) Mekke’ye
döndürerek meseleyi sessiz bir şekilde, Mekke’nin içerisinde
bastırıp, bu kıyamı daha gelişmeden yok etmek istiyordu.
Ama İmam (a.s) hangi bölgeyi tercih etmeliydi? Elbe e İslamî
ülkenin merkezi ve onun en büyük inﬁlak noktası olan Irak
ve Kûfe’yi seçmesi gerekirdi; çünkü bu bölge Şam’ın karşısında İslam ordusunun en büyük merkez bölgelerinden biri sayılıyordu. Ha a stratejik açıdan Mekke ve Medine’den daha
büyük bir öneme haiz idi. O bölgedeki insanların ne kadar bilinçli oldukları, onların Mekke’ye gönderdikleri bu kadar davetname ve bu vesileyle İmam’ı (a.s) desteklemeye hazır olduklarını bildirmelerinden iyice anlaşılmaktadır. Bu bilinç ve
hazırlığın önü belli bir dönemde zorla alınmış olsa da nihayet
bu düşünceler gelecek inkılâplarda etkili olup, o inkılâpların
söz konusu noktadan başlamasına sebep olacaktı.
Ayrıca ümmetin önderi ve imamı olan Hüseyin b. Ali (a.s),
mektup ve istekler karşısında, Irak ve Kûfe seferini durdurmuş olsaydı, makul bir özür olur muydu? Eğer Kûfe halkı,
“Biz, Hüseyin b. Ali’nin (a.s.) yolunda can ve malımızdan
geçmeye hazırdık.” iddiasında bulunsalardı veya “Bize önderlikte bulunması için Hazrete teklif götürdük; fakat o bizim
isteklerimize itina göstermedi.” deselerdi, İmam’ın (a.s) da
onlara, “Ben sizin buna karşı vefasız olacağınızı bildiğim için
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isteklerinize olumlu cevap vermedim.” demesi ikna edici bir
cevap olur muydu? Acaba onlar buna karşılık, “Biz davetimizde samimiydik, sana karşı vefalı da kalacaktık.” iddiasında bulunmazlar mıydı?
Diğer bir deyişle, İmam Hüseyin (a.s) burada tarihî bir yol ayrımı karşısındaydı; bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s) Kûfe
halkının isteklerine olumlu cevap vermemiş olsaydı, tarihin
karşısında mahkûm olacaktı. Tarih gelecekte, şartların oldukça elverişli ve müsait olmasına rağmen İmam Hüseyin’in (a.s)
bu önemli fırsa an istifade etmediğine veya etmek istemediğine ya da korku ve dehşet sebebiyle bu meseleye eğilmediğine hükmedecekti.
Dolayısıyla İmam (a.s), kendisine ellerini uzatan kimselere
hücceti tamamlamak için onların isteklerine olumlu cevap
vermiştir.
Netice:

İmam Hüseyin (a.s) teşhis e iği kişisel teklif gereği, fesada ve
Yezid’in hükümetine karşı kıyama kalkmak ve hak kelimesini
yüceltmek yolunda kanının son damlasına kadar mücadele
etmekle görevliydi.
Herkes tarafından bilinebilecek teklif açısından da Kûfe halkının isteklerine cevap vermesi, Irak bölgesinin özel şartları
gereği, mücadeleyi bu bölgeye çekip düşüncelerini pratiğe
dökmesi, kendi hareketini normal bir yolla Kûfe halkına bildirmesi ve onlara daha fazla hazırlık görmelerini emretmesi gerekiyordu. Bu iki tekliﬁ birbirinden ayırmak herkes için
mümkün değildir. Şia’nın büyük âlimlerinden birisinin, “Hüseyin b. Ali (a.s), zahirî ve batınî tekliﬂeri birleştirerek Kûfe’ye
doğru başla ığı hareketinde, her iki vazifesini de yerine getir-
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miştir.” şeklinde ifade e iği söz, mezkûr söze delalet edebilir.(1)
İlginç olan şu ki, İmam (a.s) bu konunun her iki yönüne de
defalarca işaret etmiştir. İlk görevini, rüyada Resulullah’tan
aldığını belirtmiş ve bunu da Allah’ın meşiyet ve isteği gibi
çeşitli tabirlerle beyan etmiştir.
Ama İmam’ın (a.s) ikinci görevi ve onun Kûfe halkının sözlerinde durmayacaklarını bildiği hâlde zahiri tekliﬁ, belli
ve mütedavil bir metodu takip etmek olmuştur. Bu gerçek,
İmam’ın, İbn Zübeyr vb. gibi kimselere olan sözlerinde olduğu gibi diğer sözlerinde de yansımıştır. Aynı şekilde bu hakikat, İmam’ın (a.s) gelecek sayfalarda gözden geçireceğiniz
diğer sözlerinde mevcu ur.

1- Hasaisü’l-Hüseyniye, Merhum Şeyh Cafer Şuşteri.

KÛFE YOLUNDA

ـﺐ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺍﻟ ُْﻜﻮﻓَـ ِﺔ َﻭ ُﻫـ ْـﻢ َﻗﺎﺗِِﻠــﻲ ﻓَـ ِﺎ َﺫﺍ ﻓَ َﻌ ُﻠــﻮﺍ ٰﺫﻟـِ َـﻚ
َ ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍ
ُ َﺧﺎﻓُﻮﻧـِـﻲ َﻭ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﻛُﺘُـ

ـﺚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻬــﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﻘﺘُﻠ ُُﻬـ ْـﻢ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ُﻜﻮﻧـُـﻮﺍ
َ ـﻮﻩ ﺑََﻌـ
ُ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ َﺪ ُﻋــﻮﺍ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ ُﻣ َﺤ ﱠﺮ ًﻣــﺎ ﺍِﱠﻻ ﺍﻧْﺘَ َﻬ ُﻜـ
.ﺍَ َﺫ ﱠﻝ ِﻣـ ْـﻦ ﻓِـ َـﺮﺍ ِﻡ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﺮﺃَ ِﺓ

Açıklama:

İbn Kesir ed-Dimaşkî ve İbn Numa, Kûfeli birinden şöyle
naklederler: “Ben hac amellerini yaptıktan sonra, süratle Kûfe’ye döndüm. Yolda birkaç çadırla karşılaştım, o çadırların
sahibinin kim olduğunu sordum, ‘Bunlar Hüseyin b. Ali’nin
çadırlarıdır.’ dediler. Bu sözü duyar duymaz büyük bir istekle, Peygamber’in torunu Hüseyin’i ziyaret etmek için ona
doğru hareket edip, Hazretin kendine mahsus olan çadırına
gi im; onu yaşlanmış bir hâlde buldum. Kur’ân okuduğunu
ve gözyaşlarının da yanaklarına süzüldüğünü gördüm. ‘Annem-babam sana feda olsun, ey Peygamber’in torunu, seni
bu susuz ve otsuz sahraya çeken sebep nedir?’ diye sordum.
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
‘Bir tara an bunların (Benî Ümeyye kavmi) beni tehdit etmesi; (diğer tara an da) Kûfe halkının bana gönderdikleri
davetnamelerdir. Beni öldüren de Kûfe halkı olacaktır. Bu
cinayeti işlediklerinde, ilahi emir ve düsturların hürmetini
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ortadan kaldırdıklarında Allah Teâlâ da, onları katleden
ve ha a onları, kadınların aybaşı döneminde kullandıkları bezden daha kötü ve aşağı bir duruma sokacak olan bir
kimseyi onlara musallat kılacaktır.”(1)

İmam’ın (a.s) bu sözünde ilgi çekici şey, Hazretin Kûfe halkı
hakkındaki bilgisi ve bunu önceden haber vermesidir. Zira
İmam (a.s) mezkûr sözünde: “Bu insanlar beni öldürecekler.
Onlar cinayeti işledikten sonra Allah Teâlâ da, onları öldüren ve
ha a onları bütün insanlardan daha zelil ve haysiyetsiz bir duruma sokacak olan bir kimseyi kendilerine musallat edecektir.” diye
buyurmuştur.
İmam’ın (a.s) gelecekten haber verme meselesi, sözlerinin
birçok yerinde geçmiştir. İmam (a.s)”Batn-i Akabe”de, Mekke’den çıktığı vakit İbn Abbas’ın tekliﬁne karşı verdiği cevapta ve Aşura günü Kûfe halkının karşısında buyurduğu sözlerde bu meseleye değinmiştir. İmam (a.s) o gün ikinci konuşmasında şöyle buyurdu:
“Allah’a andolsun ki bu savaştan sonra, süvarinin atına
bindiği çok az bir müddet dışında asla eğlenip rahat etmeyeceksiniz. Sonra inkılâplar, değirmenin döndüğü gibi
sizleri kendi etrafında şiddetli bir şekilde döndürecektir.
Ve değirmenin ekseni gibi sizi sarsıntı ve kararsızlığa sokacaktır.”

1- İbn Asakir, s. 211. el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 8, s. 169. Musîru’l-Ahzan,
s. 21. Bidaye ve İbn Asakir’den yanımızda mevcut olan nüshada, bu
sözün ilk cümlesi nakledilmemiştir: İhtimalen tahrif edilmiştir.
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Şimdi de, İmam’ın (a.s) Kûfe halkı hususundaki gelecekten
haber verme meselesinin ne vakit, nasıl ve kimin eliyle tahakkuk e iğini bilmek gerekir. Acaba bu insanlara musallat olan,
onları bütün kavim ve milletlerden daha aşağı düşüren ve zelil eden şahıs kimdi?
İmam’ın (a.s) buyurduğu gibi Kûfe halkı, Aşura vakıasından
kısa bir süre sonra Muhtar’ın kıyamı ve benzeri kıyamlarla
yüz yüze geldi. Bu olayların hepsi de beraberinde ölüm ve
kan getiriyordu ve bunlar da Kûfe halkının ıstırabına, huzursuzluğuna ve nihayet Kerbela’da bulunan kimselerin cezalandırılmasına sebep oluyordu. Bu ıstırap ve huzursuzlukların
çoğu Benî Ümeyye’nin hilafeti döneminde, en önemli kısmı
ise Abbasilerin Irak ve Irak’ın merkezi Kûfe’deki hilafet müddeti içerisinde vuku bulmuştur.
Kûfe halkının geçirdiği ve şahit olduğu en acı ve en kötü dönem, Irak’a ve İran’ın bir kesimine hükmeden Haccac b. Yusuf
Sekaﬁ’nin dönemi olmuştur.
Haccac b. Yusuf H.75’den 95’e kadar süren hükümeti döneminde, Irak ve özellikle Kûfe halkını öyle bir baskı altına almış, korkuya düşürmüş, o kadar insan katletmiş, hapislere
doldurmuş, işkence yapmış ve onları hor, hakir ve zelil kılmıştır ki bu durumu sergilemek için, “Hanımların kullandığı
bezden daha kötü bir duruma düştüler.” sözünden daha uygun
bir tabir bulunamazdı.
Mürucu’z-Zeheb ve İbn Esir’in “el-Kâmil” kitabında şöyle nakledilmiştir: “Haccac b. Yusuf Irak valiliğine atanıp hükümetinin karargâhı olan Kûfe’ye vardığında, hunhar simasını,
besmelesiz olarak ve tehdit amaçlı yaptığı ilk konuşmasında
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hemen gösterdi. Onun konuşma esnasında kullandığı cümlelerden bazıları şöyle idi: “Ey Irak halkı, ey ihtilaf ve nifak
ehli ve ey kötü sıfatlara sahip olan kimseler! Allah’a andolsun
ki ben sizin aranızda boyunları uzamış ve başlarının biçilme
vakti gelmiş çok insanlar görüyorum ve bu da benim yapabileceğim bir iştir. Ey Irak halkı! Allah’a yemin ederim ki, ben
sizin hatalarınızı bağışlamayacağım ve mazeretlerinizi de kabul etmeyeceğim.”(1)
Daha sonra şöyle emre i: “Hepiniz şehrin dışında toplanmalı
ve Basra’da hükümetle muhalif olan kimselerle savaş halinde
olan Muhelleb’in yardımına koşmalısınız. Bu emre uymaktan
çekinenin boynunu vurup evini tahrip edeceğim.”
Haccac’ın bizzat kendisinin, Kûfe halkının Basra’ya taraf gitmesini kontrol e iğinin üçüncü günü Kûfe kabilelerinin ileri gelenlerinden “Umeyr b. Zabi” ismindeki bir ihtiyar kişi
onun yanına gelip, “Ey Emîr! Ben ihtiyar, kötürüm ve zayıf
bir kişiyim, birkaç gencim savaşa katılıyor, onlardan birini benim yerime say ve beni savaşa katılmaktan muaf gör.”
Demesi üzerine daha ihtiyar adamın sözü bitmeden Haccac,
onun boynunun vurulmasını ve servetinin de zapt edilmesini emre i. Kûfe halkı, bu durum ve baskıları görür görmez
şehrin dışına çıkmak ve Basra savaşına katılmak için öyle bir
izdiham ve acele e iler ki birkaç kişi, izdihamdan dolayı Fırat
nehrine düşüp boğuldular.(2)
Tarihçilerin nakle iğine göre Haccac b. Yusuf hicretin 95. yılında 20 yıl hükümdarlık e ikten sonra öldü. Bu müddet zarfında, onun eliyle katledilen kişilerin sayısı (savaşta ölenler
hariç) 120 bin kişiyi aşıyordu. Haccac öldüğü vakit, zindanla-

1- Mürucu’z-Zeheb, c. 3. s. 134. el-Kâmil, İbn Esir, c. 4. s. 34.
2- Mürucu’z-Zeheb, c. 3, s. 137.
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rında 50 bin erkek 30 bin de kadın bulunmaktaydı; bu kadınlardan 16 bini çıplaktı.
Mes’udî bu olayı nakle ikten sonra şöyle diyor: “Haccac b.
Yusuf erkeklerle kadınları aynı yerde hapsediyordu. Yakıp
kavurucu güneşe, rüzgâra, yağmura ve kışın soğuğuna karşı
zindanların bir çatısı bile yoktu.”(1)
İbn Cevzi’nin tarih kitabında şöyle nakledilmiştir: “Haccac b.
Yusuf’un zindanlarının yemeği üç şeyin karışmasından: Arpa
unu, kül ve tuzdan ibare i. Haccac b. Yusuf’un zindanlarının
birinde birkaç gün hapsedilen bir kimse, güneşin vurmasıyla ve
bu çeşit yemeklerin etkisiyle, zenci bir şahıs haline geliyordu.”(2)
İbn Kutaybe Dineverî şöyle naklediyor: “Haccac b. Yusuf, Basra halkının hükümete karşı muhalefetinden dolayı, Ramazan
ayında, cuma günü bu şehre girdi ve düzenli bir komployla
bu şehrin merkez camisinde 70 bin kişiyi, evet 70 bin kişiyi
kılıçtan geçirdi ki tarih boyunca böyle bir cinayet kesinlikle
görülmemiştir.”(3)
Meşhur Lübnanlı yazar merhum Şeyh Muhammed Cevad
Muğniye şöyle diyor: “Tarihte yaptığım inceleme ve araştırmalarımda katılık ve hunharlıkta Haccac gibi bir kimse görmedim. Fakat Haccac’ın sadizm ve habis ruhunu gösterebilecek olan “Neron” hakkında da bazı sözler duyuyoruz. Mesela, Neron Roma’yı yaktığında, yükselen alevleri seyrediyor
ve ateşler arasından duyulan kadın ve çocukların ağlama ve
feryat sesleri karşısında gülüyordu.”(4)

1- Mürucu’z-Zeheb, c. 3, s. 137.
2- Seﬁnetu’l-Bihar, c. 1, s. 222.
3- Bu olayın tafsilatı el-İmame ve’s-Siyase kitabının 2. cildinde, sayfa
32’de nakledilmiştir.
4- Şia ve Zimamdaran-ı Hudser, s.122.
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Ömer b. Abdülaziz, Haccac b. Yusuf hakkında şöyle diyor:
“Eğer bütün insanlar, habislik ve cinaye e yarışmak için en
habis ve hunhar adamlarını getirseler, biz de Haccac’ı getirsek, bu alçak fıtratlılar yarışmasında bizler bütün dünyaya
galip geliriz.”(1)
İşte burada İmam’ın (a.s), “Allah Teâlâ onları hor ve hakir eden
bir kimseyi onlara musallat kılacaktır, ha a kadınların kullandığı
bezden daha kötü ve hor bir duruma düşeceklerdir.” şeklindeki
sözü az da olsa açıklığa kavuşuyor.

1- Tehzibu’t-Tehzib, c. 2. s. 211.

HZ. ZEYNEB’E CEVABI

Açıklama:

ﺎﻩ ﻛ ﱡ
.ُﻞ َﻣﺎ ﻗُ ِﻀ َﻲ َﻓ ُﻬ َﻮ ﻛَﺎﺋِ ٌﻦ
ْ ﻳَﺎ ﺍ
ُ َُﺧﺘ

Hüseyin b. Ali (a.s) Kerbela seferinde, “Hüzeymiye” ismindeki konağa vardı, bir gün orada kalıp dinlendi. İşte bu konakta, Hz. Zeyneb, (ona selâm olsun) sabah erkenden kardeşinin
huzuruna gelip şöyle dedi: “Kardeşim, bu iki beyt şiir sanki
gaybtan bana ilham oldu ve daha çok ıstırap ve üzüntüme
yol açtı:
Ey göz, yaşla dolup taş / Ağla ağla durmadan
Çünkü kim ağlayacak / Şehitlere sonradan
Ağla o kervana ki / Takdir ile yürüyor
Ahde vefa etmeğe / Ölüm onu sürüyor.(1)

İmam (a.s), Zeyneb-i Kübra’ya cevap olarak sadece şu kısa
cümleyle yetindi:
“Ey bacım! Allah’ın takdir e iği şey mutlaka vuku bulacaktır.”(2)
1-Arapçası şöyledir:

ﺍﻟﺸ َﻬ َﺪﺍ ِﺀ ﺑَ ْﻌ ِﺪﻱ
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﺒ ِﻜﻲ َﻋﻠَﻲ ﱡ
.ﺑـِ ـ ِﻤ ـ ْﻘ ـ َـﺪﺍ ٍﺭ ِﺇٰﻟﻲ ِﺇﻧْ ـ َـﺠﺎ ِﺯ َﻭ ْﻋ ـ ٍـﺪ

2- Maktel-i Harezmi, c. 1, s. 225.

َ
ـﺎﺣﺘَ ـ ِﻔ ـ ِﻠﻲ ﺑِـ ُـﺠ ـ ْـﻬـ ٍـﺪ
ْ ﺃ َﻻ ﻳَﺎ َﻋ ـ ْـﻴ ُﻦ! ﻓَـ
َﻋ ٰﻠﻲ َﻗ ْﻮ ٍﻡ ﺗَ ُﺴﻮﻗُ ـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﳌَﻨَﺎﻳَﺎ
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Önceki sayfalarda yer alan Allah’a nispet tekvini ve teşriî
irade ve meşiyete ilişkin yapılan açıklamaları ve İmam’ın
(a.s) şer’î teklif açısından içerisinde bulunduğu özel durum
ve şartları dikkate aldığımızda, İmam’ın (a.s) konuşmasında
geçen kaza meselesinin az da olsa anlaşılacağını sanıyoruz.
Kaza’dan maksat, özel şart ve çerçeveler içerisinde olan ilahî
emir ve İmam (a.s) tarafından, sonuna kadar uygulanan bir
sorumluluktan ibare ir. Zira “kaza” kelimesi kesin bir emir,
istenilen ve irade edilen şeyi sonuna kadar yapmak manasına gelir.

SA’LEBİYE KONAĞINDA

.ﺶ ﺑَ ْﻌ َﺪ ٰﻫ ُﺆ َﻻ ِﺀ
ِ َﻻ َﺧ ْﻴ َﺮ ﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻌ ْﻴ
Açıklama:

Hüseyin b. Ali’nin (a.s) kaﬁlesi, “Hüzeymiye” ve “Zurud”dan
sonra, “Sa’lebiye” konağına vardı. Bu konakta kendisinden
üç söz nakledilmiştir. Onlardan birini Hz. Müslim’in şehadeti
münasebetiyle, diğer ikisini de iki ayrı şahsın sorusunun cevabında buyurmuştur. İmam’ın (a.s) bu üç sözünü sırasıyla
burada naklediyoruz:
İmam’ın (a.s) ilk sözü, Müslim b. Akil’in şehadetiyle ilgilidir.
Taberî ve diğer tarihçiler, bu olayı, Abdullah b. Müslim’den
ayrıntılarıyla nakletmişlerdir. Biz ise bu olayı özet olarak naklediyoruz:
“Kûfeli İbn Selim şöyle diyor: ‘Ben ve arkadaşım “Muzrî” hac
amellerini yaptıktan sonra, hemen Hüseyin b. Ali’nin (a.s)
kervanına, ulaşmak ve Hazretin işinin sonucunu öğrenmek
için ona doğru hareket etmeye karar alıp yola çıktık. “Zurud”
konağında, hazretin kaﬁlesine ulaştık. Burada Kûfe’den gelen, “Bekir” ismindeki bir yolcuyla karşılaştık; Kûfe’nin durumunu sorduğumuzda şöyle dedi: ‘Allah’a andolsun ki, ben
Müslim b. Akil ve Hani b. Urve’nin öldürülmelerini ve cesetlerinin Kûfe pazarında yerlerde sürüklendiğini kendi gözümle gördükten sonra şehirden ayrıldım.”
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“Abdullah diyor ki: ‘Bu haberi öğrendikten sonra Hüseyin b.
Ali’nin (a.s) kaﬁlesine katılıp, akşam sıralarında “Sa’lebiye”
konağına vardık. Bu konakta İmam (a.s) ile yakından görüşüp, Müslim ve Hani’nin şehadet haberini ona bildirdim.”
“İbn Selim diyor ki: ‘İmam (a.s) bu sözü duyduğunda, “İnna
lillah ve inna ileyhi râciûn.” dedi ve gözünden yaşlar boşandı. Benî Haşim ve İmam (a.s) ile birlikte bulunan kimseler de
hep birlikte ağladılar. Kadınların bile ağlayıp inleme sesleri
duyuluyordu. Meclis sakinleştikten sonra Abdullah ve onunla birlikte olanlar İmam’a (a.s) : ‘Ey Resulullah’ın torunu!
Müslim ve Hani’nin öldürülme meselesi, sizin Kûfe’de taraftarınızın olmadığını gösteriyor; buradan geriye dönmeniz
iyi olur.’ dediler.”
“Diğer tara an Akil’in çocukları da: ‘Hayır, Allah’a andolsun
ki Müslim’in intikamını onun katillerinden almadıkça veya
onun gibi biz de şehit olmadıkça davamızdan vazgeçmeyeceğiz.’ dediler.”
“Abdullah ve onunla birlikte olan kimseler ile Akil’in çocukları arasındaki tartışmalar uzadı. Her biri kendi görüşünü kabul e irmek için delil ve teyitler zikrediyordu; bununla birlikte onların hepsi İmam’ın (a.s), bu hususta kendi görüşünü ve
aldığı kararı açıklamasını bekliyorlardı. İmam (a.s), bu olaya
ilişkin şöyle buyurdu:
“Müslim ve Hani gibi kimselerden sonra hayatın hiçbir
hayrı yoktur.”(1)

1- Ensabu’l-Eşraf, Belazurî, c. 3, s. 163. Taberî, c. 7, s. 293. el-Kâmil, İbn
Esir, c. 3. s. 278. el-Bidaye, İbn Kesir, c. 8, s. 168. el-İrşad, Şeyh Müﬁd,
s. 222. el-Lühuf, Seyyid İbn Tavus, s. 41. Siyeru A’lami’n-Nübelâ, c. 3,
s. 208.
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Netice:

Hürlerin efendisi İmam’ın (a.s) görüşü açısından böyle bir
toplumda yaşamanın faydası yoktur. Öyle bir toplum ki,
Müslim b. Akil ve Hani b. Urve gibi kişiler İslam’ın merkezi
olan Kûfe gibi bir şehirde katlediliyorlar ve bedenleri ise, bir
zamanlar Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) nasihat sesiyle çınlayan şehrin pazarında yerlerde sürükleniyordu. Evet, böyle
bir cinayet ve büyük kişilerin ölümünden sonra, böyle bir ortam ve aşağılık bir toplum içinde yaşamak, hiçbir anlam ifade
etmiyordu. Oysa böyle hor ve hakir bir hayat, zahirde insan
görünen, batında ise insan tabiatından yoksun olan kimseler
için daha tatlı ve sevimli gelmekte idi.

SA’LEBİYE KONAĞINDA BİR
SORUYA CEVABI

َﺟﺎﺑُﻮﺍ ﺍِﻟ َْﻴ َﻬﺎ ٰﻫ ُﺆ َﻻ ِﺀ
ٌ َﺟﺎﺑُﻮﺍ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺍَِﻣ
ٌ ﺍَِﻣ
َ ﺎﻡ َﺩ َﻋﺎ ﺍِٰﻟﻲ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ﻓَﺎ
َ ﺎﻡ َﺩ َﻋﺎ ﺍِٰﻟﻲ ُﻫ ٰﺪﻱ ﻓَﺎ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭ ﻓَ ِﺮﻳـ ٌـﻖ
َ  ﴿ﻓَ ِﺮﻳـ ٌـﻖ ﻓِــﻲ ﺍﻟ:ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭ ٰﻫ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨــﺎ ِﺭ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻗَ ْﻮﻟـُ ُـﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ
َ ﻓِــﻲ ﺍﻟ
.﴾ﲑ
ِ ﺍﻟﺴـ ِﻌ
ﻓِــﻲ ﱠ
Açıklama:

Şia’nın büyük muhaddisi Şeyh Saduk ve Hatib Harezmî’nin
nakle iklerine göre; bir şahıs “Sâ’lebiye” konağında Hüseyin
b. Ali’nin (a.s) huzuruna çıkıp, şu ayetin tefsirini sordu:
“Kıyamet günü, herkesi ve her topluluğu kendi imam ve
önderleriyle çağıracağız.”(1)

İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu:
“Evet, öyle imam ve önderler vardır ki insanları doğru
yola, saadet ve mutluluğa doğru çağırır; bir grup insanlar
da ona olumlu cevap verip itaat ederler. Diğer bir önder
de vardır ki bedbahtlık ve sapıklığa doğru davet eder;
diğer bir grup da ona olumlu cevap verirler. Birinci grup
cennete, ikinci grup ise cehenneme gider!”

1- İsra, 72.
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İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:,
“İşte bu Allah Teâlâ’nın buyurduğu (bir grup cenne edirler, diğer bir grup da cehennemde)(1) ayetinin diğer bir
manasıdır.”(2)

İmam (a.s), bu sözünde Kur’ân’ın iki ayetine istinat ederek,
birbirleriyle zıt iki grup insan ve iki çeşit önderden söz etmektedir. Bu iki grup insanlardan her biri, bir öndere bağlı olup
onun ﬁkrinden ilham almaktadır. Zira hayat sahnesinde daima bu iki çeşit grup ve önderler bulunmuş ve bulunacaktır.
Bu önderleri, uygulamak istedikleri metot ve programlarla
tanımamız ve böylece de insanı ebedi saadet ve mutluluğa
çağıran bir öndere uymamız ve itaat etmemiz gerekir.

1- Şura, 7.
2- el-Emali, Şeyh Saduk, s. 30. Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 221.

BİR BAŞKA SORUYA CEVABI

َﺭ ْﻳﺘُـ َـﻚ ﺍَﺛَـ َـﺮ َﺟ ْﺒ َﺮﺋِﻴـ َـﻞ ﻓِــﻲ َﺩﺍ ِﺭﻧـَـﺎ َﻭ ﻧُ ُﺰﻭﻟـِ ِﻪ ﺑِﺎﻟ َْﻮ ْﺣـ ِـﻲ
َ َ ﺍ ﱠَﻣــﺎ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟـَ ْـﻮ ﻟَِﻘ ْﻴﺘُـ َـﻚ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ِﺪ ْﻳﻨَـ ِﺔ
َﻻ
َﺧــﺎ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺍﻟ ُْﻜﻮﻓَـ ِﺔ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻧـَـﺎ ُﻣ ْﺴــﺘَ َﻘﻲ ﺍﻟْ ِﻌ ْﻠـ ِـﻢ ﺍَﻓَ َﻌ ِﻠ ُﻤــﻮﺍ َﻭ َﺟ ِﻬ ْﻠﻨَــﺎ؟
َ  ﻳَــﺎ ﺍ.َﻋ ٰﻠــﻲ َﺟـ ِّـﺪﻱ
.ـﻮﻥ
ُ ٰﻫـ َـﺬﺍ ِﻣ ﱠﻤــﺎ َﻻ ﻳَ ُﻜـ

Açıklama:

Bu, İmam’ın (a.s) Sa’lebiye konağında huzuruna varan Kûfeli
birisine buyurduğu üçüncü sözdür. İmam (a.s) o adama şöyle
buyurdu:
“Bil ki eğer Medine’de seninle karşılaşsaydım, Cebrail’in
evimizdeki ayak izinin yerini(1) ve ceddime vahiy getirdiği
yeri sana gösterirdim. Ey Kûfeli kardeşim! Biz Ehlibeyt’ten
ilim alınır (ilim kaynağı bizleriz.). Acaba bunlar biliyorlar
da biz mi bilmiyoruz? Bu imkânsız bir şeydir.”(2)

Besairu’d-Derecat ve Usul-u Kâﬁ kitaplarında nakledilen İmam’ın (a.s) bu sözü, Kûfeli bir kişinin sorusuna karşılık cevap

1- Mir’atu’l-Ukul da şöyle diyor: “Cebrail’in ayak izinden maksat: onun
durduğu ve Peygamber’den izin istediği yerdir. Şimdi bu yere yakın
olan kapıya Babu Cebrail (Cebrail’in kapısı) diyorlar.
2- Besairu’d-Derecat, s. 11. Usul-u Kâfî, Babu Müsteka’l-İlm min Beyti
Al-i Muhammed (s.a.a).
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verdiğini göstermektedir. Biz, İmam’ın (a.s) sözünün daha iyi
anlaşılması ve açıklanması için, mümkün olduğu kadarıyla
sorulan soruyu bulmak için çaba harcadıysak da maalesef sorulan sorunun aslı hususunda bir bilgi edinemedik.
Ama İmam’ın (a.s) sözünün tamamı, özellikle de, “Bunlar biliyorlar da biz mi bilmiyoruz?” şeklinde buyurduğu cümle, hitap
edilen kimsenin, İmam’ın (a.s) Benî Ümeyye’ye karşı başla ığı hareketine itiraz edenlerden ve yalnız zahiri gören şuursuz
bir kişi olduğunu göstermektedir. İmam (a.s) Benî Ümeyye
hanedanının kötülük ve cinayetlerini saymanın yanı sıra,
Hatemu’l-Enbiya’dan (s.a.a) sonra, İslam önderliğinde çıkan
sapıklık ve eğriliklerden de söz etmiştir; öyle sapıklık ve eğrilikler ki İslam ve Kur’ân’ın daima katı düşmanlarından olan
Benî Ümeyye ailesinin Müslümanların başına geçip onlara
hüküm sürmelerine, İslam adına cinayet ve hıyanetler yapmalarına ve İslam’da sapıklıklar çıkarmalarına sebep olmuştur. Fakat Kûfeli adam İmam’ın (a.s) sözüne kanaat etmeyip,
bu sapıklık ve eğriliklerin hepsini, bazı bilinçsiz ve dar görüşlü Müslümanlar gibi İslam’a mal etmiş, Benî Ümeyye’nin
oruç, namaz gibi zahiri amellerini onların hakkaniyetinin bir
delili sanmıştır.

İmam’ın (a.s) bu sözünden çok şeyler anlaşılabilir. Fakat önceden yapılan açıklamaya göre İmam’ın (a.s) bu sözünde bir
cümle daha çok ilgi çekicidir; o da İmam’ın (a.s) sözünde küllî
bir kaidenin mevcut olmasıdır. Buna, “Ev sahibi, evindekileri
başkalarından daha iyi bilir.” kuralı adını da verebiliriz. Aynı
kuralla, İslam Peygamber’inin vefatından sonra Müslümanlar arasında çıkan ayrılık ve ihtilaf halledilebilir.
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Bu iki mektep, yani Şia ve Ehlisünnet, tevhit, nübüvvet, mead,
Kur’ân, kıble, namaz, zekât ve hac gibi diğer küllî meselelerin esasında ve birçok diğer İslamî teferruatlarda aynı inanca
sahiptirler.
Ama cüz’i ve temel meselelerin bazılarında ihtilaf vardır.
Eğer taassuplar bir kenara bırakılırsa, ilmi tahkik, tahlil ve
araştırmalarla kâmil bir i ihat sağlanabilir ve böylece bu iki
mektep Allah’ın ve Peygamber’in isteği olan esaslı bir mektep
haline gelebilir.
Ama bu bir kaç ihtilaﬂı meselede, “Hak kiminledir?” sorusunun çeşitli cevapları vardır. O cevaplardan bazıları genel,
bazıları ise özeldir. Genel olan cevaplardan biri İmam’ın (a.s)
sözünden anlaşılan, “Ev sahibi, evinde olanı başkalarından
daha iyi bilir.” kuralıdır. Zira Şia bütün akaid ve ahkâmını,
usul-u din ve furu-u dinini, İslamî ilimlerin kaynağı olan vahiy ailesinden (Ehlibeyt) ve İslam Peygamber’inden almıştır.
Şia mektebi gerçekte, vahiy ve Ehlibeyt mektebidir. Allah
Teâlâ onları şöyle tanıtmıştır:
Ancak ve ancak Allah, siz Ehlibeyt’ten her çeşit pisliği
(suçu ve günahı) uzak tutmak ve sizi tertemiz kılmak
ister.(1)

Ama Ehlisünnet Mektebi kendi akaid ve ahkâmını ev sahibi
olmayan kimselerden almıştır. Şia kendi akidesinde, tevhid
ve mead hususunda, Emîrü’l-Müminin Ali’den (a.s) ve onun
pak soyundan nakledilen hadislere dayanmaktadır. Ehlisünnet ise, Ebu Hureyre ve onun gibi diğer ravilerin rivayetlerine istinat etmektedir. Şia kendi fıkhî hükümlerini İmam
Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık’tan (a.s) almaktadır;

1 87- Ahzab, 33.
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Ehlisünnet ise, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şaﬁi gibi kimselerden almaktadır.
İşte İmam Hüseyin’in (a.s), “Ey Kûfeli kardeşim! İlim biz
Ehlibeyt’ten alınır; onlar biliyorlar da biz mi bilmiyoruz? İşte bu
olmayacak şeylerdendir.” şeklindeki sözünden üs e değindiğimiz şeyleri anlamaktayız.

ŞUKUK KONAĞINDA

ﺎﺭ َﻙ ُﻫ َﻮ ﻛ ﱠ
.ُﻞ ﻳَ ْﻮ ٍﻡ ﻓِﻲ َﺷ ْﺄ ٍﻥ
َ ْ ﺍِ ﱠﻥ
َ َﺎﺀ َﻭ َﺭﺑﱡﻨَﺎ ﺗَﺒ
ُ ﺍﻻ َْﻣ َﺮ ﻟِ ٕـﻠ ِﻪ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳَ َﺸ

َﻋـ َـﻼ َﻭ ﺍَ ﻧْﺒَـ ُـﻞ
ِ ﺍﺭ ﺛَـ َـﻮ
ْ ﺍﺏ ﺍ ﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ
ُ ﻓَــﺪ

ﻓَـ ـ ِﺎ ْﻥ ﺗَ ـ ُـﻜ ـ ِـﻦ ﺍﻟ ـ ﱡـﺪﻧْـ ـ ــﻴَﺎ ﺗُـ ـ ـ َـﻌ ـ ﱡـﺪ ﻧَـ ـ ِﻔﻴ ـ َـﺴ ـ ًﺔ

ﺹ ﺍﻟ َْﻤ ْﺮ ِﺀ ﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻜ ْﺴ ِﺐ ﺍ َْﺟ َﻤ ُﻞ
ِ ﻓَ ِﻘﱠﻠ ُﺔ ِﺣ ْﺮ

ﺍﻕ ﻗِ ْﺴ ًﻤﺎ ُﻣ ـ َﻘ ﱠﺴ ـ ًـﻤﺎ
ُ َْﺭ َﺯ
ْ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﺗَ ُﻜ ِﻦ ﺍﻻ

ٍ ـﺎﻝ َﻣ ْﺘـ
ُ َﻓَ َﻤــﺎ ﺑـ
ـﺮﻭﻙ ﺑِـ ِﻪ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﺮ ُﺀ ﻳَ ْﺒ َﺨـ ُـﻞ

ِﺎﻟﺴـ ْـﻴ ِﻒ ﻓِــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍَْﻓ َﻀـ ُـﻞ
ﻓَ َﻘ ْﺘـ ُـﻞ ﺍِ ْﻣـ ُـﺮ ٍﺀ ﺑ ﱠ

.ﻓَ ِﺎ ﻧـِّـﻲ ﺍ ََﺭﺍﻧـِـﻲ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ َﺳـ ْـﻮ َﻑ ﺍ َْﺭ َﺣـ ُـﻞ

ُ َْﻣ َﻮ
ﺍﻝ ﻟِﻠﱠﺘ ْﺮ ِﻙ َﺟ ْﻤ ُﻌ َﻬﺎ
ْ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﺗَ ُﻜ ِﻦ ﺍﻻ
َﺕ
ْ ﺍﻥ ﻟِﻠ َْﻤ ْﻮ ِﺕ ﺍُﻧْ ِﺸ َﺎ
ُ َﻭﺍِ ْﻥ ﺗَ ُﻜ ِﻦ ﺍْﻻَﺑْ َﺪ
َ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﺳـ َـﻼ ُﻡ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻳَــﺎ
َﺣ َﻤـ َـﺪ
ْ ﺁﻝ ﺍ

Açıklama:

İmam (a.s), Kûfe bölgesine doğru ilerlerken, her gün Kûfe ve
Irak halkından olan çeşitli insanlarla karşılaşıyordu. Sa’lebiye
konağını geride bırakıp, “Şukuk” ismindeki diğer bir konağa
vardığında, Kûfe’den gelen bir kişiyle karşılaşır; o adamdan
Kûfe’nin durumunu ve oradaki insanların düşüncelerini sorar. O adam da, “Ey Resulullah’ın torunu! Irak halkı sana karşı muhalefet etmek ve savaşmak için birbirleriyle birleşip anlaşmışlardır.” der. İmam (a.s) o adamın sözüne karşılık şöyle
buyurur:

144 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

“İşler Allah’a mahsustur (olaylar, onun emriyle vuku
bulur) dilediği ve salah gördüğü şeyi yapar. Allah Teâlâ,
her gün bir iştedir (yani her zaman için özel bir iradesi
vardır).”

İmam (a.s) daha sonra şu şiiri okur:
“Eğer bu dünya, bazılarının nazarında değerli sayılıyorsa,
Allah’ın mükâfat dünyası daha yüce ve değerlidir.
Eğer dünya malı ve serveti bir gün el çekmek için toplanmışsa, insanın böyle bir servet için cimrilik yapmaması
gerekir.
Eğer rızıklar takdir edilmiş, bölünmüşse, servet elde etmekte insanın hırsının azlığı daha güzeldir.
Eğer bu bedenler ölüm için yaratılmışsa, insanın Allah yolunda öldürülmesi daha üstündür.
Ey Muhammed hanedanı! Allah’ın selamı üzerinize olsun,
ben en yakın bir zamanda sizin aranızdan ayrılacağım.”(1)

Hareket ve kıyamlarda muvaﬀakiyet ve galibiyetin, özellikle de önderliğin en önemli şartlarından biri, hedef uğrunda
karşılaştığı her çeşit engel ve acı hadiselerden dolayı aldığı
karardan vazgeçmemesi, aynı zamanda kendisinde bir zaaf
ve gevşeklik de göstermemesidir. İmam’ın (a.s) sözünde, bu
konu açıkça görülmektedir. Zira Kûfeli adam beklenilmeyen
acı bir olayı, yani İmam’ın (a.s) kendi yardımcı ve güçleri olan
Kûfe halkının onun kendi aleyhine seferber olduklarını haber
verdiğinde, Hz. Hüseyin (a.s) bu haberi duyar duymaz, ken-

1- İbn Asakir, s. 164. Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 223. Menakıb, c. 4, s. 95.
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disinden en ufak bir zaaf ve gevşeklik göstermemenin yanı
sıra kendi yoluna devam etmektedir. Ha a şiirler okuyup bu
dünya hayatı ve servetini değersiz göstermekle kendisinin ve
dostlarının azim ve kararlarını daha fazla güçlendirmeye çalışmaktadır. İşte bunlar, İmam Hüseyin’in (a.s) insanlara verdiği derslerdir.

ZÜBALE KONAĞINDA

ٕ
 ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ ﻓَ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَﺗَﺎﻧـَـﺎ َﺧﺒَـ ٌـﺮ ﻓَ ِﻈﻴـ ٌـﻊ ﻗَ ْﺘـ ُـﻞ ُﻣ ْﺴـ ِﻠ ِﻢ ﺑْـ ِـﻦ.ﺍﻟﺮ ِﺣﻴـ ِـﻢ
ْﺑ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﱠ
ِﺴـ ِـﻢ ﺍﻟ ــﻠ ِﻪ ﱠ
َﺣ ﱠﺐ
ٍ َﻋ
َ ﻘﻴﻞ َﻭ َﻫﺎﻧِﻲ ﺑْ ِﻦ ُﻋ ْﺮ َﻭ ٍﺓ َﻭ َﻋ ْﺒ ِﺪﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻳَ ْﻘ ُﻄ ٍﺮ َﻭ ﻗَ ْﺪ َﺧ َﺬﻟ َْﺘﻨَﺎ ِﺷ ْﻴ َﻌﺘُﻨَﺎ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺍ
ِ ْ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ُـﻢ
.ـﺎﻡ
َ ﺍﻻﻧْ ِﺼـ َـﺮ
ٌ ـﺲ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ِﻣﱠﻨــﺎ ِﺫ َﻣـ
َ ﺍﻑ َﻓﻠْﻴَ ْﻨ َﺼـ ِﺮ ْﻑ ﻟ َْﻴـ

Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) kaﬁlesi, Şukuk konağından sonra “Zübale” konağına vardı. Bu konakta Kûfe’deki tara arlarından
eline ulaşan bir mektup vasıtasıyla resmen Müslim, Hani ve
Abdullah b. Yektur’un(1) katledilme olayından haberdar oldu.

1- İbn Hacer “el-İsabe” kitabında, Abdullah b. Yektur’un öldürülme olayını özet olarak şöyle naklediyor: “İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den
hareket e ikten sonra Abdullah b. Yektur’u bir mektupla Müslim’e
doğru gönderdi. Abdullah b. Yektur. Kadisiye’de Husayn b. Numeyr
vesilesiyle yakalanıp Kûfe’de Ubeydullah b. Ziyad’ın yanına götürüldü. İbn Ziyad onun minbere çıkıp Emîrü’l-Müminin ve Hüseyin
b. Ali’nin aleyhinde konuşmasını emre i. Ama Abdullah b. Yektur
onun sözünün aksine Benî Ümeyye’yi kötüleyip Emîrü’l-Müminin’in
ailesinin medhinde şöyle dedi: ‘Ey insanlar ben Hüseyin b. Fatıma’nın elçisiyim. Mercane’nin oğluna karşı kıyam edip ona (Hz. Hüseyin’e) yardımda bulunmanız için size doğru gelmişim. İbn Ziyad
(bu durumu görünce onu Daru’l-İmare’nin üzerinden eli bağlı olarak
aşağıya atmalarını emre i. Abdullah b. Yektur’un yere düşmesiyle
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İmam (a.s) dostlarının arasında, mektubu elinde tu uğu bir
hâlde şöyle buyurdu:
“Bismillahirrahmanirrahim, Allah’a hamd, Peygamber’e
salât ve selam olsun. Bize üzücü bir haber ulaşmıştır. Bu
üzücü haber Müslim b. Akil, Hani b. Ürve ve Abdullah b.
Yektur’un öldürülme haberleridir. Şialarımız, bize yardım
etmekten vazgeçmişlerdir. Sizden geri dönmek isteyen
geri dönebilir ve bizden taraf onun üzerinde hiçbir hak
yoktur.”(1)

Dini liderleri, siyasi ve mezhebi olmayan önderlerden ayıran
en belirgin özelliklerden biri de gerçeği, sadakat, samimiyet
ve açık bir şekilde söylemeleridir. Dini bir lider, iman ve akide esasına dayanarak daima kendi milleti ve izleyicilerine
karşı, onların kaderiyle ilgili, herhangi bir şeyi açıklamak istediğinde, kendi zararına olsa bile açık ve doğru bir şekilde
konuşmalıdır. Zira bu önderlerin hedef ve programları, her
şeyden önce insanların kalbine imanı yerleştirmektir; bütün
telaş ve çabaları da bu hedefe ulaşmak için bir mukaddimedir. Dünya siyasetçileri arasında, hakkı gizlemek, yalan
konuşmak, gösteriş yapmak, her an sözünden dönmek, her
yerde, o yerin ortamına göre bir kıyafetle ortaya çıkmak gibi,
kendileri için normal ve alışıldık adet ve alışkanlıklarla bu
hedefe ulaşılamaz.

kemiklerinin kırılması bir oldu. Henüz ölmemişken Abdulmelik b.
Umeyr ismindeki bir şahıs yerinden fırlayıp onun başını bedeninden
ayırdı. Bu adam halkın itirazına maruz kaldığını görünce: ‘Onun acı
çektiğini gördüm. Onu bu acıdan kurtarmak için yaptım.’ dedi.”
1- Taberî, c. 7, s. 294. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 223.

148 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Bu sefa, samimiyet, vefa ve sadakat ruhunu, bütün dini liderlerde, özellikle âlemlere numune ve örnek olan Resul-i Ekrem’in savaş ve hayat sayfalarında açıkça görebiliriz. Hüseyin
b. Ali (a.s), bu hür ve özgür İmam da bu kaide ve kanundan
müstesna değildir. Ha a bunun kendisi de bu açıdan dini ve
manevi önderler için bir kanun ve örnek teşkil etmektedir.
Bundan dolayı, gelecekle ilgili bildiği haberleri, Medine’den
Kerbela’ya kadar çeşitli münasebetlerde ve muhtelif yerlerde açıkça ashabına ve dostlarına açıp söylemektedir. Mesela:
Mekke’den ayrıldığında, Abbas, Ömer b. Abdullah, Zübeyr b.
Abdullah ve Muhammed Haneﬁye’ye verdiği cevabında onların bilmediği meseleleri haber vermektedir. Evet, Hüseyin
(a.s) çok vefalı üç ashabının şehadetiyle ilgili dostlarından
kendisine ulaşan bir mektubu, daha fazla tekit etmek için eline alıp onlara göstererek şöyle diyor:
“Ey benim dostlarım! Şimdi çok üzücü bir haber elime
ulaştı, o haber de üç vefalı dostumun katledilmesidir. Bilin
ki artık Kûfe’nin durumu değişmiş, bana yardım etmek
üzere söz veren tara arlarım, şimdi İbn Ziyad’ın tehdidinden korkup veya verdiği vaatlere aldanıp, bize yardım
etmekten vazgeçmişlerdir. Artık siz, kendi şehrinize dönmekte veya bu yola devam etmekte özgürsünüz, ben biatimi hepinizin üzerinden kaldırdım.”

Meşhur tarihçi Taberî ve Şia âleminin en büyük ﬁlozofu
merhum Şeyh Müﬁd, İmam’ın (a.s) üs e geçen sözünü nakle ikten sonra, İmam’ın (a.s) kendi ashabına buyurduğu
teklif hususunda birbirine yakın izahta bulunmuşlardır. Taberî’nin, İmam’ın (a.s) tekliﬁ hususundaki sözünün tercümesi şöyledir:

Mekke Kerbela Arasındaki Sözleri □ 149

“İmam Hüseyin (a.s), yolda kendi kervanına katılan kimselerin ne ümitle katıldıklarını iyi biliyordu. Yani onlar, İmam’ın
(a.s) halkı kendisine uyan ve emirlerini kabul eden bir şehre
gi iğini düşünüyorlardı. Fakat İmam (a.s) bu grup insanların, meselenin gerçeğini bilmeyip onunla beraber hareket etmelerini sevmediği için ve meselenin içyüzü aşikâr olduktan
sonra (ölüm anına kadar İmam’a (a.s) yardım etmeye hazır
olan az bir grup insan hariç) onların bu seferden vazgeçeceklerini bildiği için onlara böyle bir tekli e bulunup, eline ulaşan mektubun içeriğini de açıkça onlara söylemektedir.”
Taberî, bu önerinin neticesini şöyle naklediyor: “İmam Hüseyin’in (a.s) konuşmasından sonra, İmam (a.s) ile birlikte olan
toplum, gruplar halinde sağa sola dağıldılar; öyle ki sadece
kendisiyle birlikte Medine’den gelen yakın dostları yalnız kaldı. Aynı cümle Tabakat-ı İbn Sad’da da nakledilmiştir.”
İşte ünlü ve meşhur tarihçi Taberî’nin dilinden, İmam’ın (a.s)
bu sözünden amacının ne olduğunu ve aynı zamanda tekliﬁnin neticesini de öğrendiniz.
Ama önceden de işaret edildiği gibi bu teklif, sadece bir
konakta değil, belki muhtelif yerlerde ve çeşitli münasebetlerde söz konusu edilmiştir. Zübale konağında, dostlarına
bu tekliﬁ sunduktan ve dönmelerine izin verdikten sonra,
onunla kalan bir grup fedakâr ve sadık dostlarıyla birlikte
“Batn-i Akabe” ismindeki diğer bir konağa vardılar. İmam
(a.s) orada da yine konuyu başka bir beyanla daha açık bir
şekilde söz konusu etmiştir ki bunu gelecek sayfalarda mülahaza edeceksiniz inşaallah.

AKABE VADİSİNDE

َﺷـ ﱡـﺪ َﻫﺎ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ
ً َﻣــﺎ ﺍ ََﺭﺍﻧـِـﻲ ﺍِﱠﻻ َﻣ ْﻘﺘُـ
َ ـﺖ ﻓِـ ِـﻲ ﺍﻟ َْﻤﻨَــﺎ ِﻡ ِﻛ َﻼﺑـًـﺎ ﺗَ ْﻨ َﻬ ُﺸ ـﻨِﻲ َﻭ ﺍ
ُ ـﻮﻻ ﻓَ ِﺎﻧـِّـﻲ َﺭﺃَْﻳـ
.ـﺐ ﺍَﺑَْﻘـ ُـﻊ
ٌ َﻛ ْﻠـ
ْ
ٕ
ـﺐ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺍ َْﻣـ ِﺮ ِﻩ ﺍِﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ
ُ ـﺲ ﻳَ ْﺨ ِﻔــﻲ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺍﻟـ ﱠـﺮﺃ ُﻱ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻻ ﻳُ ْﻐ َﻠـ
َ ﻳَــﺎ ﺍَﺑـَـﺎ َﻋ ْﺒﺪﺍﻟ ــﻠ ِﻪ ﻟَﻴـ...
َ ﻟـَ ْـﻦ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮﻧـِـﻲ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﺴــﺘَ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮﺍ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟ َْﻌ َﻠ َﻘـ َﺔ ِﻣـ ْـﻦ َﺟ ْﻮﻓِــﻲ ﻓَـ ِﺎ َﺫﺍ ﻓَ َﻌ ُﻠــﻮﺍ ٰﺫﻟـِ َـﻚ َﺳـﻠ
ﱠﻂ
.ُْﻣـ ِـﻢ
َ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳُ ِﺬﻟ ُﱡﻬـ ْـﻢ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ُﻜﻮﻧـُـﻮﺍ ﺍَ َﺫ ﱠﻝ ﻓِـ َـﺮ ِﻕ ﺍﻻ

Açıklama:

Hüseyin b. Ali’nin (a.s) kaﬁlesi, “Zübale” konağından hareket
e ikten sonra, “Akabe Vadisi” adında diğer bir konağa vardı.
“İbn Kavleveyh”in İmam Sadık’tan (a.s) ve diğer muhaddis
ve tarihçilerin de nakle iğine göre, İmam (a.s), bu konakta
gördüğü rüya münasebetiyle ashabına ve dostlarına şöyle buyurdu:
“Ben kendimi maktul görüyorum (beni katledeceklerdir).
Çünkü rüyamda birkaç köpeğin bana saldırıp, ısırdığını
gördüm; onların en saldırganı ve en kötüsü ise alaca renkli
olanıydı.”

Merhum Şeyh Müﬁd’in el-İrşad kitabında nakle iğine göre bu
esnada “İkrime” kabilesinden olan, Amr b. Levzan ismindeki
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bir şahıs söz konusu konakta İmam’ın (a.s) kaﬁlesiyle karşılaşıp İmam’a (a.s), “Nereye gitmek istiyorsunuz?” diye soruyor.
İmam (a.s) da cevaben şöyle diyor:
“Kûfe’ye doğru gitmek istiyoruz.”

Amr b. Levzan (İmam’ın (a.s) bu sözüne karşı) şöyle diyor:
“Allah aşkına geri dönün. Çünkü senin, bu seferde kılıç ve
mızraklardan başka hiçbir şeyle karşılaşmayacağını sanıyorum. Seni davet edenler, savaş ve kargaşanın önünü alır ve
her yönden hazırlık içerisinde olurlarsa artık o zaman onlara
doğru hareket etmenin sakıncası olmaz. Fakat ben, senin de
haberdar olduğun gibi bu şartlar içerisinde, onlara doğru hareket etmeni kesinlikle uygun görmüyorum.”
İmam (a.s) o adama şöyle cevap verdi:
“Ey Allah’ın kulu! Senin idrak e iğin meseleyi ben de biliyorum, (mesele) benim için de aşikârdır, ama Allah’ın
takdir e iği şeyi değiştirmek mümkün değildir.”(1)

İmam (a.s), daha sonra şöyle buyurdu:
“Bunlar kanımı dökmedikçe benden vazgeçmeyeceklerdir.
Fakat bu cinayeti işledikten sonra Allah Teâlâ, onları hor
ve hakir eden bir kimseyi onlara musallat kılacaktır, ha a
bütün insanlardan daha zelil ve daha alçak olacaklar.”(2)

İşte bunlar, İmam’ın (a.s) Akabe Vadisi’nde buyurduğu sözlerdi.

1- Kâmilu’z-Ziyarat, s. 75. Tarih-i Taberî, c. 7, s. 294.
2- el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 223. İbn Asakir, s. 211.

ŞERAF’DA ÖĞLE NAMAZINDAN SONRAKİ
KONUŞMASI

ـﺎﺱ ﺍِﻧﱠ َﻬــﺎ َﻣ ْﻌـ ِـﺬ َﺭ ٌﺓ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍِﻧـِّـﻲ ﻟـَ ْـﻢ ﺁﺗِ ُﻜـ ْـﻢ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺍَﺗَ ْﺘﻨِــﻲ ﻛُﺘُﺒُ ُﻜـ ْـﻢ
ُ ﺍﱡَﻳ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ
ُ َﻭ َﻗ ِﺪ َﻣ ْﺖ ﺑ َِﻬﺎ ُﺭ ُﺳﻠ
ﺎﻡ َﻭ ﻟ ََﻌ ﱠﻞ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﺠ َﻤ َﻌﻨَﺎ
ٌ ﺲ ﻟَﻨَﺎ ﺍَِﻣ
َ  ﻓَ ِﺎﻧﱠ ُﻪ ﻟ َْﻴ،ْﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺍَْﻗ ِﺪ ْﻡ َﻋﻠ َْﻴﻨَﺎ

ﺎﻋ ُﻄﻮﻧـِـﻲ َﻣــﺎ ﺍ َْﻃ َﻤﺌِـ ﱡـﻦ ﺑِـ ِﻪ
ْ َﺑـِ َـﻚ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ُْﻬـ ٰـﺪﻱ ﻓَ ـ ِﺎ ْﻥ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜـ ْـﻢ ﻓ
ﲔ ﺍَﻧْ َﺼ ـ ِﺮ ُﻑ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺍِﻟـَـﻲ
َ ِﻣـ ْـﻦ ُﻋ ُﻬﻮ ِﺩ ُﻛــﻢ َﻭ َﻣ َﻮﺍﺛِ ْﻴ ِﻘ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍِ ْﻥ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﻟِ َﻤ ْﻘ َﺪ ِﻣــﻲ ﻛَﺎ ِﺭ ِﻫ ـ
ِ ﺍﻟ َْﻤـ َـﻜ
.ـﺖ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ
ُ ﺎﻥ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ ِﺟ ْﺌـ

Açıklama:

Nur kaﬁlesi, Akabe vadisini de geride bıraktıktan sonra
“Şeraf” ismindeki diğer bir konağa vardı. İmam (a.s) bu bölgeye ulaştıktan sonra, İmam’ın (a.s) hareketini önlemekle memur olan Hür b. Riyahî de bin savaşçı erle birlikte bu konağa
vardı. Bu konakta İmam (a.s) iki kısa konuşmasında, kendi
mevkii ve Benî Ümeyye hanedanının durumunu ve seferinin
sebebinin ne olduğunu Hürr’ün askerlerine beyan e i.

Bu iki konuşmanın tahkik ve tercümesinden önce bütün dünya rehberlerine, kıyam ve inkılâp önderlerine bir ders olan,
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İmam’ın (a.s) Hür ile karşılaşmasını ve ona karşı tavrını, tarihçilerin dilinden hep birlikte okuyalım.
İmam (a.s)”Şeraf” konağına vardıktan sonra gençlere, sabahleyin şafak sökmeden önce Fırat nehrine gidip ihtiyaç miktarından daha fazla çadırlara su getirmelerini emre i. Hür
b. Yezid er-Riyahi aynı gün öğleden önce şiddetli bir sıcakta
komutasındaki bin kişilik silahlı bir orduyla birlikte mezkûr
bölgeye vardı. Hüseyin b. Ali (a.s) Hürr’ün askerlerinin yorgun ve toz toprak içerisinde olduklarını görünce dostlarına,
askerler ve atları için su götürmelerini emre i. İmam’ın (a.s)
dostları da, onun emre iği şekilde, bir tara an Hürr’ün askerlerine su verdiler ve diğer tara an da kovaları suyla doldurup atların önüne bıraktılar, serinlemeleri için de atların
boynuna kâkülüne ve ayaklarına su serptiler.
Hürr’ün askerlerinden “Ali b. Ta’ân el-Muharibî” isminde bir
şahıs şöyle diyor: “Ben şiddetli yorgunluk ve susuzluktan
dolayı, bütün askerlerden sonra, onların ardınca “Şeraf” bölgesine ve askerlerin olduğu yere ulaştım. Oraya ulaştığımda,
Hüseyin’in bütün dostları askerlere su vermekle meşgul oldukları için kimse beni fark etmedi; o anda hoş ahlaklı ve güzel simalı bir şahıs, çadırların kenarından benim yardımıma
geldi; su tulumunu taşıdığı hâlde bana: ‘Deveni yatır.’ dedi.
Daha sonra bu şahsın, Hüseyin b. Ali olduğunu anladım.”
İbn Ta’an daha sonra şöyle diyor: “Ben hicaz lehçesini anlamadığım için İmam’ın (a.s) ne dediğini anlamadım. İmam
(a.s), başka bir tabirle ‘Deveni yatır.’ diye buyurdu. Ben de deveyi yatırıp su içmekle meşgul oldum. Fakat çok susadığım
ve acele e iğim için su, yüzüme gözüme dökülüyordu; rahatlıkla su içemiyordum. İmam (a.s), ‘Tulumun ağzını kıvır.’ diye
buyurdu. Ben imamın maksadını yine anlayamadım. İmam
(a.s) bir eliyle tulumu tutup bir eliyle de rahatça su içebilmem

154 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

için tulumun ağzını kıvırdı; ben de böylece rahatlıkla ve zahmetsiz bir şekilde suyumu içtim.”

Bu kadar şe at ve merhame en sonra biraz dinlendik, öğle
vakti gelince de İmam (a.s), özel müezzini Haccac b. Mesruk’a
şöyle buyurdular:
“Allah sana rahmet etsin; ezan ve ikame oku da namaz
kılalım.”(1)

Haccac ezan okumaya başladığında İmam (a.s) Hürr’e:
“Sen bizimle mi namaz kılıyorsun, yoksa kendi askerlerinle ayrı olarak mı kılacaksın?”

Hür cevaben: “Hayır, biz de sizinle beraber bir sa a namaza
duracağız.” dedi.
İmam (a.s) önde, dostları, Hür ve askerleriyse İmam’ın arkasında durup öğle namazını kıldılar.

Namaz bi ikten sonra, ayağında nalinleri, üzerinde gömlek
ve abası bulunan İmam Hüseyin (a.s) kılıcına dayanıp Hür ve
askerlerine hitaben şöyle buyurdu:
“Ey İnsanlar! Benim sözlerim sizlere hücceti tamamlamaktan ve Allah katında mesuliye en kurtulmak ve görevimi
yapmaktan ibare ir. Ben, ‘Bizim önderimiz yoktur, davetimizi kabul edip, bize taraf hareket et, ta ki Allah Teâlâ
senin vesilenle bizi doğru yola hidayet etsin.’ şeklindeki

1- Arapçası: .ﺼ ِّﻠﻲ
َ ُﻧ

َ
ﻠﻮ ِﺓ
ٰ ِﻠﺼ
ْ ﺃَ ِﺫ
ِﻢ ﻟ ﱠ
ْ ّﻥ ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻤ َﻚ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ ﺃﻗ
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gönderdiğiniz mektup ve elçilerinizden sonra size doğru
gelmişim. Eğer bu davetlerinize sadıksanız işte ben size
doğru gelmişim. Öyleyse bana güvenilir bir söz vermeniz
gerekir. Ama eğer benim gelmemden razı değilseniz, o zaman da geldiğim yere döner giderim.”(1)

Hürr’ün askerleri İmam’ın (a.s) sözleri karşısında susmayı
tercih e iler, hiçbir olumlu veya olumsuz cevap vermediler.
Böylece öğle namazı İmam’ın (a.s) sözleriyle sona erdi. Daha
sonra ikindi namazının vakti ulaştı. Bu namaz da yine Hüseyin b. Ali’nin (a.s) imametinde, İmam’ın (a.s) dostları ile
Hürr’ün askerlerinin katılımıyla kılındı. Namazdan sonra
yine İmam (a.s) bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı sonraki
sayfada mülahaza edeceksiniz inşaallah.

1- Bu iki konuşma ve teferruatının kaynağı şunlardır: Taberî, c.7, s.297298. el-Kâmil, İbn Esir, c.3, s.280. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s.224-225. Maktel-i Harezmî, s.231-232.

ŞERAF’DA İKİNDİ NAMAZINDAN SONRAKİ
KONUŞMASI

ﻻ َْﻫ ِﻠـ ِﻪ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﺍ َْﺭ َﺿــﻲ
َ ِ ْﺤـ ﱠـﻖ
َ ـﺎﺱ ﻓَ ِﺎﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ ﺍِ ْﻥ ﺗَﱠﺘ ُﻘــﻮﺍ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻭ ﺗَ ْﻌ ِﺮﻓُــﻮﺍ ﺍﻟ
ُ  ﺍﱡَﻳ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ:ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ

ِ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﻧَ ْﺤـ ُـﻦ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﺑَْﻴـ
ـﺖ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻭ َﺳـﻠﱠﻢ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ ﺑ َِﻮ َﻻﻳَـ ِﺔ ٰﻫـ َـﺬﺍ

ِ ْﺠـ ْـﻮ ِﺭ َﻭﺍﻟ ُْﻌـ ْـﺪ َﻭ
ﺍﻥ َﻭ ﺍِ ْﻥ
َْ
َ ﺍﻻ َْﻣـ ِﺮ ِﻣـ ْـﻦ ٰﻫـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍﻟ ُْﻤ ﱠﺪ ِﻋـ
َ ﺍﻟﺴــﺎﺋِ ِﺮ ْﻳ َﻦ ﺑِﺎﻟ
ـﺲ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻭ ﱠ
َ ﲔ َﻣــﺎ ﻟ َْﻴـ
َﺎﻥ َﺭ ْﺃﻳُ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ َْﻵ َﻥ َﻏ ْﻴـ َـﺮ َﻣــﺎ ﺍَﺗَ ْﺘﻨِــﻲ ﺑِـ ِﻪ
َ ِﺤ ِّﻘﻨَــﺎ َﻭﻛ
َ ْﺠ ْﻬـ َـﻞ ﺑ
َ ﺍَﺑَْﻴﺘُـ ْـﻢ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ َْﻜ َﺮ َﺍﻫ ـ َﺔ ﻟَﻨَــﺎ َﻭ ﺍﻟ
.ﻛُﺘُﺒُ ُﻜـ ْـﻢ ﺍَﻧْ َﺼـ ِﺮ ُﻑ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ
Açıklama:

Önceki bölümde mülahaza e iğiniz gibi, İmam (a.s), “Şeraf”
konağında, İbn Ziyad tarafından gönderilen ordunun ilk
bölüğü olan Hür b. Yezid er-Riyahi ve askerleriyle karşılaştı. Öğle namazından ve İmam’ın yaptığı konuşmadan sonra,
ikindi namazını da her iki tarafın askerleri İmam Hüseyin’in
(a.s) arkasında kıldılar. İmam (a.s) namazdan sonra ikinci konuşmasında Hürr’ün askerlerine hitaben şöyle buyurdu:
“Ey insanlar! Eğer Allah’tan korkar, hakkın, sahibinin
elinde olmasını isterseniz bu Allah’ın rızasına daha uygun
olur. Peygamber’in Ehlibeyti olan bizler, velayet ve halka
önderlik etmeye, hakları olmadığı hâlde bu makamı iddia
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eden, daima zulüm fesat ve tecavüz yoluna koyulan Benî
Ümeyye hanedanından daha layığız. Eğer bizden hoşlanmayarak yüz çevirir, hakkımızı tanımaz ve de şimdiki
görüşleriniz, davet mektuplarınızda yer alan görüşlerinizden farklı ise, o zaman ben de geri dönerim.”

Hür ise, “Bizim bu davet mektuplarından hiçbir haberimiz
yoktur.” dedi.
İmam (a.s) “Akabe b. Sem’ân”a, Kûfe halkının mektuplarıyla
dolu olan heybeyi hazırlamasını emre i. Ama Hür yine de bu
mektuplardan habersiz olduğunu söyledi!

İmam (a.s) bu konuşmasında, üç dikkat çekici ve önemli noktaya işaret etmektedir:
1- Peygamber’in Ehlibeyt’ini tanımak ve onların bütün pisliklerden arınmış olduklarını beyan etmek. İşte bu temizliklerinden dolayı, Allah Teâlâ’dan taraf, velayet ve ümmete önderlik
yapmak makamı onlara verilmiştir.
2- Zulüm, zorbalık ve haksızlıkla Müslümanlara hüküm süren fasit ve zalim olan muhaliﬂerini tanıtmak.
3- İmam’ın (a.s), her iki konuşmasında da tekit e iği üçüncü
nokta ise, Kûfe’ye doğru yaptığı seferin (kıyam ve mücadelenin) asıl sebep ve illetini açıkça beyan etmesidir. Çünkü bu
sefer, Kûfe halkının daveti üzerine yapılmıştır. Eğer Kûfe halkı, orada bulunan insanlar da Kûfe halkından oldukları için
onlar da kendi davetlerinden vazgeçip, yaptıkları işten pişman olmuşlarsa, İmam da geldiği yoldan geri dönmeğe hazır
olduğunu bildirmektedir.

158 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Burada şu soru söz konusu edilmektedir: Eğer gerçekten
Kûfe halkı ve Hürr’ün askerleri, İmam’ı (a.s) serbest bıraksalardı, İmam (a.s), Medine’ye doğru dönerek mücadeleden vaz
mı geçerdi? Bu sorunun cevabını, İmam’ın (a.s) sözlerinden,
özellikle Şeraf konağındaki buyurduğu sözlerden elde etmek
gerekir. Zira İmam’ın (a.s) üs e geçen iki konuşmasında yer
alan sözlerini Kûfe halkına hücceti tamamlamak ve her çeşit
bahane ve özrü onlardan kaldırmak maksadıyla buyurduğu
açıkça ortadadır. Çünkü İmam (a.s) bu gerçeği açıkça şöyle
buyurmaktadır:
“Benim bu sözlerim size hücceti tamamlamak ve Allah katında da mesuliye en kurtulmak içindir.”

Hüseyin b. Ali (a.s) bu beyanla Kûfe halkına şunu anlatmak
istiyor: “Benim şehrinize gelmekten maksadım, bu şehre ve
bu şehrin insanlarına saldırmak değildir. Eğer Benî Ümeyye
tara arları, halka böyle kötü tebligat yapmış iseler yalandır
ve gerçeğe aykırıdır. Çünkü benim bu seferim Kûfe halkının
daveti üzere olmuştur.”
Ama asıl konu ve İmam’ın mücadele verme veya oradan geri
dönme meselesi, Kûfe halkı kendi davetlerinden vazgeçtikleri takdirde, İmam’ın (a.s) geri dönüp artık mücadeleden el
çekmesi anlamına gelmez. Belki İmam’ın (a.s) maksadı, Kûfe
halkının dave en pişman olup verdikleri vaatlerden döndükleri takdirde o şehre gitmemekti. Ama Yezid b. Muaviye’ye
biat etmemek ve ona karşı mücadeleyi sürdürmek, İmam’ın
(a.s) ölümüne bile sebep olsa yine de İmam (a.s) bundan el
çekmeyecek, yoluna devam edecekti. Bu mücadele Kûfe’de
olmasaydı başka bir yerde sürdürülecekti. Eğer İmam’ın (a.s)
maksadı bundan başka bir şey olsaydı ve hükümet de Hü-
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seyin b. Ali’nin (a.s) sadece mücadeleden el çektiğini ve kararının sarsıldığını ya da şüphede olduğunu hissetseydi kesinlikle İmam (a.s) ile savaşmaya kalkışmazdı. Çünkü böyle
bir savaşın kendisine çok pahalıya tamamlanacağını çok iyi
biliyordu.
Velhasıl: Yezid’in askerlerinin İmam (a.s) ile savaşması ve
bunca kan döküp savaşta ısrar göstermeleri, İmam’ın (a.s)
mücadeleden bir an olsun vazgeçmediğine apaçık bir delildir.
İmam’ın (a.s) Medine’den başlayıp şehadete erdiği o son ana
kadar buyurduğu sözlerin tümü de İmam’ın (a.s) karar ve azminden dönmediğinin bir başka delilidir.
“Kişinin Allah yolunda kılıçla öldürülmesi bir fazile ir.”
“Ölüme doğru gidiyorum, ölüm yiğit için utanç vesilesi
değildir.”
“Zillet bizden uzaktır (biz ona boyun eğmeyiz).
“Ne onlara zillet elini verir ve ne de köleler gibi onların
önünden kaçarım.”
“Benim gibi biri, şarap içen Yezid’e asla biat elini vermez.”

Evet, bunları diyen ve böyle bir görüşe sahip olan bir şahıs,
her neye mal olursa olsun mücadelesinden ve takip e iği hede en vazgeçmeye asla yanaşmaz. İmam’ın (a.s), Kûfe halkından taraf serbest bırakılması, onların davetinin, İmam’ın
(a.s) kıyam ve mücadelesinin asıl bir illeti veya sebebi olmadığı gibi o mücadelenin esasında da olumlu veya olumsuz
hiçbir etkisi yoktu.

HÜRR’E CEVABI

ُ ﺍَﻓَﺒِﺎﻟ َْﻤـ ْـﻮ ِﺕ ﺗُ َﺨ ِّﻮﻓُﻨِــﻲ َﻭ َﻫـ ْـﻞ ﻳَ ْﻌـ ُـﺪﻭ ﺑ
َ ﻮﻝ َﻣــﺎ ﻗَـ
ُ ُـﺐ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﻘﺘُﻠُﻮﻧـِـﻲ َﻭ َﺳـ َﺎﻗ
ـﺎﻝ
َ ِﻜـ ُـﻢ ﺍﻟ
ُ ْﺨ ْﻄـ
.

ِِ ﺱ
ِ ﻻﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِّﻤـ ِﻪ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻳُ ِﺮ ْﻳـ ُـﺪ ﻧُ ْﺼـ َـﺮ َﺓ َﺭ ُﺳـ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
َ ْ َﺧــﻮ
ِ َﻭ
ُﺍ
ْ ﺍﻻ

ﺎﻫ ـ َـﺪ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ـ ًـﻤﺎ
َ ﻘــﺎ َﻭ َﺟ ﺍِ َﺫﺍ َﻣﺎ ﻧَ ٰـﻮﻱ َﺣـ ـ

ﺎﺭ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟَْﻔ ٰﺘﻲ
ٌ َﺳ َﺎ َْﻣ ِﻀﻲ َﻭ َﻣﺎ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻮ ِﺕ َﻋ

ـﺎﺝ َﻋ َﺮ ْﻣ َﺮًﻣــﺎ
ِ ﻴﺴــﺎ ﻓِــﻲ ﺍﻟْﻬِﻴَـ
ً ﻟِﺘَ ْﻠ ٰﻘــﻲ َﺧ ِﻤ

ـﺎﺀ َﻫﺎ
َ ﺍُ َﻗ ـ ـ ِّـﺪ ُﻡ ﻧَـ ـ ْﻔ ِﺴﻲ َﻻ ﺍُ ِﺭ ﻳـ ُـﺪ ﺑـَ ـ ـ َﻘـ ـ

ِﻣــﺎ
َ َـﻮﺭﺍ َﻭ َﺧﺎﻟـ
ً ـﻒ ُﻣ ْﺠﺮ
ً ـﺎﺭ َﻕ َﻣ ْﺜﺒُـ
َ َﻭ ﻓَـ
َ َﻛﻔٰﻲ ﺑ
ﻴﺶ َﻭ ﺗُ ْﺮ َﻏ ـ َـﻤﺎ
َ ﻻ ﺍ َْﻥ ﺗَـ ِﻌ ِﻚ ُﺫ

َ َﻭ ٰﺍ َﺳــﺎ ﺍﻟ ِّﺮ َﺟـ
ﲔ ﺑِﻨَ ْﻔ ِﺴ ـ ِﻪ
َ ﺍﻟﺼﺎ ﻟِـ ِـﺤـ ـ
ـﺎﻝ ﱠ

ﻓَ ِﺎ ْﻥ ِﻋ ْﺸ ُﺖ ﻟ َْﻢ ﺍﻧْ ُﺪ ْﻡ َﻭ ﺍِ ْﻥ ِﻣ ﱡﺖ ﻟ َْﻢ ﺍُﻟ َْﻢ

Açıklama:

Önceki bölümde işaret e iğimiz gibi, “Şeraf” konağında
İmam’ın (a.s) ikinci konuşması sona erdikten ve Kûfe halkının davet mektupları, Hür ve askerlerine gösterildikten sonra da, Hür bunlardan habersiz olduğunu söyledi. Bu sırada
İmam (a.s) ile Hürr’ün arasında, İmam’ın (a.s) hareketi hakkında bazı konuşma ve tartışmalar oldu. Çünkü İmam (a.s),
Kûfe’ye doğru hareket etmek istiyordu. Hür de memur olduğu üzere İmam’ın (a.s) Kûfe’ye doğru hareketini engellemeye
kesin karar almıştı.
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Fakat Hür, İmam’ın (a.s) kendi kararından vazgeçmediğini,
memuriyeti karşısında taviz vermediğini ve ılımlı davranmaya da kesinlikle hazır olmadığını görünce şöyle dedi: “Hareket etmeye karar aldığınıza göre, kendiniz için ne Kûfe’ye
ve ne de Medine’ye ulaşacak bir yol seçin; ben de bu arada
fırsa an yararlanıp b. Ziyad’ı sulha teşvik etmek için bir mektup yazayım, şayet Allah Teâlâ beni sana karşı savaşmaktan
kurtarır.”
Hür şu cümleyi de sözlerine ekleyip şöyle dedi: “Şunu da
sana hatırlatayım ki eğer elini kılıca atıp savaşı başlatırsan kesinlikle öldürülürsün.”(1)
İmam (a.s) Hürr’ün tehditli ikazlarını duyar duymaz cevaben
şöyle buyurdu:
“Beni ölümle mi korkutuyorsun, beni öldürmekten başka
bir iş yapabilir misiniz? Ben sana cevap olarak, Avs kabilesinden olan bir mümin kardeşin, Peygamber’e (s.a.a)
yardım etmek istediğinde, kendisini engellemek isteyen
amcasının oğluna hitaben söylediği şiiri okurum:
“Ölüme doğru gidiyorum;
Hedeﬁ hak olup, Müslüman olarak cihad e iğinde
Canını feda ederek iyi kişileri savunduğunda
Ve kâﬁrlerden uzak olup, cinayet karlara karşı düşman
kesildiğinde
Ölüm yiğit için utanç vesilesi değildir.
Savaşta, güçlü bir orduyla karşılaşırken
Canımı takdim eder ve hayatımdan geçerim
Kalsam pişman olmam
Ölsem de üzülmem

1-

.ِﻦ ﻗَﺎﺗَ ْﻠ َﺖ ﻟَﺘُ ْﻘﺘَ َﻠ ﱠﻦ
ْ ﺍِﻧِّﻲ ﺍُ َﺫ ِّﻛ ُﺮ َﻙ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﻓِﻲ ﻧَْﻔ ِﺴ َﻚ ﻓَ ِﺎﻧِّﻲ ﺍَ ْﺷ َﻬ ُﺪ ﻟَﺌ
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Fakat böyle bir zillet ve horlukla yaşamak sana yeter.”(1)

Hür bu kararlı cevabı duyar duymaz, hiddetli ve sinirli bir
hâlde bir kenara çekilerek İmam’ın (a.s) huzurundan ayrıldı.
“Edebu’l-Hüseyin” kitabının yazarı şöyle diyor: “İmam Hüseyin (a.s) bu şiirlerin içeriğini beğendiği ve övdüğü için Irak’a
olan seferi esnasında, çeşitli yer ve münasebetlerde defalarca
bu beyitleri okumuştur.
İmam’ın (a.s) bu şiirleri defalarca okuması, Hazret’in amacının, Allah’ın dinine ve ceddinin sünnetine yardım etmek,
İslam uğrunda savaşmak, Kur’ân’ın kanun ve prensiplerini
korumak olduğunu göstermekti. Cihad, ilahî farzların en büyüğü ve aynı zamanda da Resulullah’ın (s.a.a) güzel sünnetine uymaktır. İşte İmam (a.s), bu yolda mal, makam ve hayatından vazgeçmiş, kendisi ile evlatlarının canını feda etmekten çekinmemiştir.
Evet, bu yol uğrunda cihad edip öldürülen bir kimse rahmetle anılacaktır. Evinden dışarı çıkmayıp, bu yolda mücadele ve
cihad alanına adım atmayan bir kimse de, yaşadığı müddetçe
halk tarafından kınanacaktır.”(2)

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 171.
2- Edebu’l-Hüseyin, s. 33.

BEYZA KONAĞINDA

ﺎﻝ َﻣ ْﻦ َﺭﺃَﻱ ُﺳﻠ َ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ َﻗ َ
ﺎﺱ ﺍِ ﱠﻥ َﺭ ُﺳ َ
ْﻄﺎﻧًﺎ َﺟﺎﺋِ ًﺮﺍ
ﺍَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﻨ ُ

ﻼ ﻟِ َﺤـ َـﺮﺍ ِﻡ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻧَﺎ ِﻛﺜًــﺎ َﻋ ْﻬـ َـﺪ ُﻩ ُﻣ َﺨﺎﻟًِﻔــﺎ ﻟِ ُﺴ ـﱠﻨ ِﺔ َﺭ ُﺳـ ِ
ُﻣ ْﺴــﺘَ ِﺤ 
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻳَ ْﻌ َﻤـ ُـﻞ ﻓِــﻲ ِﻋﺒَــﺎ ِﺩ

ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺑ ْ ِ
ِﺎﻻ ْﺛـ ِـﻢ َﻭ ﺍﻟ ُْﻌـ ْـﺪ َﻭ ِ
َﺎﻥ َﺣ ﻘــﺎ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
ﺍﻥ ﻓَ َﻠـ ْـﻢ ﻳُ َﻐﻴِّـ ْـﺮ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ﺑِِﻔ ْﻌـ ٍـﻞ َﻭ َﻻ َﻗـ ْـﻮ ٍﻝ ﻛ َ

ﺍﻟﺸـ ْـﻴ َﻄ ِ
ﺎﻋ ـ َﺔ
ﺎﻋ ـ َﺔ ﱠ
ﺎﻥ َﻭﺗَ َﺮ ُﻛــﻮﺍ َﻃ َ
ﺍ َْﻥ ﻳُ ْﺪ ِﺧ َﻠـ ُـﻪ َﻣ ْﺪ َﺧ َﻠـ ُـﻪ ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ ٰﻫ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﻗَـ ْـﺪ ﻟَ ِﺰ ُﻣــﻮﺍ َﻃ َ
ْ
َﺣﱡﻠــﻮﺍ َﺣـ َـﺮ َﺍﻡ
ْﺤـ ُـﺪ َ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ َﻭﺍ َْﻇ َﻬـ ُـﺮﻭﺍ ﺍﻟَْﻔ َﺴـ َ
ـﺎﺩ َﻭ َﻋ ﱠﻄ ُﻠــﻮﺍ ﺍﻟ ُ
ﻭﺩ َﻭ ْﺍﺳــﺘَﺄﺛَ ُﺮﻭﺍ ﺑِﺎﻟَْﻔـ ْـﻲ ِﺀ َﻭ ﺍ َ
ﱠ

ـﺖ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ
َﺣـ ﱡـﻖ ِﻣ ﱠﻤـ ْـﻦ َﻏﱠﻴـ َـﺮ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَﺗَ ْﺘﻨِــﻲ ﻛُﺘُﺒُ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻗَ ِﺪ َﻣـ ْ
ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﺣ ﱠﺮ ُﻣــﻮﺍ َﺣ َﻼﻟـَ ُـﻪ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍ َ
ُﺭ ُﺳـﻠ ُ
ّﻤﻮﻧِﻲ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﺨ ِﺬﻟُﻮﻧـِـﻲ ﻓَـ ِﺎ ْﻥ ﺍَْﺗ َﻤ ْﻤﺘُـ ْـﻢ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺑَْﻴ َﻌﺘَ ُﻜـ ْـﻢ
ُﻜ ْﻢ ﺑِﺒَ ْﻴ َﻌﺘِ ُﻜـ ْـﻢ ﺍِﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ َﻻ ﺗُ َﺴـ ِﻠ ُ
ﲔ ﺑْـ ُـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ َﻭﺍﺑْـ ُـﻦ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤـ َﺔ ﺑِْﻨـ ِ
ـﺖ َﺭ ُﺳـ ِ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻧَْﻔ ِﺴــﻲ
ْﺤ َﺴـ ُ
ُﻢ ﻓَ َﺎﻧـَـﺎ ﺍﻟ ُ
ﺗُ ِﺼﻴﺒُــﻮﺍ ُﺭ ْﺷـ َـﺪﻛ ْ

َﻣـ َـﻊ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴـ ُـﻜ ْﻢ َﻭ ﺍ َْﻫ ِﻠــﻲ َﻣـ َـﻊ ﺍ َْﻫ ِﻠ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻟ ُ
َﻜـ ْـﻢ ﻓِــﻲ ﺍ ُْﺳـ َـﻮ ٌﺓ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌ ُﻠــﻮﺍ َﻭ ﻧََﻘ ْﻀﺘُـ ْـﻢ
َﻋ ْﻬ َﺪ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ َﺧﱠﻠ ْﻔﺘُـ ْـﻢ ﺑَْﻴ َﻌﺘِــﻲ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻋﻨَﺎﻗِ ُﻜـ ْـﻢ َﻣــﺎ ِﻫـ َـﻲ ﻟ ُ
ﻮﻫــﺎ ﺑَِﺎﺑـِـﻲ َﻭ
َﻜـ ْـﻢ ﺑِﻨُ ْﻜـ ٍﺮ ﻟََﻘـ ْـﺪ ﻓَ َﻌﻠْﺘُ ُﻤ َ
ﺍَ ِ
ﻭﺭ َﻣ ِﻦ ﺍ ْﻏﺘَ ﱠﺮ ﺑ ُ
َﺧ َﻄ ْﺄﺗُ ْﻢ َﻭ ﻧَ ِﺼﻴﺒَ ُﻜ ْﻢ
ِﻜ ْﻢ ﻓَ َﺤ ﱠﻈ ُﻜ ْﻢ ﺍ ْ
َﺧﻲ َﻭﺍﺑْ ِﻦ َﻋ ِّﻤﻲ ُﻣ ْﺴ ِﻠﻢ ﻓَﺎﻟ َْﻤ ْﻐ ُﺮ ُ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ
ـﺚ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﻳَ ْﻨ ُﻜـ ُ
َﺿﱠﻴ ْﻌﺘُـ ْـﻢ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﻧَ َﻜـ َ
ـﺚ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻧَْﻔ ِﺴـ ِﻪ َﻭ َﺳــﻴُ ْﻐﻨِﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﱠ
َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﺭ َﺣ َﻤـ ُﺔ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺑَ َﺮﻛَﺎﺗُـ ُـﻪ.
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Açıklama:

Şeraf konağından hareket e ikten sonra, her iki kaﬁle birbirinin paralelinde ve de yakınında hareket ediyordu. Suyu
bulunan ve dinlenmek için elverişli olan yerlere ulaştıklarında konaklıyorlardı. Konakladıkları yerlerden biri de “Beyza” konağıydı. Bu konakta yine İmam (a.s) bir fırsat bularak
Hürr’ün askerlerine bazı gerçekleri anlatıp kıyam, hareket ve
mücadelesinin asıl illet ve sebebini izah e i.(1)
Hz. Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu konuşmasının tercümesi:
“Ey insanlar! Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: ‘Her kim
Allah’ın haramını helal bilen, ahdini bozan, Resulünün
(s.a.a) sünnetine muhalif olan, Allah’ın kulları arasında
günah ve haksızlık yapan zalim bir yönetici görür, ameli veya sözüyle ona karşı muhalefet etmezse, Allah Teâlâ
böyle bir adamı da o zalimi sokacağı yere (cehenneme)
sokar.’ Ey insanlar! Bilin ki, bunlar (Benî Ümeyye) Allah’a
ibadet edecekleri yerde şeytana ibadet e iler. Fesadı yayıp ilahî sınırları aştılar. Fey’i (Peygamber ailesine mahsus
olan ganimeti) kendilerine ayırdılar. Allah’ın haramını helal, helalını da haram e iler (emir ve nehiylerini değiştirdiler). Ben Müslüman toplumu hidayet etmeye ve onlara
önderlik yapmaya ceddimin dinini değiştiren fasitlerden
daha layığım.”
“Biat e iğinize, beni düşman karşısında yalnız bırakmayacağınıza ve yardımınızı benden esirgemeyeceğinize dair,
bana birçok davet mektuplarınız ve elçileriniz geldi. Bu

1- Hatib Harezmî şöyle diyor: İmam (a.s) Kerbela’ya vardıktan sonra
bunu, konuşma yapma amacıyla değil, Kûfe’nin önde gelen kişilerine ve kabile reislerine bir mesaj olarak göndermiştir. Bizim görüşümüze göre İmam’ın (a.s) meselenin önemi gereğince her iki şekilde
de yani hem mektup, hem de hitabe olarak bu sözleri buyurabilir.
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biate sadık olduğunuz takdirde, saadet ve insanî değerlere ulaşmış olursunuz. Zira ben, Ali’nin ve Peygamber’in
(s.a.a) kızı Fatıma’nın oğluyum. Vücudum siz Müslümanlarla, ailem de sizin ailenizle beraberdir (Çocuklarınız
ve aileniz, benim çocuklarım ve ailem mesabesindedir.).
Benimle Müslümanların arasında hiçbir ayrılık yoktur.
Eğer bunu yapmaz da bana karşı ahdinizi bozar ve kendi
biatiniz üzerinde durmazsanız, zaten yeni bir şey yapmış
sayılmazsınız. Çünkü babama, kardeşime ve amcam oğlu
Müslim’e de aynı muameleyi yaptınız. Sizin sözlerinize
güvenen kimse aldanmış olur. Siz, nasibinizi elde etmekte
hata eden ve payınızı da boş yere elden çıkaran kimselersiniz. Kim ahdini bozar da sözünün üzerinde durmazsa,
yaptığı iş kendi zararına tamam olur. Allah Teâlâ, beni sizden müstağni kılar inşaallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.”(1)

İmam (a.s), yukarıda geçen konuşmasında, Benî Ümeyye gibi
İslam’ın en büyük ve kudretli düşmanının cinayet ve bozgunculuklarını, tam bir kudret ve cesaretle tetkik edip onların durumlarını, kendi durum, makam ve mesuliyetiyle mukayese
ve tatbik etmektedir. Böylece kıyam ve hareketinin asıl illet
ve sebebini Resulullah’ın sözlerine istinat ederek açıklamakta
ve Emevî hükümetine karşı mücadele vermeyi kendisine bir
vazife bildiğini de defalarca ilan etmektedir. İslam’ı kendisine
oyuncak eden, Kur’ân’ın ahkâmı ve Peygamber’in (s.a.a) sünnetini tahrif ve tebdil eden bir hükümete karşı kendi tutumunu Medine’den çıktığı vakit kardeşi Muhammed Haniﬁye’ye
yazdığı vasiyetnamesinde de şöyle vurgulamıştı:
1- Taberî, c.7, s.300. el-Kâmil, İbn Esir, c.3, s.280. Harezmî, c.1, s.234. Ensabu’l-Eşraf, Belazurî, c.3, s.171.
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“Benim kıyam ve mücadelemin sebebi, zulüm ve fesadın
yaygınlaşması ve İslam kanunlarının değiştirilmesidir. Bu
inkılabî hareke en hedef, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, bozgunlukları ortadan kaldırmak, unutulmuş
ve değiştirilmiş İslam ahkâmını uygulamaktan başka bir
şey değildir.”

İmam (a.s) bu konuşmasında da şöyle buyurmaktadır:
“Kim Allah’ın haramını helal bilen, ahdini bozan, Resulünün sünnetine muhalif olan ve Allah’ın kulları hakkında günah ve haksızlık
yapan bir yönetici görür, eliyle veya diliyle ona karşı durmazsa, Allah Teâlâ onu, o zalimi sokacağı yere (cehenneme) sokar.”
İşte bu sözler, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) kendi ağzından duyulup İmam’ın (a.s) kıyamının asıl sebebini ortaya koymaktadır.
Kur’ân-ı Kerim insanların helak olmasının ve peygamberlerin
kanunlarının ortadan kalkmasının asıl illetinin, emr-i maruf
ve nehy-i münker yapılmaması olduğunu bildirip şöyle buyurmaktadır:
“Sizden önceki kuşaklardan, onlardan, kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi?”(1)

Hüseyin b. Ali’nin ziyaretinde şöyle diyoruz:
“Ben senin namaz kıldığına, zekât verdiğine, iyiliği emir ve kötülükten nehye iğine dair tanıklık ediyorum.”(2) Burada tanıklıktan
maksat, maddi ve hukukî bir meseleyi ispatlamak ve onlara

1- Hud/116.
2-

ِ ﺍﻟﺼ ٰﻠﻮ َُﺓ َﻭ ﺁﺗَ ْﻴ َﺖ ﺍﻟ ﱠﺰﻛﻮ َﺓ َﻭ ﺍََﻣ ْﺮ َﺕ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ
ﻭﻑ َﻭ ﻧََﻬ ْﻴ َﺖ َﻋ ِﻦ ﺍﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ
ﺍَ ْﺷ َﻬ ُﺪ ﺍَﻧﱠ َﻚ َﻗ ْﺪ ﺍََﻗ ْﻤ َﺖ ﱠ
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tanıklık etmek manasında değildir. Belki manevi bir gerçeği
açıklamak ve mukaddes bir hedef ve manevi bir sebep üzere
olan bir hakikati itiraf etmek manasındadır.(1)
Yani ben, senin kıyam ve mücadelenin, iyiliği emretmek ve
kötülükten sakındırmak üzere başlatıldığını ve sırf Kûfe ehlinin daveti veya diğer şeyler için olmadığını anlıyor ve buna
tanıklık ediyorum. Bu hususta diğer illetler ve diğer çalışmalar olmuşsa da, bu hedefe ulaşmak için bir mukaddime olarak
yapılmıştır.

Kitabımızın ilk bölümünde işaret e iğimiz gibi, şöyle bir
soru insanın aklına gelmektedir: İslam fakih ve bilginlerinin
de belir iği gibi, “İyiliği emir ve kötülükten sakındırmak vazifesini yerine getirmek isteyen bir şahsa, önemli bir zararın
yönelmemesi gerekmez mi?” Öyleyse İmam Hüseyin’in (a.s)
iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak maksadıyla yaptığı kıyamında mezkûr şarta niçin riayet etmemiştir. Nitekim
İmam Hüseyin (a.s) bu yolda kendisi ve dostlarının feci bir
şekilde öldürülmesi ve aile fertlerinin içler acısı bir şekilde
esir düşmesiyle sonuçlanan en büyük tehlikeyi bile göz önüne almış ve hiç bir fedakârlıktan geri kalmamıştır. Hâlbuki
bilindiği gibi İslam’ın fıkhî hükümleri, Resulullah (s.a.a) ve
Masum Ehlibeyt İmamları’nın söz ve davranışlarından başka
bir şey değildir.

1- Şu ayet-i kerime gibi: “Allah, adaleti ayakta tutarak, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmiştir; melekler ve ilim sahipleri de” (Âl-i İmran/18)
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Cevap:
Burada mezkûr şart külli ve umumi bir şar ır, has ve istisna
edilen yerlere şamil değildir. Meselenin daha iyi anlaşılması
için iki konuya dikkat etmek gerekir:
1- Asi adamın durumu ve şahsiyeti.
2- İyiliği emreden, kötülükten nehy eden şahsın durumu ve
şahsiyeti.
Birinci Mesele: Eğer günah, toplumsal ve siyasî konumu itibariyle, amel ve davranışları diğerleri tarafından örnek alınan bir şahıs tarafından işlenir ve onun davranış biçimi de, o
amelin toplumda bir bidat olarak yerleşmesine sebep olacak
şekildeyse, bu durumda her sadık ve şuurlu Müslüman’ın
sessiz kalması aﬀedilmeyecek bir günahtır. Her Müslümanın
ona karşı iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak için, malına ve canına zarar gelse bile kıyam etmesi gerekir. Mümkün
olduğu takdirde toplumda bidat olarak uygulanan günaha
da mani olunmalı ve günahkâr da kendi yerine oturtulmalıdır. Ama eğer bu kadar gücü yoksa en azından diliyle o kötü
amele karşı muhalefet etmelidir. Artık bu meselede sözün
tesir edip etmemesi ve zararının olup olmaması söz konusu
değildir.
Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) yakınlarından olan bir grup
kişilerin, bidatçi ve zalimlere karşı olan tavır ve metotları bu
sözlere bir delil olabilir. Meysem, Hucr b. Adiy, Ebuzer Gıfarî
gibi birçok dinine bağlı, sorumluluklarının bilincinde olan fedakâr Şiiler daima zalimlere karşı koymuşlardır. Ha a yalnız
İslam ve velayetin mevcudiyetini savunmak, sapık bir hareketin vücuda gelmesine mani olmak ve İslam’ın müstakim ve
asıl ha ını korumak için değil, belki en küçük bir sapıklığın
vuku bulmasını önlemek ve zahirde İslam’ın en küçük sayı-
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lan bir hükmünü korumak için bile, bu yolda kendi can, mal
ve evlatlarından geçmiş hiç bir şeylerini esirgememişlerdir.
İkinci Mesele: İyiliği emreden ve kötülükten sakındıran kişinin şahsiyetinde, şu noktayı göz önünde bulundurmak gerekir ki, İslam ahkâmının kurucuları olan peygamberlerin, bu
ahkâmın koruyucuları olan Masum İmamların ve onların vekillerinin ilahi ahkâm ve semavi kanunlar karşısında söz konusu edilen fıkhî hükümlerden hariç, özel vazifeleri de vardır.
Başka bir tabirle, söz konusu edilen bu ﬁkhî hükümler daha
çok bize ve sizlere ai ir. Ama peygamberler, evliyalar, İslam
ve Kur’ân’ın gerçek koruyucuları olan kimseler için, daha
ağır ve daha özel vazifeler tayin edilmiştir. Eğer peygamberler vazifelerini yapmakta normal halkın hareket e iği yoldan
hareket etselerdi, o zaman onlarla düşmanları arasında hiç bir
savaş vuku bulmayacağı gibi yeryüzünde, ahkâm ve talimatlarından da hiç bir eser kalmazdı.
Hz. İbrahim, putlara tapmaya karşı mücadelesini başla ığında, sel gibi insan ve tağutların kudreti karşısında dikilip duruyor, onların taptıkları putları teker teker kırıyor ve hiç bir
zarardan, korku ve endişesi dahi olmuyordu.
Hz. Yahya’ya gelince, o da Hz. İbrahim gibi risalet ve şeriat sahibi değildi; fakat Allah tarafından geçmiş peygamberlerden
gelen şeriatları korumakla görevlendirilmiş, gayri meşru bir
evlenmeye muhalefet ederek, kendi zamanının tağutuna isyan
etmişti. Bu mücadelesini o kadar sürdürdü ki onun kesik başını bir tabağın içerisine bırakıp kendi zamanının tağutu önüne
bıraktılar. İşte bunun için İmam Hüseyin (a.s) Kerbela yolculuğu esnasında defalarca bu olayı hatırlayıp şöyle buyurdu:
“(Evet) Yahya b. Zekeriya’nın kesik başı, Benî İsrail zina karlarından birine hediye olarak gönderildi…” Bundan dolayı va-
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hiy koruyucularının ve şeriat öncülerinin normal insanlardan
daha farklı vazifeleri vardır.

İşte bu, Hz. Ali’nin (a.s) Sıﬃn savaşında buyurduğu bir ifadedir. Şam ehlinden olan ihtiyar bir adam iki ordunun arasında zahir olup, “Ya Ebe’l-Hasan! Ya Ali! Seninle şahsen işim
var; seni görmek istiyorum.” diye seslendi. Hz. Ali (a.s) da
ordunun arasından dışarı çıkıp ona doğru yaklaştı. Şamlı
adam Hz. Ali’ye (a.s) şöyle dedi: “Ya Ali, senin İslam’da uzun
bir geçmişin, büyük ve değerli hizmetlerin olmuştur. Bunca
Müslüman’ın kanının yere dökülmemesi için sana bir teklifte bulunmamı ister misin? Hz. Ali (a.s), “Tekliﬁn nedir?” diye
sordu. Şamlı adam: “Siz Irak’a dönün, Irak ehliyle uğraşın.
Biz de Şam’a dönelim ve Şam ehliyle uğraşalım. Artık ne siz
bizi rahatsız edin ne de biz sizi rahatsız edelim.”
Hz. Ali (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Ben sunduğun bu tekliﬁn hayırseverlik ve ilgiden dolayı
olduğunu anladım. Ben de bu savaş hususunda çok düşündüm, geceleri uyumadım, bu işin ardına önüne baktım, sonunda kendime, bunlarla (Muaviye ve ashabıyla)
savaşmak veya Allah’ın Muhammed’e (s.a.a) nazil e iği
şeye kâﬁr olmaktan başka bir yol bulamadım. Allah Teâlâ,
yeryüzünde günah işlendiği, kendi evliyalarının sükût
edip bu mevcut duruma boyun eğdikleri, iyiliği emir edip
kötülükten sakındırmadıkları müddetçe onlardan razı ve
hoşnut olmayacaktır. İşte bunun için bunlarla savaşmayı,
cehennem zincirlerine tahammül etmekten daha kolay
buldum.”(1)

1- Sıﬃn Vakıası, s. 474.
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Gördüğünüz gibi Hz. Ali (a.s) günahlar karşısında sükût etmeyi de, büyük bir günah bilmekte ve de İslam dışı bir şey
olduğunu belirterek Allah’ın salih kullarının, günahlar karşısında sükût edemeyeceğini ve böyle bir şeyin Allah’ın rıza ve
hoşnutluğuna ters düşeceğini vurgulamaktadır.

EBU HİREM’E CEVABI

َﺧـ ُـﺬﻭﺍ َﻣﺎﻟـِـﻲ ﻓَ َﺼﺒَـ ْـﺮ ُﺕ
َ ﻳَــﺎ ﺍَﺑـَـﺎ ِﻫـ َـﺮ ٍﻡ! ﺍِ ﱠﻥ ﺑَﻨِــﻲ ﺍ َُﻣﱠﻴ ـ َﺔ َﺷــﺘَ ُﻤﻮﺍ ِﻋ ْﺮ ِﺿــﻲ ﻓَ َﺼﺒَـ ْـﺮ ُﺕ َﻭ ﺍ
ﻻ َﺷــﺎ ِﻣ ًﻼ َﻭ َﺳـ ْـﻴ ًﻔﺎ ـﺖ َﻭ ﺍ َْﻳـ ُـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟِﻴَ ْﻘﺘُﻠُﻮﻧـِـﻲ ﻓَﻴَﻠْﺒَ ُﺴـ ُـﻬ ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ُﺫ
ُ َﻭ َﻃﻠَﺒُــﻮﺍ َﺩ ِﻣــﻲ ﻓَ َﻬ َﺮﺑْـ
ِ َﻗ
ُ ﺎﻃ ًﻌــﺎ َﻭ ﻳُ َﺴـ ِﻠ
ّﻂ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳُ ِﺬﻟ ُﱡﻬـ ْـﻢ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ُﻜﻮﻧـُـﻮﺍ ﺍَ َﺫ ﱠﻝ ِﻣـ ْـﻦ ﻗَـ ْـﻮ ِﻡ َﺳــﺒَ ٍﺄ ﺍِ ْﺫ َﻣ ِﻠ َﻜ ْﺘ ُﻬـ ُـﻢ
.ـﺖ ﻓِــﻲ ﺍ َْﻣ َﻮﺍﻟِِﻬـ ْـﻢ َﻭ ِﺩ َﻣﺎﺋِ ِﻬـ ْـﻢ
ْ ْﺍﻣـ َـﺮ ْﺃ ٌﺓ ﻓَ َﺤ َﻜ َﻤـ

Açıklama:
“Rüheyme” konağında, Ebu Hirem(1) ismindeki Kûfeli bir

kişi, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) huzuruna varıp şöyle dedi: “Ey
Resulullah’ın torunu! Seni ceddinin hareminden çıkaran sebep nedir?”(2)
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Ey Eba Hirem! Ümeyye Oğulları, çirkin sözlerle benim
şahsiyetime dokundular, buna karşı sabre im. Malımı,
servetimi yağmaladılar, yine sabre im. Fakat kanımı dökmek istediklerinde kendi şehrimi terk etmek zorunda kaldım. Allah’a andolsun ki bunlar (Ümeyye Oğulları) beni

1- Bazı kaynaklarda, mesela Maktel-i Harezmî’den elimizde olan nüshada Ebu Hirem yerine yanlışlıkla “Ebu Hirre” nakledilmiştir.
2-

.ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠﻪِ! َﻣﺎ ﺍﻟّ ِﺬﻱ ﺃَ ْﺧ َﺮ َﺟ َﻚ َﻋ ْﻦ َﺣ َﺮ ِﻡ َﺟ ِّﺪ َﻙ
ِ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﺭ ُﺳ
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katledeceklerdir. Allah Teâlâ da onları büyük bir zillet ve
keskin bir kılıca duçar edecek, kendilerini hor, hakir eden
bir kimseyi onlara musallat kılacaktır. O zaman da, bir kadının kendi arzuları doğrultusunda halkının mal ve canına hükme iği Sebe kavminden daha çok hor ve zelil bir
duruma düşeceklerdir.”(1)
Netice:

İmam’ın (a.s), çeşitli kişilerle konuşması, umumi konuşmalarının aksine çok kısa ve özdür. İmam’ın (a.s) Ebu Hirem’e verdiği cevap da böyledir. Fakat bu cevap kısa ve öz olmasıyla
birlikte, Ümeyye Oğulları’nı tanıtmanın yanı sıra iki konuyu
hatırlatmakta veya iki olaydan haber vermektedir: Kendisinin şehit olacağını, Benî Ümeyye hükümetinin yıkılacağını ve
onların hor ve hakir olacağını haber vermektedir.
İmam’ın (a.s) bu sözü de yine, bilinçli ve şuurlu olarak şehadeti tercih e iğine ve gelecekte vuku bulacak olayları kesinlikle bildiğine dair zikredilen diğer delilleri teyit etmektedir.

1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 226. el-Lühuf, s. 62. Musîru’l-Ahzan, İbn
Nüma, s. 46.

TİRİMMAH B. ADİ’YE VE
DOSTLARINA CEVABI

 ﴿ ﻓِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ...ﻮﻥ َﺧ ْﻴ ًﺮﺍ َﻣﺎ ﺍ ََﺭ َﺍﺩ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ ﺑِﻨَﺎ ﻗُﺘِ ْﻠﻨَﺎ ﺍ َْﻡ َﻇ َﻔ ْﺮﻧَﺎ
َ ََﺭ ُﺟﻮ ﺍ َْﻥ ﻳَ ُﻜ
ْ ﺍ ََﻣﺎ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِﻧِّﻲ ﻻ
ﺍﺟ َﻌـ ْـﻞ ﻟَﻨَــﺎ َﻭ
ْ ﴾ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ.َﻣـ ْـﻦ ﻗَ ٰﻀــﻲ ﻧَ ْﺤﺒَـ ُـﻪ َﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﻨﺘَ ِﻈـ ُـﺮ َﻭ َﻣــﺎ ﺑَ ﱠﺪﻟـُـﻮﺍ ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳـ ًـﻼ

ـﺐ َﻣ ْﺬ ُﺧــﻮ ِﺭ
ِ ﺍﺟ َﻤـ ْـﻊ ﺑَْﻴﻨَﻨَــﺎ َﻭ ﺑَْﻴﻨَ ُﻬـ ْـﻢ ﻓِــﻲ ُﻣ ْﺴــﺘَ َﻘ ٍّﺮ ِﻣـ ْـﻦ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِـ َـﻚ َﻭ َﺭ َﻏﺎﺋِـ
َ ﻟ َُﻬـ ُـﻢ ﺍﻟ
ْ ْﺠﱠﻨـ َﺔ َﻭ
ِ
ِ
ِ ﺍﻻﻧْ ِﺼــﺮ
ﺍﻑ
ْ  ﺍِ ﱠﻥ ﺑَْﻴﻨَﻨَــﺎ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ ِﻡ َﻋ ْﻬـ ًـﺪﺍ َﻭ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗًــﺎ َﻭ ﻟ...ﺛَ َﻮﺍﺑـِ َـﻚ
َ ْ َﺴـﻨَﺎ ﻧَْﻘــﺪ ُﺭ َﻋ َﻠــﻲ

.ُْﻣــﻮﺭ ﻓِــﻲ َﻋﺎﻗِﺒَـ ٍﺔ
ُ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺗَﺘَ َﺼـ ﱠـﺮ َﻑ ﺑِﻨَــﺎ َﻭ ﺑِِﻬـ ُـﻢ ﺍﻻ

Açıklama:

Taberî(1) şöyle diyor: Amr b. Halid, Sa’d, Mecma ve Naﬁ’ b. Hilal ismindeki dört kişi, Tirimmah b. Adi’yle birlikte Kûfe’ye
doğru hareket edip, “Uzeybü’l-Hicanat” konağında İmam
(a.s) ile karşılaştılar. İmam (a.s) ile konuşurken şöyle dediler:
“Ey Resulullah’ın torunu! Tirimmah yol esnasında develer
için kaval çalacağı yerde şu şiirleri okuyarak develeri sürüyordu:
Güzel devem ne olur zahmetimden incime.
Yorulma sen, usanma çilelere gam yeme.

1- Taberî, c. 7. s. 304.
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Şafak henüz doğmadan, karanlığı boğmadan,
Hareket et, yürü git, yerinde hiç durmadan.
Eşsiz binicilere götür beni kendinle.
En iyi yolculara götür beni kendinle.
Öyle bir servere ki hürdür, göğsü geniştir.
Allah getirmiş onu, işi en iyi iştir.
Ya Rab, o pak vücudu belalardan koru sen.
Asla bırakma sönsün bu ilahî nuru sen(1)
Tirimmah’ın İmam’la (a.s) görüşmeye olan arzusunu dile getiren şiirler, İmam’ın (a.s) huzurunda okununca, İmam (a.s)
onlara cevaben şöyle buyurdu:
“Allah’a andolsun ki ben, Allah Teâlâ’nın bizim hakkımızda -ister öldürülerek, ister galip gelerek- iradesinin hayır
olmasını ümit ediyorum...”

O zaman İmam (a.s) bu misaﬁrlerden, Kûfe halkının akide ve
düşünce tarzlarını sordu. Onlar cevaben, “Ey Resulullah’ın
torunu! Kûfe kabilelerinin büyüklerine gelince, İbn Ziyad’dan

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 172.

ﻳَﺎ ﻧَﺎﻗَﺘِﻲ! َﻻ ﺗَ ْﺬ َﻋﺮِﻱ ِﻣ ْﻦ َﺯ ْﺟﺮِﻱ
ٍ َﺑِـ َـﺨ ـ ْـﻴ ـ ِﺮ ُﺭ ْﻛ ـ ــﺒ
ﺎﻥ َﻭ َﺧـ ْـﻴ ـ ـ ِﺮ َﺳ ـ ـ َﻔـ ـ ٍﺮ
ِ ﺍﻟ َْﻤ
ﺍﻟﺼ ْﺪ ِﺭ
ِ ﺎﺟ ِﺪ ﺍﻟْـ ُـﺤ ِّﺮ َﺭ ِﺣ
ﻴﺐ ﱠ
َ
.ِﺎﺀ ﺍﻟ ﱠـﺪ ْﻫ ـﺮ
ُ ﺛَ ـ ﱠـﻤـ ـ َﺔ ﺃﺑْ ـ َﻘ
َ ﺎﻩ ﺑَـ ـ َﻘ

ُﻮﻉ ﺍﻟَْﻔ ْﺠ ِﺮ
ِ َﻭ َﺷ ِّﻤﺮِﻱ ﻗَ ْﺒ َﻞ ُﻃﻠ
َ َﺣ ٕﺘﻲ ﺗَ َﺤ ٕﻠﻲ ﺑ
ْﺨﺒَ ِﺮ
َ ﱘ ﺍﻟ
ِ ِﻜ ِﺮ
ﺃَ ٰﺗﻲ ﺑِ ِﻪ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ ﻟِـ َـﺨ ْﻴ ِﺮ ﺃَ ْﻣ ٍﺮ

Şiirlerin metni hakkında çeşitli görüşler vardır. Maktel-i Harezmî,
Musîru’l-Ahzan, Kâmilu’z-Ziyarat ve Nefesu’l-Mehmum kitaplarına
bakılsın.
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çok ağır ve değerli rüşvetler almışlardır. Diğer fertlere gelince de, onların kalpleri seninle, kılıçlarıysa senin aleyhinedir.” dediler. Yine İmam’ın (a.s) elçisi olan Kays b. Musahhar
es-Saydavi’nin öldürülme haberini İmam’a (a.s) bildirdiler.
İmam (a.s), bu üzücü haberi duyar duymaz şu ayeti okudu:
“Müminlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri
sözde sadık kaldılar. Kimi adağını ödedi (şehit oldu),
kimi de (şehit olmayı) bekliyor. Onlar asla verdikleri
sözü değiştirmediler.”(1)

Daha sonra şöyle dua e i:
“Allah’ım! Cenneti bize ve onlara nasip et. Bizleri ve onları
kendi rahmetinde, zahire edilmiş sevaplarının en beğenilenine ulaştır.”

Bu sırada Tirimmah söze başlayıp şöyle dedi:
“Ey Resulullah’ın torunu! Ben Kûfe’den ayrıldığımda şehrin
kenarında toplanmış bir grup insan gördüm. Toplanmalarının sebebini sorduğumda, ‘Bunlar Hüseyin b. Ali’ye (a.s) karşı savaş hazırlığı yapıyorlar.’ dediler. Ey Resulullah’ın torunu!
Allah için bu yolculuktan vazgeç. Çünkü ben, Kûfe halkından bir kişinin bile senin yardımına koşacağına emin değilim.
Eğer sadece benim gördüğüm insanlar sana karşı savaşsalar,
bu bile senin yenilgiye uğramana kâﬁdir. Ama (bildiğimiz
gibi) her gün ve her saat geçtikçe onların sayıları ve savaş
güçleri oldukça artmaktadır.”
Tirimmah, İmam’a (a.s) şöyle bir tekli e bulundu: “Ey Resulullah’ın torunu! Ben, sizinle birlikte ve sizin hizmetinizde olarak bizim, “Tay” kabilesinin meskeni ve yüce dağları
olan “Ahba” bölgesine doğru hareket etmeyi düşünüyorum.

1- Ahzab, 23.
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Çünkü bu bölge, düşmanın taarruzundan öyle uzak ve öyle
büyük bir öneme sahiptir ki, tarih boyunca bizim kabilemiz
“Gassan” sultanları, siyah ve beyaz derili tüm düşmanlar karşısında mukavemet etmiş ve özel bir coğrafyaya haiz olduğu
için de, hiç bir düşman bu bölgeyi ele geçirememiştir. Coğraﬁ
açıdan stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra eğer on
gün bu bölgede kalsanız “Tay” kabilesinin süvari ve süvari
olmayan bütün fertleri, sizin yardımınıza koşacaktır. Ben de,
size kendi kabilemden yirmi bin erin sizin yardımınıza geleceğine ve sizin hedef ve programınız uğrunda ön sa a yer
alıp düşmana karşı savaşacaklarına dair söz veriyorum.”
İmam (a.s), Tirimmah’ın tekliﬁne karşı şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ sana ve kabile fertlerine iyi mükâfat versin.”

İmam (a.s) daha sonra şöyle devam e i:
“Bizimle Kûfe halkının arasında var olan antlaşma sebebiyle geri dönmemiz mümkün değildir, bakalım işin sonu
nereye varacak.”

Tirimmah, İmam’ın (a.s) kesin kararını görünce İmam’ın
huzurundan ayrılıp elde e iği azığı çocuklarına götürüp
en yakın bir zamanda İmam’ın (a.s) yardımına koşmak için
İmam’dan (a.s) izin istedi. İmam (a.s) da ona izin verdi.
Tirimmah, acele bir şekilde ailesi ile görüşüp dönüşte Kerbela’ya ulaşmadan önce İmam (a.s) ve dostlarının şehit olduklarının haberini aldı.

İmam’ın (a.s), bu sözünde de diğer söz ve hitabelerinde olduğu gibi çok hassas ve ilgi çekici nükteler vardır. Biz burada
sadece bir nükteye işaret ediyoruz:
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Mücadele alanına ayak basan ve düşman cephesi karşısında
yer alan her şahıs zafer kazanmak ve düşmanı zayıf düşürmek arzusundadır. İmam (a.s) da bu genel kanundan müstesna değildir. Fakat İmam (a.s) açısından zafer ve mağlubiyet
herkesin düşünemeyeceği, ha a tasavvur bile edemeyeceği
başka bir anlam ve boyuta sahipti. İmam’ın (a.s) kıyamındaki
muhtelif ve bazen de çelişkili yorum ve anlayışlar da bu kıyamın boyutlarını idrak edemememizden kaynaklanmaktadır.
İmam (a.s) açısından zafer, tüm savaş ve mücadelelerde hedef
edinilen zahiri üstünlüğe erişilsin veya erişilmesin, ilahi bir
tekliﬁn yerine getirilmesi, şer’i bir mesuliyetin sona erdirilmesi ve insanî değerlerin güçlendirilmesi demektir.
İşte bunun için, Peygamber ailesini seven, Emîrü’l-Müminin
Ali (a.s) ve Hüseyin b. Ali’nin (a.s) seçkin Şialarından olup,
onlara ilgi duyanlardan biri olan Tirimmah b. Adiy’nin,
İmam’ı (a.s) meseleden haberdar edip, zahiri mağlubiyetinin
kesin olduğunu vurgulamakta ve sözde bir kurtuluş yolu bulmayı düşündüğünde, İmam’ın (a.s), Tirimmah’a dua e ikten
sonra onun dikkatini ilahi sorumluluk ve insani değerlerin
güçlendirilmesi gibi çok önemli bir nükteye çektiğini görmekteyiz. Bu da, bizim Kûfe halkıyla mektuplaşma ve huzuren görüşmelerin yanı sıra bir de anlaşmamız olmuştur: Biz
onlara Kûfe’ye hareket edeceğimize ve onların önderliğini
üstleneceğimize söz vermişiz, onlar da buna karşılık her çeşit
yardımlarını esirgemeyeceklerine dair söz vermişlerdir.
Bu yolda tehlikeyle karşılaşsak bile sözümüzde durmamız
gerekir. Kûfe halkının da kendileri bilir, ister verdikleri sözün
üzerinde dursunlar, ister durmasınlar, biz vazifemizi yapmak
istiyoruz.
İşte bu, manevi ve dini bir liderin, diğer lider ve önderlerden
farkı ve özelliğidir.

UBEYDULLAH B. HÜRR EL-CUFÎ’YE
SÖZLERİ

ِ
ﻮﻥ َﻋ ٰﻠﻲ ﻧُ ْﺼ َﺮﺗِﻲ َﻭ َﺳ َﺄﻟُﻮﻧِﻲ
َﻲ ﺍَﻧﱠ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻌ َ
ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ ُ
ْﺤ ِّﺮ ﺍِ ﱠﻥ ﺍ َْﻫ َﻞ ِﻣ ْﺼ ِﺮﻛ ْ
ُﻢ ﻛَﺘَﺒُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ
ﲑ ًﺓ ﻓَ َﻬ ْﻞ ﻟ َ
َﻚ
َْﻣ ُﺮ َﻋ ٰﻠﻲ َﻣﺎ َﺯ َﻋ ُﻤﻮﺍ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ُﺫﻧُﻮﺑًﺎ َﻛﺜِ َ
ﺍﻟُْﻘ ُﺪ َ
ﺲ ﺍﻻ ْ
ِﻢ َﻭ ﻟ َْﻴ َ
ﻭﻡ َﻋﻠ َْﻴﻬ ْ

ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﻮﺑَ ٍﺔ ﺗَ ْﻤ ُﺤﻮ ﺑ َِﻬﺎ ُﺫﻧُﻮﺑَ َﻚ؟ ...ﺗَ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻭﺍ ﺍﺑْ َﻦ ﺑِْﻨ ِﺖ ﻧَﺒِﻴِّ َﻚ َﻭ ﺗُ َﻘﺎﺗِ ُﻞ َﻣ َﻌ ُﻪ.

ـﺖ
...ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺍِ َﺫﺍ َﺭ ِﻏ ْﺒـ َ
ﺎﺟـ َﺔ ﻟَﻨَــﺎ ﻓِــﻲ ﻓَ َﺮ ِﺳـ َـﻚ َﻭ َﻻ ﻓِﻴـ َـﻚ َﻭ َﻣــﺎ ُﻛ ْﻨـ ُ
ـﺖ ﺑِﻨَ ْﻔ ِﺴـ َـﻚ َﻋﱠﻨــﺎ ﻓَـ َـﻼ َﺣ َ
َﻤــﺎ ﻧَ َﺼ ْﺤﺘَﻨِــﻲ ﺍِ ِﻥ ْﺍﺳــﺘَ َﻄ ْﻌ َﺖ ﺍ َْﻥ َﻻ
ُﻣﱠﺘ ِﺨـ َـﺬ ﺍﻟ ُْﻤ ِﻀ ِّﻠ ـ َ
ﲔ َﻋ ُﻀـ ًـﺪﺍ َﻭ ﺍِﻧـِّـﻲ ﺍَﻧْ َﺼ ُﺤـ َـﻚ ﻛ َ

َﺣ ـ ٌﺪ َﻭ َﻻ
ﺗَ ْﺴـ َـﻤ َﻊ ُﺻ َﺮ َ
ﺍﺧﻨَــﺎ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﺸـ َـﻬ َﺪ َﻭ ْﻗ َﻌﺘَﻨَــﺎ ﻓَﺎ ْﻓ َﻌـ ْـﻞ ﻓَ َﻮﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﻳَ ْﺴـ َـﻤ ُﻊ َﻭﺍ ِﻋﻴَﺘَﻨَــﺎ ﺍ َ
ﻳَ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻧـَـﺎ ﺍِّﻻ ﺍَﻛﱠَﺒـ ُـﻪ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻓِــﻲ ﻧـَـﺎ ِﺭ َﺟ َﻬﱠﻨــﻢ.

Açıklama:
)Benî Mekatil konağında, “Übeydullah b. Hürr el-Cuﬁ”nin(1

)de bu konağa yerleştiğini İmam’a (a.s) bildirdiler. İmam (a.s

1- Ubeydullah b. Hür, Osman’ın tara arlarından idi. Osman öldürüldükten sonra Muaviye’nin yanında yer alıp Sıﬃn savaşında Muaviye’nin ordusunda İmam Ali’ye karşı savaştı. Tarihte Ubeydullah’ın
yol kesiciliği ve çapulculuğundan çok sözler nakledilmiştir. Tarih-i
Taberî, c. 7. s. 168 ve Cemheretu İbn Hazm, s. 385’e bakılsın.
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önce Haccac b. Mesruk’u Übeydullah’ın yanına gönderdi,
Übeydullah da, Haccac’ın yanına gelip ona şöyle dedi: “Ey
Hürr’ün oğlu! eğer kabul edecek olursan sana çok değerli bir
hediye getirdim. Şimdi İmam (a.s) buraya gelmiş, büyük bir
sevaba ve saadete ulaşman için kendisine yardımda bulunmanı istiyor. Eğer onun emri altında düşmanlarla savaşırsan
hadsiz-hesapsız bir sevaba erişir, öldürülsen de şehadet makamına ulaşmış olursun.
Ubeydullah b. Hür cevaben şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki,
ben Kûfe şehrinden çıktığımda o şehir halkının çoğunluğunun ona ve Şialarına karşı savaşa hazırlandıklarını bizzat müşahede e im. Onun bu savaşta öldürüleceğine yakinim vardır; benim ona yardım edecek gücüm yok; bu yüzden benim
onu, onun da beni görmesini istemiyorum.” Haccac, İmam’ın
(a.s) yanına dönerek Hür oğlu Ubeydullah’ın verdiği cevabı
kendisine ulaştırdı. Daha sonra İmam (a.s) ashabından birkaç kişiyle birlikte Ubeydullah’ın yanına gi i. Ubeydullah
İmam’ı (a.s) karşılayarak, “Hoş geldiniz.” dedi.
Ubeydullah’ın kendisi bu görüşmeyi şu şekilde anlatıyor:
“İmam’la (a.s) karşılaştığımda, ömrümde ondan daha güzel
ve daha göz alıcı bir şahıs görmediğimi, ama aynı zamanda
onun kadar da hiç kimseye üzülmediğimi gördüm. Hazret
hareket e iğinde birkaç çocuğun da onun etrafını sardığını
gördüm ki bu manzarayı asla unutamıyorum.”
İbn Hür şöyle diyor: “İmam’ın (a.s) çehresine baktığımda sakalının çok siyah olduğunu gördüm, Hazrete doğal rengi mi
yoksa boyamış mısınız? diye sordum, İmam (a.s) şöyle cevap
verdi:
“Ey Hürr’ün oğlu! İhtiyarlık çabuk ulaştı.”

Ben İmam’ın (a.s) bu sözünden boya sürdüğünü anladım.”
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Her halükârda, Ubeydullah ve İmam (a.s) arasında geçen iltifat ve karşılıklı sözlerden sonra, İmam (a.s) ona hitaben şöyle
buyurdu:
“Ey Hürr’ün oğlu! Sizin (Kûfe) şehrinizin halkı bana yardım edeceklerine dair toplanıp ahde iklerini yazdılar ve
onların şehrine hareket etmem için bana ricada bulundular. Ama gerçek, onların zanne ikleri gibi değildir; senin
işlediğin çok günah var, acaba tövbe ederek bu günahları
temizlemek istemiyor musun?”

Ubeydullah: “Nasıl tövbe edeyim?” dedi. İmam (a.s) şöyle
buyurdular:
“Peygamber’inin torununa yardım et ve onun düşmanlarına karşı savaş.”

Ubeydullah cevaben şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki, ben senin emrine uyanın ebedi saadete nail olacağına inanıyorum,
ama benim yardımımın sana bir faydası olacağını sanmıyorum. Çünkü Kûfe’de sizi desteklemeye ve size yardım etmeye
karar almış bir kimse görmedim. Allah rızası için bu işte beni
mazur gör, zira ben ölümden şiddetle kaçıyorum. Ama ben
“Mulhike” ismindeki ünlü atımı huzurunuza takdim ediyorum; öyle bir at ki, şimdiye kadar onunla takip e iğim her
düşmana ulaştığım gibi, beni takip eden düşmanın da elinden kurtulmuşumdur.”
İmam (a.s) Ubeydullah’a şöyle cevap verdi:
“Bizim yolumuzda canını esirgedikten sonra, artık bizim ne sana
ihtiyacımız var, ne de atına.”

İmam (a.s) daha sonra şu cümleyi ekleyerek şöyle buyurdu:
“Sen bana nasihat e iğin gibi ben de sana nasihat ediyorum; o da şu ki, bizim yardım dileme seslerimizi duymaman ve savaşımızı görmemen için uzaklaşabildiğin kadar
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kendini bizlerden uzaklaştır. Zira Allah’a andolsun ki kim
bizim yardım dileme sesimizi duyar da yardımımıza koşmazsa, Allah Teâlâ onu cehennem ateşine atacaktır.”(1)

Ubeydullah, İmam’ın (a.s) bu sözlerinden öğüt alıp da, Hazretin ordusuna katılmadı. Ama ömrünün sonuna kadar bu
durumdan pişmanlık duyup ve böyle bir saadeti elinden kaçırdığı için de üzülüyordu. Onun duyduğu üzüntüyü, kendisine hitaben söylediği şiirlerden az da olsa anlayabiliriz. O,
kendine hitaben şöyle diyor:
Yazıklar olsun sana, diri olduğun müddetçe.
Öyle bir üzüntü ve hasret ki hayatım boyunca,
Göğsüm ve boğazım arasında dolaşıp durur.
Hüseyin (a.s) benim gibi birisinden,
Zulüm ve tefrika ehline karşı yardım istediği zaman,
Hüseyin (a.s) benden, sapıklık ve nifak ehline karşı
Yardımına koşmamı dilediği zaman,
Eğer ben sözünü dinleyip canım ve vücudumla
Onun yardımına koşsaydım,
Kıyamet günü çok büyük bir şeref ve yüceliğe nail olurdum.

İmam’ın (a.s)”Ubeydullah b. Hür” ile yaptığı görüşme ve ondan yardım dileme olayı mütalaa edildiğinde okuyucunun
aklına şöyle bir soru takılıyor: İmam’ın (a.s), kendisiyle hiçbir
alakası olmayan ve Emîrü’l-Müminin Ali’nin de (a.s) düşman

1- Ensabu’l-Eşraf, Belazurî, c. 3, s. 174. Taberî, c. 7. s. 306. el-Kâmil, İbn
Esir, c. 3, s. 282. Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 226-227. Ahbaru’t-Tival,
Dineverî, s. 246. el-Emali, Şeyh Saduk, Meclis: 30.
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ve muhaliﬂerinden sayılan, aynı zamanda da, yol kesici ve
Arap dünyasının ünlü cinayet karlarından olan Übeydullah
b. Hür gibi bir şahıstan yardım dilemesi, diğer tara an da,
Medine ve Mekke’den İmam’la (a.s) birlikte hareket eden
ve onun hakkında her türlü fedakârlıktan geri kalmayan ve
Hazretin deyimiyle, “Hiçbir devirde onlardan daha vefalısı
olmayan.” bir grup fedakâr insanlara, evlerine dönmeleri için
izin vermesinin ve böyle bir kişiyi ise, yardıma çağırmasının
sebebi nedir?
Fakat hidayet İmamlarının fonksiyonuna birazcık dikkat eder,
onların savaş ve sulh, hareket ve davranışlarındaki programlarını inceleyecek olursak bu sorunun cevabı açıkça ortaya çıkacaktır. Zira hidayet İmamları, insanları kurtarmaktan başka hedeﬂeri olmayan, peygamberlerin yolunu devam e iren
kimselerdir. Bu kurtarma meselesi bazen genel bazen hususi
bazen de şahsi olarak yapılmaktadır. İmam’ın (a.s) günahkâr
ve suçlu birinin çadırına gitmesi, Hz. Mesih’in fahişe bir kadının evine gitmesine benzer. Her ikisinin amacı da birdir. Zira
Hz. İsa’ya, “Niçin havarilerle birlikte fahişe kadının evine gittiniz?” diye soran birisine, Hz. İsa cevaben, “Bazen doktorun
hastanın evine gitmesi gerekir.” diye buyurdu. İmam (a.s) da,
Ubeydullah b. Hür ile görüştüğünde, aynı doktorluk meselesini ve onun yaptığı günah ve geçmişte işlemiş olduğu cinayetlerini söz konusu edip kurtuluş yolunu önüne bırakarak
şöyle buyurdu: “Geçmişte çok günahlar işlemişsin, tövbe ederek
bu günahları temizlemek istemiyor musun?”
Ama İmam (a.s), Ubeydullah’ın, kendisinin hedeﬁni idrak edemediğini ve savaş alanında düşmanın kılıç ve okları
önünden kurtulmak için atını teklif e iğini ve bütün meseleleri maddi bir gözlük ve zahiri galibiyetle değerlendirdiğini
görünce sözlerini kısa bir cümleyle “Benim ne sana ve ne de
atına ihtiyacım var.” diye bitirdi.

AMR B. KAYS VE AMCASI OĞLUNA
CEVABI

ﺍِﻧْ َﻄ ِﻠ َﻘــﺎ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺴـ َـﻤ َﻌﺎ ﻟـِـﻲ َﻭﺍ ِﻋﻴَ ـ ًﺔ َﻭ َﻻ ﺗَ َﺮﻳَــﺎ ﻟـِـﻲ َﺳـ َـﻮ ًﺍﺩﺍ َﻓ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ َﻣـ ْـﻦ َﺳ ـ ِﻤ َﻊ َﻭﺍ ِﻋﻴَﺘَﻨَــﺎ ﺍ َْﻭ
َ
ﻘﺎ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﺍ َْﻥ ﻳُ ِﻜﱠﺒ ُﻪ َﻋ ٰﻠﻲ َﺎﻥ َﺣ
َ َﻢ ﻳُ ِﺠ ْﺒﻨَﺎ ﺍ َْﻭ ﻳُ ِﻐ ْﺜﻨَﺎ ﻛ
ْ َﺭﺃﻱ َﺳ َﻮ َﺍﺩﻧَﺎ ﻓَﻠ
.ِِﻣ ْﻨ َﺨ َﺮ ْﻳـ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨــﺎﺭ

Açıklama:

Yine “Benî Makatil” konağında Amr b. Kays el-Muşrifî, amcası oğluyla birlikte Hz. Hüseyin’in (a.s) huzuruna vardıkların da, İmam (a.s) onlara şöyle sormuştu:
“Bana yardım etmek için mi geldiniz?”

Onlar ise, “Hayır, çünkü bir tara an bizim çoluk çocuğumuz
çoktur, diğer tara an da halkın ticaret malı bizim yanımızdadır, kaderinizin nereye ulaşacağını bilmiyoruz ve halkın malının bizim elimizde zayi olması da doğru değildir.” dediler.
Burada İmam (a.s) onlara hitaben şöyle buyurdu:
“Feryadımızı duymamanız, karaltımızı görmemeniz için
bu bölgeden uzaklaşın. Çünkü kim feryadımızı duyar
veya karaltımızı görür de, bize olumlu cevap vermezse
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veya feryadımıza yetişip yardım etmezse, Allah Teâlâ’nın
kendisini yüzüstü cehenneme atmasını hak etmiştir.”(1)

İmam’ın (a.s) bu sözünden veya geçen bölümdeki Ubeydullah b. Hürr’e hitaben buyurduğu nasiha en şu anlamları elde
etmekteyiz. İmam’ın (a.s) yardım talebine ve dini liderinin
yardıma muhtaç olduğu bir dönemde, ona olumlu cevap vermeyen kişiler, aşağılatıcı ve şiddetli bir azapla cezalandırılacaklardır. Çünkü İmam’ın (a.s) bu kişiler hakkındaki tabiri
sadece onların cehenneme atılmaları değildir; belki İmam’ın
(a.s) bu kişiler hakkındaki tabiri şöyledir: “Allah, onu yüzü
üstü cehennem ateşine atacaktır.”
Bu cümlenin manası, zillet ve aşağılıkla beraber olan şiddetli bir azaptır. Niçin onlar böyle bir azaba tabi tutulmasınlar?
İmam ve rehberin yardım talebi, Kur’ân, İslam ve hak dininin yardım talebi değil midir? Bu yardım dileme feryadı Peygamber’in yardım dileme feryadı değil midir? Peygamber’in
(s.a.a) yardım talebi de ilahî bir emir değil midir?
Ama şuna da dikkat edilmelidir ki, Hüseyin b. Ali’nin (a.s)
sözlerinde geçen azap vadesi, sadece onunla ilgili olan şahsi ve inhisarî bir mevzu değildir, belki rehberlik unvanı ve
rehberlik makamıyla ilgili olan bir tehdi ir. Bu unvan ve makam, bir gün Peygamber’in vücudunda, başka bir gün onun
halifeleri olan hidayet İmamlarının vücudunda, diğer bir gün
de aşağı bir mertebede hidayet İmamlarının naipleri olan velayet-i fakih makamındaki kişilerin vücutlarında tecessüm
etmektedir.
1- Sayın Gaﬀari’nin dipnotuyla Tahran’da basılmış olan İkabu’l-A’mal,
s. 409. Rical-i Keşşî, s. 74.

186 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Ubeydullah b. Hür, çadırına gelen o büyük saadeti, bir hiç
uğruna elinden kaçırıp İmam’a yardım etmekten, kurtuluş ve
mutluluğunu garanti eden şehadete erişmekten kaçındıysa
da ömrünün sonuna kadar bu büyük yanlışlığa gözyaşı döküp, şiirler söyleyip, ahlar çekti...
Aşura tarihi, “Amr b. Kays”ın saadetsizlik ve büyük mahrumiyetini “Ubeydullah”tan daha kâmil ve daha açık bir örnek
olarak göstermektedir. Çünkü önceki bölümde hatırlatıldığı
gibi birkaç günlük yaşam, Ubeydullah’ı kendisine öyle meftun etmişti ki ilk defa İmam’ın (a.s) öğüt ve nasihatini terk
ederek kendisini bir kenara çekti ve “Allah aşkına beni bu
öneriden muaf kıl, çünkü ben ölümden çok korkuyorum.”
diyerek sorumluluk üstlenmekten kaçtı. Ama “Amr b. Kays”
özür diledikten sonra tekrar Hz. Hüseyin’in (a.s) öğüt ve sözlerinin etkisi altında kaldı ve Hazretin: “Bizim imdat dileme
sesimizi duymaman için bu bölgeden uzaklaş...” sözünü duyar
duymaz amcası oğlu Malik b. Nezr el-Erhabî’den ayrılıp Hz.
Hüseyin’in (a.s) ashabına katıldı. Ama Hazret’e şöyle bir şart
koştu: “Ben sizi, savunmamın size bir yararı ve muzaﬀer olmanızda bir etkisi olacağı zamana kadar savunacağım. Aksi
takdirde sizden ayrılmada serbest olmak istiyorum.” İmam
da böyle bir şartlı biati kabul e i.
“Amr b. Kays”, Hz. Hüseyin’in (a.s) hayatının en son saatlerinde ve İmam’ın yardım dileme sesini duyduğunda ve vefalı yaranlarının birbiri ardınca al kanlarına boyanarak yere
düştüklerini gördüğü hâlde, atına binip savaş meydanından
kaçmayı tercih e i ve bu şartlar altında İmam’ı (a.s) terk e i;
şehitler safına katılacağı sırada, bu büyük saadeti ve ebedi
mutluluğu kaçırdı.
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Taberî(1) bu görüşme ve ayrılmanın teferruatını(2) onun kendi
dilinden nakletmiştir. Özeti şöyledir:
“Ben Aşura gününde Kûfe ordusunun Hz. Hüseyin’in (a.s)
yaranlarının atlarını oklamaya gayret e iklerini anlayınca atımı boş çadırlardan birisine bağladım ve piyade olarak düşmana saldırdım, onlardan iki kişiyi öldürdüm, üçüncüsünün
de kollarını bedeninden ayırdım. Hz. Hüseyin (a.s) defalarca
şöyle buyurdu:
‘Ellerin dert görmesin, Allah sana Peygamber ailesi tarafından mükâfat versin.”

Amr b. Kays sonra şöyle ilave ediyor: “Hz. Hüseyin’in (a.s),
Sevîd b. Amr ve Beşr-i Hazremî’den başka bütün yaranlarının
şehadete eriştiklerini görünce, İmam’ın (a.s) huzuruna varıp
şöyle dedim: ‘Ey Resulullah’ın torunu! Aramızda bir şart olduğunu biliyorsunuz değil mi?” Hazret buyurdular ki:

1- “İkabu’l-A’mal,” “Rical-ı Keşşî” ve “Rical-i Hoî”de rivayetin metni
naklolunmuştur, bazı rical kitablarında onun ismi “Amr b. Kays-i
Şarkî” olarak zikredilmiştir. Ama Taberî, c. 6, s. 238’de “Zahhak b.
Abdullah-i Şarkî” olarak söylenmiştir. Rical uzmanlarının sözlerinin
ve Taberî’nin naklinin zahiri şunu gösterir ki. “Amr” ve “Zahhak”
her ikisi ayrı şahıslardır ve ayrı olarak iki muhtelif yerde İmam’ın
(a.s) huzuruna ulaşmışlardır. Ama İmam’ın (a.s) sözünün niteliği ve
onların özür getirmesi aynı şekildedir. Aşura gününe kadar İmam’la
(a.s) birlikte olan ve o gün savaş sahnesini terk eden kimse “Zahhak-i
Şarkî”nin kendisidir.
Ama benim görüşümce ve çeşitli delillere göre “Amr b. Kaysî Şarkî”
“Zahhak-i Şarkî”nin aynısıdır (yani ikisi bir şahıstır.) İsim, lakap ve
künyedeki bu ihtilaf ravi ve rical uzmanları arasında çoktur; bunun
bir örneğini gelecek sayfalarda “tarihi bir yanlışlığı araştırmak” başlığı altında göreceksiniz...
2- Biz sadece onun özetini nakle ik.

188 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

“Evet, biliyorum ama bu savaş alanından nasıl canını sağ
salim kurtarabilirsin? Eğer buna gücün varsa gitmede serbestsin.”

Amr b. Kays daha sonra şöyle diyor: “İmam (a.s) onlardan
ayrılmama izin verdiğinde ve biatini benden kaldırdığında,
atımı çadırdan çıkartarak ona bindim ve bir kamçı vurarak
düşmanın safının bir köşesini yarıp süratle hareket e im.
Ama düşmandan on beş kişi beni takip e i. “Şüfeyye”nin
(Fırat Nehrinin kenarında bir köy) yakınlarında bana yaklaştılar. Geri döndüğümde onlardan üç kişi beni tanıdı, kendi
arkadaşlarına beni takip etmekten vazgeçmelerini söylediler,
onlar da kabul e iler. Böylece ölümden kurtulmuş oldum.”

KERBELA YAKINLARINDA

ِ ﴿ ﺍِﻧﱠﺎ ﻟِ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍِﻧﱠﺎ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻪ َﺭ
 ﺍِﻧِّﻲ َﺧ ِﻔ ْﻘ ُﺖ ﺑ َِﺮ ْﺃ ِﺳﻲ...ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟِ ٕـﻠ ِﻪ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟ َْﻌﺎﳌَِﲔ
َ ﺍﺟ ُﻌ
َ ﻮﻥ﴾ َﻭﺍﻟ

ُ ِﺱ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻳَ ُﻘـ
ـﺖ
ُ ـﲑ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻬــﻢ ﻓَ َﻌ ِﻠ ْﻤـ
ُ ﻭﻥ َﻭ ﺍﻟ َْﻤﻨَﺎﻳَــﺎ ﺗَ ِﺴـ
َ ـﲑ
ُ  ﺍَﻟَْﻘـ ْـﻮ ُﻡ ﻳَ ِﺴـ:ـﻮﻝ
ٌ ﻓَ َﻌـ ﱠـﻦ ﺑـِـﻲ َﻓــﺎﺭ
َ  َﺟـ َـﺰ...ـﺖ ﺍِﻟ َْﻴﻨَــﺎ
.ﺍﻙ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ِﻣـ ْـﻦ َﻭﻟـَ ٍـﺪ َﺧ ْﻴـ َـﺮ َﻣــﺎ َﺟــﺰﻱ َﻭﻟـَ ًـﺪﺍ َﻋـ ْـﻦ َﻭﺍﻟـِ ِـﺪ ِﻩ
ْ ﺍَﻧﱠ َﻬــﺎ ﺍَﻧُْﻔ ُﺴـﻨَﺎ ﻧُِﻌﻴَـ
Açıklama:

İmam (a.s) “Kasr-ı Benî Makatil” konağında sabaha yakın bir
vaki e, gençlere tulumları suyla doldurmalarını emre i ve
bir sonraki menzile doğru hareket edildi. Kaﬁlenin hareketi
esnasında İmam’ın (a.s) istirca (inna lillah ve inna ileyhi raciun ve’l-hamdu lillahi rabbi’l-âlemin) kelimesini tekrarladığı
defalarca duyuldu. İmam’ın (a.s) yiğit oğlu Ali Ekber, Hazret’ten bu istirca kelimesinin sebebini sorduğunda İmam (a.s)
cevaben şöyle buyurdu:
“Ben haﬁf bir uykuya daldım, bir süvari zahir olup şöyle
diyordu: ‘Bu topluluk geceleyin yürüyor, ölüm de onları
takip ediyor.’ Böylece o topluluğun bizlerin olduğunu ve
ölümün de bize haber verilmiş olduğunu öğrendim.”

Hz. Ali Ekber:
“Allah kötü bir olay karşımıza çıkarmasın, biz hak değil miyiz?” dediğinde İmam (a.s) şöyle buyurdu:

190 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

“Evet, Allah’a andolsun ki biz hak yoldayız.”

Hz. Ali Ekber:
“Öyleyse hak yolunda, ölmekten hiçbir korkumuz yoktur.”
dedi.(1)
İmam (a.s), bunu duyunca dua edip şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ bir evlada, babasından taraf vereceği en iyi
mükâfatla mükâfatlandırsın seni.”(2)

Evet, eğer öldürmek ve öldürülmek, kıyam ve inkılâp hak
yolunda olursa artık ölümden korkmanın bir anlamı yoktur.
İşte bu Hz. Hüseyin’in (a.s) yalnız kendi evladına değil, onun
izinden giden bütün insanlara öğre iği bir derstir.

1-

.ﻮﺕ ُﻣ ِﺤ ِّﻘﲔ
َ ﺍِ ًﺫﺍ َﻻ ﻧُﺒَﺎﻟِﻲ ﺍ َْﻥ ﻧَ ُﻤ

2- Ensabu’l-Eşraf, Belazurî, c. 3, s. 185. Taberî, c. 7, s. 306. el-Kâmil, İbn
Esir, c. 3, s. 282. Maktel, Harezmî, c. 1, s. 226. Tabakat, İbn Sa’d. Ama
merhum Seyyid İbn Tavus, “el-Lühuf” kitabında bu olayın “Sa’lebiyye” menzilinde olduğunu söylüyor.

3. Bölüm:

IMAM HUSEYIN’IN KERBELA’DA
BUYURDUGU SOZLER

KERBELA’YA VARDIĞINDA

ِ َﻻَﺑْ َﺪﺃَ ُﻫ ْﻢ ﺑِﺎﻟِْﻘﺘ
.ﺎﻝ
َ ِ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺖ
ﺎﻫﻨَــﺎ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
ُ ِﺣﺎﻟِﻨَــﺎ َﻭ َﻫ
ُ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍَ َُﻋــﻮ ُﺫ ﺑـِ َـﻚ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َْﻜـ ْـﺮ ِﺏ َﻭﺍﻟْﺒَـ َـﻼ ِﺀ َﻫ...
َ ﺎﻫﻨَــﺎ َﻣ َﺤـ ﱡـﻂ ﺭ

ُ ﺎﻫﻨَﺎ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻣ ْﺤ َﺸ ُﺮﻧَﺎ َﻭ َﻣ ْﻨ َﺸ ُﺮﻧَﺎ َﻭ ﺑِ ٰﻬ َﺬﺍ َﻭ َﻋ َﺪﻧِﻲ َﺟ ِّﺪﻱ َﺭ ُﺳ
ﻮﻝ
ُ َﻣ َﺤ ﱡﻞ ﻗُﺒُﻮ ِﺭﻧَﺎ َﻭ َﻫ

.ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻭ َﻻ ِﺧـ َـﻼ َﻑ ﻟِ َﻮ ْﻋـ ِـﺪ ِﻩ

Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) kaﬁlesi, Hürr’ün ordusuyla birlikte
hareketlerine devam edip, “Neyneva”ya ulaştılar. Burada
rahvan ata binmiş silahlı bir süvariyle karşılaştılar; o adam
İbn Ziyad’ın elçisiydi, kendisinden taraf Hürr’e mektup götürüyordu. Mektubun metni şöyleydi:
“Bu mektubumu okur okumaz Hüseyin b. Ali’yi baskı altına
al ve onu, otsuz-susuz ve kalesiz bir yere sevk et.”(1)
Hür, mektubun metnini İmam’a (a.s) okuyup Hazreti kendi
memuriyetinden haberdar e i.
İmam (a.s) şöyle buyurdu:

1- .ﻦ
ٍ ِﺣ ْﺼ

ﲔ ﺗَ ْﻘ َﺮﺃُ ِﻛﺘَﺎﺑِﻲ َﻭ َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﺰﻟ ُْﻪ ﺍِﱠﻻ ﺑِﺎﻟ َْﻌ َﺮﺍ ِﺀ َﻋ ٰﻠﻲ َﻏ ْﻴ ِﺮ َﻣﺎ ٍﺀ َﻭ َﻏ ْﻴ ِﺮ
َ ْﺤ َﺴ ْﻴ ِﻦ ِﺣ
ُ َﺟ ْﻌ ِﺠ ْﻊ ﺑِﺎﻟ

194 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

“Öyleyse bırak biz Neyneva, Ğaziriyyat veya Şufeyye çölüne inelim.”

Hür: “Ben sizin bu tekliﬁnizi kabul edemem. Zira ben artık
karar almakta özgür değilim; çünkü bu mektubu ulaştıranın
kendisi İbn Ziyad’ın casusudur ve benim en küçük hareketimi bile gözaltında bulundurmaktadır.”
Bu arada, “Züheyr b. Kayn” İmam’a (a.s) şöyle bir teklif sundu: “Bizim bu az grupla savaşmamız, bunların arkasında
olan kişilerle savaşmaktan daha kolaydır; Allah’a andolsun ki
az bir müdde en sonra çok sayıda ordular onların yardımına
koşacaktır; artık o zaman da bizim onların karşısında mukavemet etmeye kudretimiz olmayacaktır.”
İmam (a.s) Züheyr’in tekliﬁne cevaben dedi ki:
“Savaşı ben başlatmayacağım.”(1)

Daha sonra İmam (a.s) Hürr’e hitaben şöyle dedi:
“İkametimize daha münasip bir yer bulmamız için biraz
daha hareket edelim.”

Hür, Hazret’in bu sözüne muvafakat ederek hareketlerine
devam edip Kerbela çölüne ulaştılar. Burada Hür ve dostları,
“Burası Fırat’a yakın ve münasip bir yerdir.” diye Hazret’in
bundan daha fazla ilerlemesine mani oldular.
Hüseyin b. Ali (a.s) o bölgeye inmeye karar verdiğinde o yerin ismini sordu, buraya “Taf” diyorlar diye cevap verdiklerinde İmam (a.s) şöyle sordu:
“Buranın başka bir ismi de var mı?”

“Buraya Kerbela da diyorlar.” dediler.

1- Taberî, c. 7, s. 308. el-Kâmil, c. 3, s. 282. Harezmî, c. 1. s. 234.

Kerbela’daki Sözleri □ 195

İmam, (a.s)”Kerbela” ismini duyar duymaz, şöyle buyurdu:
“Allah’ım! Kerb ve beladan sana sığınıyorum. İşte burası
bizim ineceğimiz (son) yerdir. Allah’a andolsun ki, kabirlerimizin yeri de burasıdır. Allah’a andolsun ki, kıyamet
gününde de buradan haşr olacağız. Bu, ceddim Rasulullah’ın vadesidir; O’nun vadesinde hiçbir hilaf yoktur.”(1)

İmam Hüseyin’in (a.s) bu sözlerinde iki ilginç nokta vardır:
1- Defalarca işaret e iğimiz gibi İmam’ın (a.s) çeşitli yerlerde buyurduğu sözlerinden, açıkça ve bazen de dolaylı
yollarla kendisinin, Kerbela’nın kanlı vakıasından haberdar
olduğu anlaşılmaktadır. Hazret’in bu bölümdeki sözleri de
onun, Resulullah’ın (s.a.a) hadisine dayanarak bu kanlı vakıanın teferruatına ve bu olayın gerçekleşeceği yere işaret
e iği yerlerden biridir.
2- İkinci nokta: Hüseyin b. Ali’nin (a.s) savaş anında takip ettiği yol, metot ve program meselesidir ki Züheyr b. Kayn’ın
kavline göre o şartlar altında savaşı başlatmak onların lehine,
aksi takdirde ise, sonradan aleyhlerine sonuçlanıp, kesin yenilgilerine sebep olacaktı.
Ama İmam (a.s) bu özel şartlar altında, savaş programını şöyle ilan ediyor:
“Savaşı ilk başlatan ben olmayacağım.”

İşte bu program, Hz. Ali’nin (a.s) Cemel savaşında dostlarına ilan e iği programın aynısıdır. Zira Emîrü’l-Müminin Ali
(a.s), kendisinin aleyhine iki defa saldırıya geçen ve Basra

1- Nuru’s-Sakaleyn, c. 4, s. 221. Biharu’l-Envar, c. 10 s. 188.
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şehrinde en seçkin dostlarını katleden düşmanın karşısında
yer aldığında ashabına şöyle buyurmaktaydı:
“Onlara karşı savaşı ilk olarak siz başlatmayın, kılıç ve
mızrakla onlara saldırmayın, kan dökmekte onlardan ileri
geçmeyin, (onları savaşa mecbur etmemeniz için) şe at
ve yumuşak bir dille onlarla konuşun.”(1)

Hidayet İmamları’nın hedeﬁ, insanları ıslah etmek ve onları
doğru yoldan sapmaktan alıkoymaktı. İmam Hüseyin’in (a.s)
buyurduğu gibi onların hedeﬁ, “İnsanları, iyiliğe emretmek ve
kötülükten sakındırmaktı.” Bu hedeﬁn tahakkuk bulması da
zorbalık, savaş ve kan dökmek yoluyla mümkün değildir. Savaş, ancak bütün yolların insanın yüzüne kapanması halinde
başvurulacak en son çaredir.
Velhasıl, İmam’ın (a.s) o has şartlar altında Züheyr b. Kayn’a
verdiği cevap, Hazret’in bu hareke en maksadının savaşla
zahiri bir zafer elde etmek olmadığını, belki İmam’ın (a.s),
bundan daha yüce ve daha geniş boyutlu bir hedeﬁ takip e iğini göstermektedir.

1- Müstedrek-i Hakim, c.3, s.371. Kenzü’l-Ummal, c.6, s.85, Hadis: 1311.

ِ ََﻻ ﺗَـ ْـﺒ َﺪﺃُﻭﺍ ﺍﻟ َﻘ ْﻮ َﻡ ﺑِﺎﻟِْﻘﺘ
...ﺎﻝ

KERBELA’YA VARDIKTAN SONRAKİ
HUTBESİ

ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻗَـ ْـﺪ ﺗَ َﻐﱠﻴـ َـﺮ ْﺕ َﻭ
َ ْﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﻧـَ َـﺰ َﻝ ﺑِﻨَــﺎ ِﻣـ َـﻦ ﺍ
ﻻ َْﻣ ـ ِﺮ َﻣــﺎ ﻗَـ ْـﺪ ﺗَـ َـﺮ ْﻭ َﻥ َﻭ ﺍِ ﱠﻥ ﱡ
ِ ْ َﺼﺒَﺎﺑـَ ِﺔ
ـﻴﺲ
ِ ﺍﻻﻧـَـﺎ ِﺀ ﻭَ َﺧ ِﺴـ
ُ ﺗَﻨَ ﱠﻜـ َـﺮ ْﺕ َﻭ ﺍ َْﺩﺑـَ َـﺮ َﻣ ْﻌ ُﺮﻭﻓُ َﻬــﺎ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ْﺒـ َـﻖ ِﻣ ْﻨ َﻬــﺎ ﺍِﱠﻻ ُﺻﺒَﺎﺑـَ ٌﺔ ﻛ
ْﺤـ ِّـﻖ َﻻ ﻳُ ْﻌ َﻤـ ُـﻞ ﺑِـ ِﻪ َﻭ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟْﺒَﺎ ِﻃـ ِـﻞ َﻻ
ٍ َﻋ ْﻴـ
َ ـﺶ ﻛَﺎﻟ َْﻤ ْﺮﻋــﻲ ﺍﻟ َْﻮﺑِﻴـ ِـﻞ ﺍ ََﻻ ﺗَـ َـﺮ ْﻭ َﻥ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ

ﺎﺩ ًﺓ َﻭ
َ ـﺐ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣـ ُـﻦ ﻓِــﻲ ﻟَِﻘــﺎ ِﺀ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓَ ِﺎﻧـِّـﻲ َﻻ ﺍ ََﺭﻱ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ َﺕ ﺍِﱠﻻ َﺳـ َـﻌ
ُ ﻳُﺘَﻨَﺎﻫــﻲ َﻋ ْﻨـ ُـﻪ ﻟِﻴَ ْﺮ َﻏـ
ِ ﺍﻟﺪ ْﻳـ ُـﻦ ﻟَِﻌـ ٌـﻖ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺍَﻟ
ْﺤﻴَــﺎ َﺓ َﻣـ َـﻊ ﱠ
ِﻢ
ـﺎﺱ َﻋﺒِﻴـ ُـﺪ ﱡ
ِّ ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻭ
َ ﺍﻟﻈﺎﻟِ ِﻤـ
َ ﺍﻟ
ُ  ﺍَﻟﱠﻨـ،ﲔ ﺍِﱠﻻ ﺑَ َﺮ ًﻣــﺎ
ْ ْﺴـﻨَﺘِﻬ

.ـﻮﻥ
ِﺸـ ُـﻬ ْﻢ ﻓَ ـ ِﺎ َﺫﺍ ُﻣ ِّﺤ ُﺼــﻮﺍ ﺑِﺎﻟْﺒَـ َـﻼ ِﺀ ﻗَـ ﱠـﻞ ﱠ
ُ ﻳَ ُﺤﻮ ُﻃﻮﻧـَ ُـﻪ َﻣــﺎ َﺩ ﱠﺭ ْﺕ َﻣ َﻌﺎﻳ
َ ُﺍﻟﺪﻳﱠﺎﻧـ

Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s) Muharremu’l-Haram ayının ikisinde, hicretin 61. yılında Kerbela’ya vardı, az bir vakfeden sonra dostları, çocukları ve ailesi arasında yer alıp şu hutbeyi irat e i.
“Allah’a hamd, Peygamber’e salât ve selamdan sonra. İşte
başımıza gelen olayı görmektesiniz. Gerçekten dünyanın
durumu değişmiş, kötülükleri aşikâr olmuş, iyilik ve faziletleri ortadan kalkmıştır. İnsanî faziletlerden, ancak kabın
içerisinde kalan su damlacıkları kadar pek az bir şey kalmıştır. Halk, zillet ve utanç dolu bir hayat sürdürmektedir.
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Hak üzere amel edilmediğini ve batıldan kaçınılmadığını
görmüyor musunuz? Böyle bir durumda mümin, Allah’a
kavuşmayı (şehit olmayı) arzularsa haklıdır. Ben, böyle
bir ortamda ölümü saadet biliyorum, zalimlerle yaşamayı
ise alçaklık. İnsanlar dünya kuludur, din ise dillerinde dolaşır, dinin sayesinde geçimleri iyi olduğu müddetçe onu
savunurlar, zorluklarla imtihan edildiklerinde ise dindarlar azalır.”(1)

Hz. Hüseyin b. Ali (a.s), Kerbela’da buyurduğu ilk hutbesi
olan bu hutbesinde aşağıdaki iki önemli noktaya değinmektedir:
1- Kıyamın Sebebi:
İmam (a.s), geçmiş bölümlerdeki sözlerinde işaret edildiği
gibi kendi kıyamı için birkaç illet ve çeşitli sebepler beyan etmiştir. Yezid hükümetine muhalefet etmek, ahkâmın değiştirilip tahrif edilmesine karşı çıkmak, emr-i maruf ve nehy-i
münker konusu, bu illet ve sebeplerin tümünü teşkil etmektedir ki, bunların hepsi de İmam’ın (a.s) bu mezkûr sözlerinde
özetlenmiştir.
Durumların değiştiği, kötülüklerin aşikâr olduğu ve faziletlerin yok edilip unutulduğu yerlerde, zillet ve aşağılık, kendi uğursuz gölgesini halkın yaşantısına salıvermiş demektir.

1- Tuhafu’l-Ukul, s. 174; Taberî, c. 7, s. 300. Musîru’l-Ahzan, s. 22; İbn
Asakir, 214. Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 5. el-Lühuf, 69. Taberî ve İbn
Numa’nın nakle iğine göre İmam (a.s) bu hutbeyi Zî Husem menzilinde buyurmuştur. Mezkûr kaynakların bazısında “Ennas...” cümlesi hutbenin evvelinde zikredilmiştir. Ama biz Tuhafu’l-Ukul kitabının metnine istinat e ik.
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Ne hakka amel edilir ve ne de batılın önü alınır; mümin ve
sorumluluk sahibi bir şahıs böyle bir durumu değiştirmek
yolunda şehadet ve likaullaha ulaşmaya şevk ve rağbet gösterirse haklıdır. İmam’ın (a.s) kendisi, böyle faziletli bir müminin en bariz örneğidir, bu şartlar altında ölümü saade en,
hayatı ise çile, işkence ve tedrici ölümden başka bir şey bilmemektedir.
2- İmtihan Meselesi:
Gerçekleri, şahsiyetlerin ﬁkirlerini, insanların asaletini, ister
kendilerini mümin gösteren kişiler, ister şabloncu gruplar ve
isterse de hakperest mezhebi bir çehreye sahip olan şahsiyetler olsun, tanımanın en güzel yolu imtihan ve sınama meselesidir. Bu grup ve çehrelerin hakikat ve asaleti ancak sıkıntı
ve zorluklarda, savaş ve mücadele alanında, maddi menfaatleri ve canları tehlikede olduğu yerlerde ortaya çıkar. Hz.
Fatıma’nın oğlu Hüseyin (a.s), Allah’a doğru koştuğu, aşk ve
şehadet vadisine ayak bastığı bir zamanda, o ana kadar İslam’dan dem vuran ve Müslümanlar arasında özel bir dini
çehreye sahip olan onca insandan hiçbir haber yoktu.
Resulullah’ın torununun, İslam ve Kur’ân yolunda emr-i
maruf için İslam’ın çok eski düşmanlarının karşısına dikilip
durduğu, öldürülmeye, ailesini kurban vermeye ve ehl-u ayalinin esarete düşmesine hazır olduğu bir dönemde, bu çeşit
kimseler İslam için bir adım atmak ve bir kelime olsun söz
söylemekten bile çekinmektelerdi. Böyle kritik bir zamanda ne Abdullah b. Abbaslardan ve ne de İbn Zübeyr ve İbn
Ömerler’den bir haber vardı. Bunların her üçü de kendilerini dini bir şahsiyet bilen ve bu dinin sayesinde halk arasında
özel bir çehre ve sevgiye haiz olan kimselerden idiler. Ama
İslam’ı diriltmek ve Müslümanları hürriyete kavuşturmak
yolunda şehadet ve esaret meselesi söz konusu olduğu bir
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zamanda, sanki Müslümanların arasında bu çeşit fertler var
olmamış gibi, yok olup görünmez hale geldiler.
İşte bu zorluk, sıkıntı ve olaylardır ki, gerçekten büyük ve
yüce olan şahsiyetleri, normal zamanlarda herkesten daha
dini görünen sahte ve yalancı kişilerden ayırt etmekte ve yüzlerine geçirdikleri maskelerini kaldırıp gerçek olan çehrelerini ortaya çıkarmaktadır.

MUHAMMED HANEFİYE’YE MEKTUBU

ٕ
ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ِـﺪ
ُ ﺍﻟﺮﺣﻴـ ِـﻢ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ِﻦ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ﱠ
ْﺑ
ﺍﻟﺮ ْﺣ ٰﻤـ ِـﻦ ﱠ
ِﺴـ ِـﻢ ﺍﻟ ــﻠ ِﻪ ﱠ
ِ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﻗِﺒَ َﻠـ ُـﻪ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَﻨِــﻲ َﻫ
َﻥ
َﻥ ﱡ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ُﻜـ ْـﻦ َﻭ َﻛ َﺎ ﱠ
 ﻓَـ َـﻜ َﺎ ﱠ، ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ.ﺎﺷـ ٍـﻢ
.ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ
ْﺍﻵ ِﺧـ َـﺮ َﺓ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَـ َـﺰ ْﻝ َﻭ ﱠ
Açıklama:

İbn Kavleveyh, “Kâmilu’z-Ziyarat” kitabında, İmam Bâkır’dan
(a.s) şöyle naklediyor: “Hüseyin b. Ali (a.s), Kerbela’ya vardıktan sonra Muhammed Haneﬁye’ye ve İmam (a.s) ile yolculuk etmemiş olan Benî Haşim kabilesinin fertlerine hitaben
şöyle bir mektup yazdı:
‘Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin b. Ali’den, Muhammed b. Ali’ye ve onun beraberindeki Beni Haşim’den olan
kişilere. Allah’a hamd ve Peygamber’e salât ve selamdan
sonra. Dünya, güya hiç vücuda gelmemiş ve ahiret ise
ebedidir.”(1)

İmam’ın (a.s) üs e geçen sözü, diğer bütün imamlar gibi o
Hazret’in de dünya ve ahiret hakkındaki görüşünü açıkça ortaya koymaktadır ki dünya ve dünya hayatı onun görüşünde,
insan vazifesini yapmadıktan sonra yoklukla eşi ir; çünkü
1- Kâmilu’z-Ziyarat, s. 75.
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geçici ve bir gün son bulması gereken şeyin bundan daha
fazla bir değeri olamaz. İmam’ın görüşünde dünya yaşantısı, mal-u menal, makam, riyaset ve benzeri bütün lezzetlerine rağmen, teklif eda edilmedikten sonra acı, çile, işkence ve
mahrumiyetlere eşi ir...
Ama ahiret yurdu, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) nazarında, hiçbir
mikyas ve ölçüye sığdırılamayan sınırsız ve hesapsız bir azamete sahiptir. Çünkü ahiret hayatı, ebedi olup zeval ve fenası
da yoktur. Saadet, zevk ve sefası sonsuz, her şeyden önemlisi
de “Allah’ın rızası ise daha büyüktür.”(1) ayetini kapsamına
almaktadır. Aynı şekilde ahiretin azap ve işkencesi de sonsuzdur. Bu görüşle, dünyanın bütün lezzet, rahatlık, servet ve
makamından el çekmek, şatafat ve görkemine itina etmemek
ve ahiret dünyasına bağlanmak çok kolay ve rahat olacaktır.
Bu kimselere göre, bütün musibet, elem ve dertler tahammül
edilir bir şey olmaktan öte, çok da tatlıdır. Nitekim İmam Hüseyin (a.s) da bu görüşü, mezkûr sözünde yansıtmış ve amelde de bunu göstermiştir.
İmam (a.s) bu sözünde, sade ve kısa bir ibaret ile bir tara an
dünya ve ahiret yurdunun gerçeğini kardeşi Muhammed
Haneﬁye’ye, akraba ve aşiretlerine beyan etmiş ve hayatının
son günlerinde onlara nasihat edip kılavuzluk yapmış; diğer
tara an da tüm dünyaya, toplumun hidayet ve rehberliğini
üstlenen bütün din liderlerine, seçmeleri ve sahip olmaları
gereken yol ve görüşü beyan etmiştir.

1- Tevbe/72

İBN ZİYAD’IN MEKTUBUNA CEVABI

ِ َﻻ ﺍَْﻓ َﻠـ َـﺢ َﻗـ ْـﻮ ٌﻡ ﺍِ ْﺷــﺘَﺮﻭﺍ َﻣﺮ َﺿـ
 َﻣــﺎ ﻟـَ ُـﻪ ِﻋ ْﻨـ ِـﺪﻱ...ْﺨﺎﻟـِ ِـﻖ
ِ ـﺎﺕ ﺍﻟ َْﻤ ْﺨ ُﻠـ
َ ِﺴـ َـﺨ ِﻂ ﺍﻟ
َ ـﻮﻕ ﺑ
ْ ُ
.ﺍﺏ
َ ِ ﺍﺏ
ِ ﻠﻤ ـ ُﺔ ﺍﻟ َْﻌـ َـﺬ
ْ ﻻﻧﱠـ ُـﻪ َﺣ ﱠﻘـ
ٌ َﺟـ َـﻮ
َ ـﺖ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َِﻛ
Açıklama:

“Hür b. Yezid” bir mektup yazarak, Hüseyin b. Ali’nin (a.s)
gelişini İbn Ziyad’a bildirdi; İbn Ziyad da İmam’a (a.s) şöyle
bir mektup yazdı:
“Ben sizin Kerbela bölgesine vardığınızdan haberdar oldum.
Emîrü’l-Müminin Yezid b. Muaviye, seni öldürmedikçe veya
benim emrime ve Yezid b. Muaviye’nin hükümetine boyun
eğdiğini görmedikçe başımı yastığa koyup da rahat etmememi ve karnımı doyurmamamı emretmiştir. Vesselam.”
İmam (a.s), İbn Ziyad’ın mektubunu okuduğunda, mektubu
yere atıp şöyle buyurdu:
“Halkın rızasını, Allah’ın gazabına tercih eden bir kavim
kurtuluşa ermez.”

Elçi, mektubun cevabını istediğinde İmam (a.s) şu cümleyi
buyurdu:
“İbn Ziyad’ın mektubuna vereceğim bir cevap yoktur.

204 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Çünkü Allah’ın azabı onun hakkında sabit olmuştur.”(1)

Yani o, Allah’a karşı mücadeleyi ve O’na karşı savaşı tercih
etmiştir.
Elçi, İbn Ziyad’ın yanına dönüp mektup hususunda, İmam’ın
(a.s) tepkisini ona bildirince, İbn Ziyad çok ö elendi.

1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 239. Bihar, c. 10, s. 189.

ÖMER B. SA’D’LA KONUŞMASI

ـﺎﺩ َﻙ ﻓَ َﺎﻧـَـﺎ ﺑْـ ُـﻦ َﻣـ ْـﻦ
ُ ﻳَﺎﺑْـ َـﻦ َﺳـ ْـﻌ ٍﺪ َﻭ ْﻳ َﺤـ َـﻚ ﺍَﺗُ َﻘﺎﺗُِﻠﻨِــﻲ؟ ﺍ ََﻣــﺎ ﺗَﱠﺘ ِﻘــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ ﺍِﻟ َْﻴ ـ ِﻪ َﻣ َﻌـ
 َﻣــﺎ ﻟـَ َـﻚ...ـﻮﻥ َﻣ ِﻌــﻲ َﻭ ﺗَـ َـﺪ ُﻉ ٰﻫ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﻓَ ِﺎﻧﱠـ ُـﻪ ﺍَْﻗـ َـﺮ ُﺏ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ
َ َﻋ ِﻠ ْﻤـ
ُ ـﺖ ﺍ ََﻻ ﺗَ ُﻜـ
ِ َﺫﺑﱠ َﺤـ َـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻓِﺮ
ِ ﺍﺷـ َـﻚ َﻋ
ﺎﺟـ ًـﻼ َﻭ َﻻ َﻏ َﻔـ َـﺮ ﻟـَ َـﻚ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ َﺣ ْﺸ ـ ِﺮ َﻙ َﻓ َﻮﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِﻧـِّـﻲ
َ

َ ََﺭ ُﺟــﻮ ﺍ َْﻥ َﻻ ﺗَـ ْـﺄﻛ
.ـﲑﺍ
ِ ُﻞ ِﻣـ ْـﻦ ﺑُـ ِّﺮ ﺍﻟْ ِﻌـ َـﺮ
ً ﺍﻕ ﺍِﱠﻻ ﻳَ ِﺴـ
ْﻻ

Açıklama:

Hatib Harezmî’nin nakline göre, Hüseyin b. Ali (a.s),”Amr b.
Kurza Ensarî” ismindeki dostlarından biri vasıtasıyla, Ömer
b. Sa’d’a kendisiyle görüşmesi için bir mesaj gönderdi. Ömer
b. Sa’d da Hazret’in bu tekliﬁni kabul e i. İmam Hüseyin (a.s)
gece vakti,(1) dostlarından yirmi kişiyle birlikte iki ordunun
arasında dikilen çadıra doğru hareket e i; kardeşi Ebu’l-Fazl
ve oğlu Ali Ekber’den başka dostlarından hiçbir kimsenin çadıra girmemesini emre i. Ömer b. Sa’d da, sayıları yirmiyi
bulan dostlarına aynı şekilde emre i ve sadece oğlu Hafs ve
özel kölesiyle birlikte çadıra girdiler.
İmam (a.s), bu mecliste Ömer b. Sa’d’a hitaben şöyle buyurdu:

1- Karinelerden, bu görüşmenin, Muharrem’in 8. veya 9. gecesinde gerçekleştiği anlaşılıyor.
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“Ey İbn Sa’d! Benimle savaşmak mı istiyorsun? Hâlbuki
benim, kimin oğlu olduğumu biliyorsun. Huzuruna varacağın Allah’tan korkmuyor musun? Bunları (Benî Ümeyye’yi) bırakıp benimle olmak istemiyor musun? Bu amel
Allah’ın rızasına daha yakındır.”

Ömer b. Sa’d: “Bu durumda, Kûfe’deki evimi yıkmalarından
korkuyorum.”
İmam (a.s) :
“Kendi paramdan sana ev yaptırırım.”

Ömer b. Sa’d: “Bağ ve hurmalıklarımı yağmalamalarından
korkuyorum.”
İmam (a.s) :
“Ben Hicaz’da, Kûfe’deki olan bağlarından daha güzel bağ
ve hurmalıkları sana veririm.”

Ömer b. Sa’d: “Çoluk çocuğum Kûfe’dedir, onları öldürmelerinden korkuyorum.”
İmam (a.s) onun boş yere bahane aradığını görünce, tövbe
edip dönmesinden ümidini kesti ve şu cümleyi söyleyerek
ayağa kalktı:
“Neden şeytana itaa e bu kadar diretiyorsun, Allah seni
yatağında öldürsün; kıyamet günü de günahlarından geçmesin; sana ne olmuş (bu kadar mazeret getirip söz kabul
etmiyorsun?) Allah’a andolsun ki Irak buğdayından, çok az
bir miktarı hariç sana hiçbir şeyin nasip olmayacağını ümit
ediyorum (yani Allah yakın bir zamanda canını alsın).”(1)

Ömer b. Sa’d da alay ederek: “Irak arpası bana yeter.” dedi.(2)

1- Maktel-i Harezmi, c. 1, s. 245.
2- Maktel-i Harezmî, c.1, s. 245.
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İmam’ın (a.s) mezkûr sözünde iki ilgi çekici nükte vardır:
1- İmam (a.s), gördüğümüz gibi en katı ve acımasız düşmanı
Ömer b. Sa’d’la bile hayırseverlikle konuşuyor, onu uçurum
ve bedbahtlıktan kurtarmak için kendisine nasiha e bulunuyor. Ömer b. Sa’d saçma ve maddi bahanelerle ev ve hurmalıktan söz e iğinde de İmam (a.s), bu zararları telaﬁ edeceğine dair ona makul bir cevap veriyor.
2- İmam (a.s), bu sözünde, Ömer b. Sa’d’ın gelecekteki kötü
akıbetini haber vermektedir. Hazret, öğüt ve nasihatinin
Ömer b. Sa’d’a tesir edeceğinden ümidini kestikten sonra şöyle buyurmaktadır:
“Ne bir makama ulaşacaksın ve ne de fazla bir ömrün olacaktır.”

İmam’ın (a.s) Ömer b. Sa’d ile yapacağı ileriki konuşmalarda,
değerli okuyucular için bu hususta daha fazla açıklama yapacağız inşaallah.

TASUA GÜNÜ İKİNDİ VAKTİ
BUYURDUĞU SÖZLER

َ ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َْﻤﻨَــﺎ ِﻡ ﻓَ َﻘـ
َ ـﺖ َﺭ ُﺳـ
 ﺍِﻧﱠـ َـﻚ:ـﺎﻝ ﻟـِـﻲ
ُ ﺍِﻧـِّـﻲ َﺭﺃَ ْﻳـ

ِ ـﺖ ﻳَــﺎ ﺍ
َ ﺎﻫـ ْـﻢ ﻓَﺘَ ُﻘـ
ـﻮﻝ
ٍ َﺻﺎﺋِـ ٌـﺮ ﺍِﻟ َْﻴﻨَــﺎ َﻋـ ْـﻦ ﻗَ ِﺮﻳـ
َ ـﺐ ﺑِﻨَ ْﻔ ِﺴــﻲ ﺍَﻧْـ
ُ َﺧــﻲ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺗَ ْﻠ َﻘ
ْ  ﺍِ ْﺭ َﻛـ...ـﺐ

َ
ُ َﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻣــﺎ ﺑـَ َـﺪﺍ ﻟ
ُ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻣــﺎ ﻟ
 ﺍِ ْﺭ ِﺟـ ْـﻊ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﻓَ ـ ِﺎ ْﻥ...ـﺎﺀ ﺑِِﻬـ ْـﻢ
َ َﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺗَ ْﺴــﺄﻟ ُُﻬ ْﻢ َﻋ ﱠﻤــﺎ َﺟـ
َﻥ ﺗُ َﺆ ِّﺧ َﺮ ُﻫـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻏـ ْـﺪ َﻭ ٍﺓ َﻭ ﺗَ ْﺪ َﻓ َﻌ ُﻬـ ْـﻢ َﻋﱠﻨــﺎ ﺍﻟ َْﻌ ِﺸـﱠـﻴ َﺔ ﻧُ َﺼ ِّﻠــﻲ ﻟِ َﺮﺑِّﻨَــﺎ ﺍﻟﻠ ْﱠﻴ َﻠـ َﺔ
ْ ﺍِ ْﺳــﺘَ َﻄ ْﻌ َﺖ ﺍ
ِ ـﻮﻩ َﻭ ﻧَ ْﺴــﺘَ ْﻐ ِﻔﺮ ُﻩ ﻓَ ُﻬـ َـﻮ ﻳَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ ﺍِﻧـِّـﻲ ﺍ
ﺍﻟﺼ ٰﻠــﻮ َُﺓ َﻭ ﺗِـ َـﻼ َﻭ َﺓ ِﻛﺘَﺎﺑِـ ِﻪ َﻭ َﻛ ْﺜـ َـﺮ َﺓ
ـﺐ ﱠ
ُ َﻭ ﻧَ ْﺪ ُﻋـ
ُﺣـ ﱡ
َ

ِ ْﺍﻟﺪ َﻋــﺎ ِﺀ َﻭ ﺍ
.ِﻻ ْﺳ ـﺘِ ْﻐ َﻔﺎﺭ
ﱡ

Açıklama:

Taberî’nin nakle iğine göre, dokuz muharrem perşembe gününün ikindi vaktinde Ömer b. Sa’d’ın saldırı emriyle ordu
harekete geçti; İmam (a.s), o saa e çadırın dışında kılıcına dayanıp haﬁf bir uykuya dalmıştı.
Zeyneb-i Kübra (ona selam olsun) Ömer b. Sa’d’ın ordusunun sesini duyup onların hareket ve kaynaşmalarını görünce, İmam’ın (a.s) yanına gelip: “Kardeşim! Düşman çadırlara
yaklaşmak üzeredir.” dedi.
İmam (a.s) başını kaldırıp şöyle buyurdu:
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“Şimdi ceddim Resulullah’ı (s.a.a) rüyamda gördüm ki
bana şöyle buyurdu: ‘Torunum, yakın bir zamanda benim
yanıma geleceksin.”

Daha sonra hazret, kardeşi Ebu’l-Fazl’a şöyle buyurdu:
“Kardeşim, canım sana feda olsun, atına bin de bunlarla
görüş ve onların (bu hareke en) hedeﬂerinin ne olduğunu
sor, öğren.”

İmam’ın (a.s) direktiﬂeri doğrultusunda Ebu’l-Fazl, içlerinde
Züheyr b. Kayn ve Habib b. Mezahir’in de bulunduğu yirmi
kişiyle birlikte düşmana doğru hareket edip, onların karşısında yer aldı ve onların bu hareke en hedeﬂerinin ne olduğunu
sordu.
Ömer b. Sa’d’ın ordusu Hz. Ebu’l-Fazl’a cevaben: “Emîr’den
(İbn Ziyad) yeni bir hüküm gelmiştir; ya biat edersiniz veya
hemen şimdi sizinle savaşa başlarız.” dediler.
Hz. Ebu’l-Fazl, İmam Hüseyin’in (a.s) huzuruna gelip onların
sözünü Hazret’e ile i.
İmam (a.s), Hz. Ebu’l-Fazl’a şöyle buyurdu:
“Onların yanına dön ve savaşı yarına erteletmeye (bu gece
mühlet almaya) çalış ve onları bu akşam bizden defet (savaştan vazgeçir) ; ta ki bu gece Rabbimize namaz kılalım,
O’na dua edelim ve O’ndan mağﬁret dileyelim. Çünkü
ben namazı, Kur’ân okumayı ve fazla dua edip mağﬁret
dilemeyi çok seviyorum.”(1)

Hz. Ebu’l-Fazl, Ömer b. Sa’d’ın yanına varıp bir gece mühlet
istedi. Ömer b. Sa’d, bu tekliﬁ kabul etmekte tereddüt içerisin-

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s.185. Taberî, c. 7, s. 319-320. el-Kâmil, c. 3, s. 285,
el-İrşad, s. 240.
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de olduğu için konuyu ordunun komutanlarına açıp, onların
görüşünü aldı.
“Amr b. Haccac” isminde olan komutanlardan biri şöyle dedi:
“Subhanellah, eğer bunlar Türk veya Deylim’den bile olsalardı senden böyle bir mühlet istedikleri takdirde onlara olumlu
cevap vermen gerekirdi (kaldı ki bunlar Peygamber’in (s.a.a)
torunlarıdır).”
Komutanlardan, Kays b. Eş’âş ismindeki bir şahıs da şöyle
dedi: “Benim nazarıma göre de Hüseyin’in bu isteğine olumlu cevap vermek gerekir. Zira onun isteği, cepheden geri çekilmek veya yeni bir karar almak için değildir; Allah’a andolsun ki bunlar yarın senden daha önce savaşa başlayacaklar.”
Ömer b. Sa’d: “Eğer mesele böyleyse niçin bu geceyi onlara
mühlet olarak verelim?” dedi.
Velhasıl çok konuştuktan sonra Ömer b. Sa’d, Hz. Ebu’l-Fazl’a
şöyle cevap verdi: “Biz bu geceyi size mühlet veriyoruz, eğer
teslim olup Emîr’in (İbn Ziyad’ın) hükmüne boyun eğerseniz, sizi onun yanına götürürüz; aksi takdirde biz sizi kendi
halinize bırakmayacağız. Sizin kaderinizi tayin eden savaş
olacaktır.”
Böylece İmam’ın (a.s) tekliﬁne muvafakat edilip, Aşura gecesi
Hazret’e mühlet verilmiş oldu.

İmam’ın (a.s), bu (bir gece mühlet) isteyişinden, namaz, dua
ve Kur’ân okumanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.
İmam (a.s), bu ibadetlere o kadar düşkündü ki ömrünün bir
gecesini dahi bu amellere vermek için en alçak düşmanından
bile mühlet istemektedir. Niçin böyle olmasın ki; çünkü Hü-
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seyin (a.s), namaz, Kur’ân ve diğer ilahî şiarları diriltmek ve
onları yaymak için buraya gelmiştir. Allah’la münacat etmek,
O’na yalvarıp yakarmak, İmam Hüseyin’in (a.s) hayatının en
tatlı ve en güzel anlarındandı. Allah için kıyam eden her millet, bu amelleri kendisine şiar edinmelidir.
İşte bunun içindir ki İmam’ın (a.s) ziyaret namesinde şöyle
diyoruz:
“Şehadet ediyorum ki, sen namaz kıldın, zekât verdin, iyiliğe
emre in, kötülükten sakındırdın ve ölünceye kadar Allah’a
ve Resulüne itaat e in.”

AŞURA GECESİNDEKİ SÖZLERİ

ﺍﻟﻀـ ﱠـﺮﺍ ِﺀ .ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍِﻧـِّـﻲ
ﺍﻟﺴـ ﱠـﺮﺍ ِﺀ َﻭ ﱠ
َﺣ َﺴـ َـﻦ ﺍﻟﱠﺜﻨَــﺎ ِﺀ َﻭ ﺍ ْ
ﺍُْﺛﻨِــﻲ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ ْ
َﺣ َﻤـ ُـﺪ ُﻩ َﻋ َﻠــﻲ ﱠ
ٰ
ﺍﻟﺪﻳـ ِـﻦ َﻭ
ﺁﻥ َﻭ ﻓَ ﱠﻘ ْﻬﺘَﻨَــﺎ ﻓِــﻲ ِّ
ﱠﻤﺘَﻨَــﺎ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮ َ
ﺍْ
ْﺮ ْﻣﺘَﻨَــﺎ ﺑِﺎﻟﱡﻨﺒُـ ﱠـﻮ ِﺓ َﻭ َﻋﻠ ْ
َﺣ َﻤـ ُـﺪ َﻙ َﻋﻠــﻲ ﺍ َْﻥ ﺍَﻛ َ
ﲔ .ﺍ ﱠَﻣــﺎ ﺑَ ْﻌـ ُـﺪ:
َﺟ َﻌ ْﻠـ َ
ـﺎﺭﺍ َﻭ ﺍَْﻓﺌِـ َـﺪ ًﺓ َﻭﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﺠ َﻌ ْﻠﻨَــﺎ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺸ ـ ِﺮ ِﻛ َ
ـﺖ ﻟَﻨَــﺎ ﺍ َْﺳـ َـﻤ ً
ﺎﻋﺎ َﻭ ﺍَﺑْ َﺼـ ً
َﺻ َﺤﺎﺑـِـﻲ َﻭ َﻻ ﺍ َْﻫـ َـﻞ ﺑَْﻴـ ٍ
ـﺖ ﺍَﺑـَ ﱠـﺮ َﻭ َﻻ
َﺻ َﺤﺎﺑـًـﺎ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ َﻭ َﻻ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ ْ
ﻓَ ِﺎﻧـِّـﻲ َﻻ ﺍ َْﻋ َﻠـ ُـﻢ ﺍ ْ
َﺧﺒَ َﺮﻧـِـﻲ َﺟـ ِّـﺪﻱ
ﺍ َْﻭ َﺻـ َـﻞ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺑَْﻴـ ِ
ﱵ ﻓَ َﺠ َﺰﺍ ُﻛـ ُـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻨِّــﻲ َﺟ ِﻤ ًﻴﻌــﺎ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍَ .ﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ ْ
َﺭ ُﺳـ ُ
ﺍﻕ َﻓﺎﻧْـ ِﺰ ُﻝ ﺍ َْﺭ ًﺿــﺎ
ـﺎﻕ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟْ ِﻌـ َـﺮ ِ
ُﺳـ ُ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﺑَِﺎﻧـِّـﻲ َﺳ َﺎ َ
ﻳُ َﻘـ ُ
َﺮﺑـَ َـﻼ ِﺀ َﻭ ﻓِ َﻴﻬــﺎ ﺍ ُْﺳﺘَ ْﺸـ َـﻬ ُﺪ َﻭ َﻗـ ْـﺪ َﻗـ ُـﺮ َﺏ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ِﻋـ ُـﺪ.
ـﺎﻝ ﻟ ََﻬــﺎ َﻋ ُﻤـ َ
ـﻮﺭﺍ َﻭ ﻛ ْ
ـﺖ ﻟ ُ
َﻜـ ْـﻢ ﻓَﺎﻧْ َﻄ ِﻠ ُﻘــﻮﺍ
َﻋـ َـﺪﺍ ِﺀ َﻏـ ًـﺪﺍ َﻭ ﺍِﻧـِّـﻲ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَ ِﺫﻧْـ ُ
ﺍ ََﻻ َﻭ ﺍِﻧـِّـﻲ ﺍَ ُﻇـ ﱡـﻦ ﻳَ ْﻮ َﻣﻨَــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ٰﻫـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍْﻻ ْ

ﻭﻩ
ـﺲ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ِﻣﻨِّــﻲ ِﺫ َﻣـ ٌ
ـﺎﻡ َﻭ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟﻠ ْﱠﻴـ ُـﻞ ﻗَـ ْـﺪ َﻏ ِﺸــﻴَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎﺗﱠ ِﺨـ ُـﺬ ُ
َﺟ ِﻤ ْﻴ ًﻌــﺎ ﻓِــﻲ ِﺣـ ٍّـﻞ ﻟ َْﻴـ َ
َﺟ َﻤـ ًـﻼ َﻭﻟْﻴَ ْﺄ ُﺧـ ْـﺬ ﻛ ﱡ
ُﻞ َﺭ ُﺟـ ٍـﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺑِﻴَـ ِـﺪ َﺭ ُﺟـ ٍـﻞ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺑَْﻴﺘِــﻲ ﻓَ َﺠ َﺰﺍ ُﻛـ ُـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﺟ ِﻤ ًﻴﻌــﺎ

ُﻢ َﻭ َﻣ َﺪﺍﺋِﻨِ ُﻜـ ْـﻢ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ َﻡ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ ﻳَ ْﻄﻠُﺒُﻮﻧَﻨِــﻲ َﻭ ﻟـَ ْـﻮ
َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ َﻭ ﺗَ َﻔ ﱠﺮﻗُــﻮﺍ ﻓِــﻲ َﺳـ َـﻮﺍ ِﺩﻛ ْ
ـﺐ َﻏ ْﻴـ ِﺮﻱ.
َﺻﺎﺑُﻮﻧـِـﻲ ﻟ ََﺬ َﻫ ُﻠــﻮﺍ َﻋـ ْـﻦ َﻃ َﻠـ ِ
ﺍَ
...ﺣ ْﺴﺒُ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﻟَْﻘ ْﺘ ِﻞ ﺑ ُِﻤ ْﺴ ِﻠ ٍﻢ ﺍِ ْﺫ َﻫﺒُﻮﺍ ﻗَ ْﺪ ﺍَ ِﺫﻧْ ُﺖ ﻟ ُ
َﻜ ْﻢ.
َ

َﺣ ـ ٌﺪ َﺣ ٕﺘﻴﺎﻟَْﻘ ِ
...ﺍِﻧـِّـﻲ َﻏـ ًـﺪﺍ ﺍُْﻗﺘَـ ُـﻞ َﻭ ُﻛﻠ ُ
ﺎﺳـ ِـﻢ َﻭ
ﱡﻜـ ْـﻢ ﺗُ ْﻘﺘَ ُﻠـ َ
ـﻮﻥ َﻣ ِﻌــﻲ َﻭ َﻻ ﻳَ ْﺒ ٰﻘــﻲ ِﻣ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺍ َ
ٕ
ﺍﻟﺮ ِﺿﻴـ ِـﻊ.
َﻋ ْﺒ ِﺪﺍﻟ ــﻠ ِﻪ ﱠ
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Açıklama:

Hüseyin b. Ali (a.s), Tasua’nın ikindi vakitlerine yakın, düşmandan mühlet aldıktan (veya akşam namazından) sonra
Benî Haşim ve dostlarının arasında yer alıp şu hutbeyi irat e i:
“Allah’a en güzel şekilde sena ediyor, refah ve zorluklarda
verdiği nimetlere karşı da şükrediyorum. Allah’ım, peygamberliği bizim ailemizde karar kılmakla bize ikramda
bulunduğun için sana hamdolsun. Kur’ân’ı bize öğre in,
dinde bizi fakih kıldın, bize (hakkı duyan) kulak, (hakkı
gören) göz ve (hakkı tasdik eden) bir kalp verdin ve bizi
müşriklerden kılmadın.”
“(Allah’a hamdüsenadan sonra) Ben, kendi ashabımdan
daha hayırlı ve daha iyi bir ashap ve ehlibeytimden de
daha sadık ve daha vefalı bir ehlibeyt tanımıyorum.

Daha sonra sözlerinin devamında şöyle buyurdu:
“Ceddim Resulullah (s.a.a) Irak’a çağırılacağımı, Amura
veya Kerbela denilen yerde şehit olacağımı bana haber
vermiştir; işte bu vadedilen sözün (şehadetin) zamanı yaklaşmıştır. Bana göre yarın düşmanla karşılaşacağımız gündür. Artık ben size izin veriyorum, siz serbestsiniz, biatimi
sizden kaldırdım; bu gecenin karanlığından yararlanarak
her biriniz ehlibeytimden birisinin elini tutup kendi köy
ve şehirlerinize dağılın, kendinizi ölümden kurtarın, çünkü bu insanlar sadece beni takip ediyorlar, beni ele geçirirlerse artık diğerleriyle işleri olmaz, onlardan vazgeçerler. (1)
Allah hepinizi en güzel şekilde mükâfatlandırsın.”

1- Tarih-i Taberî, c. 7, s. 321-322. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3. s. 285. el-İrşad,
Şeyh Müﬁd, s. 231. el-Lühuf, Seyyid İbn Tavus, s. 79. Maktel-i Harezmî,
c. 1, s. 246 ve et-Tabakat, İbn Sa’d. “Resulullah bana haber vermiştir...”
cümlesi, Taberî nüshasında zikredilmemiştir.
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Hüseyin b. Ali (a.s), Medine’den Kerbela’ya kadar yol boyunca ve çeşitli yerlerde şehit olacağını ilan etmişti ve dostlarına,
kendisinden ayrılıp gitmeleri için izin vermiş ve biati onlardan kaldırmıştı. Aşura gecesinde, yine son olarak bu konuyu
açık bir şekilde şu cümleyle ortaya koymuştur:
“Artık şehadet vakti ulaşmıştır; ben biatimi sizden kaldırdım, gecenin karanlığından yararlanıp, kendi şehir ve
memleketinize doğru hareket edin.”

Bu teklif, gerçekte İmam Hüseyin’in (a.s) kendi ashabı hakkındaki son imtihanıydı. Bu imtihanın neticesi, Hazret’in
dostlarının gösterecekleri tepkiyi yansıtan sözlerdi; ashaptan
her biri özel bir beyanla Hazret’e vefalı kalacaklarını ve kanlarının son damlasına kadar Hazret’in yanında olup mukavemet edeceklerini ilan edip, bu imtihandan yüzü ak ve alnı
açık çıkmışlardır.
Şimdi, Hazret’in vefalı yaran ve sadık ehlibeytinden bir kaç
kişinin, sunulan teklife verdiği cevapları naklediyoruz:
1- İmam’ın (a.s) konuşmasından sonra ilk konuşan Hazret’in
kardeşi Abbas b. Ali idi. Hz. Abbas şöyle dedi:
“Allah, bize seni yalnız bırakıp da şehrimize geri döneceğimiz günü göstermesin.”(1)

2- Daha sonra Beni Haşim’den olan diğer kişiler, Hz. Ebu’lFazl’ın (Abbas) sözlerinin ardından aynı konuda bazı sözler
söylediler. İmam (a.s), Akil’in çocuklarına bakıp şöyle dedi:
“Müslim’in öldürülmesi size yeter. Ben size izin verdim
gidin, artık burada kalmayın.”

1-

َﻻ ﺃَ َﺭﺍﻧَﺎ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﺫﺍﻟِ َﻚ ﺃَﺑَ ًﺪﺍ
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Müslim’in çocukları İmam’a (a.s) cevap olarak şöyle dediler:
“Eğer bizden, ‘Niçin mevla ve imamınızdan el çektiniz?’ diye
sorarlarsa, o zaman ne cevap veririz? Hayır, Allah’a andolsun
ki, hiç bir zaman böyle bir iş yapmayacağız. Malımızı, canımızı ve evlatlarımızı senin uğrunda feda edip son nefesimize
kadar da senin yanında savaşacağız.”
3- Bu konuşanlardan biri de, “Müslim b. Avsece” idi; o da
şöyle dedi: “Biz nasıl olur da sana yardımdan el çekeriz? Bu
durumda, Allah’ın huzurunda bir özrümüz olur mu?
Allah’a andolsun ki, mızrağımızla düşmanın kalbini yarmadıkça, kılıç elimde olduğu müddetçe onlarla savaşmadıkça
senden ayrılmayacağım. Savaşacak hiç bir silahım olmasa
bile, canları yaratana canımı teslim edene dek taş ve kesekle
onlara karşı savaşacağım.”
4- Hazret’in yaranlarından başka biri olan Sa’d b. Abdullah
da şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki, Allah’ın huzurunda Peygamber’in (s.a.a), senin hususundaki hakkına riayet e iğimizi sabit etmedikçe, sana yardım etmekten vazgeçmeyeceğiz.
Allah’a andolsun ki, eğer yetmiş defa öldürüleceğimi ve bedenimi yakıp külümü tekrar dirilteceklerini bilsem yine de
kesinlikle sana yardım etmekten vazgeçmeyeceğim ve her
dirildikten sonra tekrar senin yardımına koşacağım. Hâlbuki
ölümün bir defadan fazla olmadığını ve ondan sonra da Allah’ın sonsuz nimetinin olduğunu yakinen biliyorum.”
5- Züheyr b. Kayn da şöyle dedi: “Ey Resulullah’ın torunu!
Allah’a andolsun ki, sana yardım etme yolunda bin defa öldürülmemi ve tekrar dirilip yine öldürülmemi ve öldürülmemle de senin veya Benî Haşim gençlerinden birisinin ölümden
kurtarılmasını daha çok isterim.”
6- Hazret’in ashabından olan, Muhammed b. Beşir el-Haz-
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remî’nin, oğlunun esir alınma haberi kendisine ulaştığı aynı
saatlerde, İmam (a.s) ona şöyle buyurdu:
“Artık sen serbestsin git ve oğlunu kurtarmak için çaba
göster.”

İmam (a.s), oğlunu serbest bırakabilecek kimselere vermesi
için ona birkaç tane de değerli elbise verdi.(1)
Muhammed b. Beşir cevaben şöyle dedi: “Allah’a andolsun
ki, ben bu kıyamdan hiçbir zaman el çekmeyeceğim; eğer el
çekersem çölün yırtıcı hayvanları beni parça parça edip, kendilerine yiyecek etsinler.”
Hüseyin b. Ali (a.s), Benî Haşim, ashap ve yaranlarından bu
aksülameli gördüğünde ve onların imamet makamına nispet
fedakârlıklarını, sorumluluk hissetmelerini ve onların şuurlarını gösteren sözlerini duyduğunda onlara şu şekilde dua e i:
“Allah, hepinize iyi mükâfat versin.”

Bunun yanı sıra açıkça şöyle buyurdu:
“Ben yarın öldürüleceğim, sizin hepiniz, ha a Kasım ve
süt emen Abdullah bile benimle öldürülecektir.”(2)

Hazret’in bütün dostları bu sözü duyar duymaz hep birlikte
şöyle dediler: “Biz de, yüce Allah’a şükrediyoruz ki, sana yardım etmekle bize keramet verdi ve yanında öldürülmekle de
bize izzet ve şerafet bağışladı. Ey Peygamber’in (s.a.a) torunu! Seninle cenne e olmamıza hoşnut olmayalım mı?”
Haraic-i Ravendi’nin nakline göre, İmam (a.s), onların gözle-

1- Bu altı çeşit cevap şu kitaplarda nakledilmiştir: Taberî, c. 7, s. 322.
el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 285. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 321. el-Lühuf,
Seyyid İbn Tavus, s. 81. Maktel-i Harezmî, c.1, s. 247.
2- Bu cümle, “Nefesu’l-Mehmum”da naklolmuştur.
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rinden perdeyi kaldırdı. Onların her biri cenne eki yerlerini
ve kendileri için hazırlanmış olan nimetleri müşahede e iler.(1)

İşte Aşura gecesinin sahnesi, İmam’ın (a.s) kendi ashabını
teclil ve takdir etmesi ve Hazret’in hamasî cevapları üsteki
mezkûr sözlerinden ibaret idi.
Ama bazı maktel kitaplarında, Aşura gecesinde Hüseyin b.
Ali’nin (a.s) yaranlarından bir grubun davranışları hakkında, Hüseyin’in (a.s) kızı Sakine’den bazı sözler nakledilmiş,
vaiz ve mersiye okuyanlar arasında da meşhur olmuştur. Bize
göre bu söz doğru değildir ve tarih açısından da yanlıştır. O
sözün özeti şundan ibare ir: Hz. Hüseyin’in (a.s) kızı şöyle
diyor: “Çadırın içerisinde oturmuştum, babam da kendi şehadetinden söz ediyordu, dostlarına da: ‘Şehit olmak istemeyen,
gecenin karanlığından yararlanıp kendi şehir ve memleketine
dönsün.’ diye ilan e i. İmam’ın (a.s) sözü daha sona ermemişti ki Hazret’in yaranları, onar onar, yirmişer yirmişer dağıldılar, öyle ki, onlardan yalnız yetmişi aşkın kişi baki kaldı...”
Birkaç delile göre, bu söz Aşura gecesi hakkında doğru değildir; çünkü:
1- Sağlam ve birinci derecede öneme haiz olan tarihi kaynaklarda böyle bir şeyden söz edilmemektedir. Ama üçüncü ve
dördüncü sırada gelen kaynaklarda, örneğin “Nasihu’t-Tevarih” kitabında kaynak göstermeden ve hakeza “Meali’s-Sibtayn” kitabında da Nuru’l-Ayn kitabından naklen böyle bir
söz nakledilmiştir.(2)

1- Maktel-i Mukarrem, s.258.
2- ez-Zeria kitabında, Hindistan’da basılan “Nuru’l-Ayn” ismindeki iki
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2- Bu söz, önceki bölümlerde Merhum Müﬁd ve Taberî’den
nakle iğimiz şu sözle muhali ir: “Hüseyin b. Ali (a.s) ile
birlikte, maddi menfaatler umuduyla gelenlerin tümü, Hazret’in, “Artık özgürsünüz, geri dönen dönebilir.” demesiyle, Zübale konağında dağıldılar; geriye sadece canları pahasına mal
olsa bile, son anlarına kadar İmam’ı (a.s) himaye etmeye karar
alan kimseler kaldı.
Öyleyse Kerbela’da ve Aşura gecesinde onar onar, yirmişer
yirmişer dağılan kimseler nerden gelmişlerdi?!
Bu görüşümüzü teyit eden diğer bir delil de Merhum Tabersî’nin beyanıdır. Hz. Hüseyin’in (a.s), ashabına, (evlerine)
dönme iznini verdiği hutbeyi ve ashaptan birkaç kişinin cevaplarını nakle ikten sonra onlara şöyle buyurdu(1) ve kendi
çadırına döndü:
“Allah size hayırlı mükâfat versin.”

Eğer, Aşura gecesinde Hz. Hüseyin’in (a.s) ashabından bir
grup kimsenin dağılması doğru olsaydı, merhum Tabersî
kesinlikle onu beyan ederdi veya en azından ona değinirdi.
Ama gördüğünüz gibi kendi sözünde de bu konudan hiç bahsedilmemektedir.
Hz. Hüseyin’in (a.s) kızı Sakine’den nakledilen söz doğru olsa
da, bunun “Zübale” konağına ait olması, uzak bir ihtimal de
değildir. Nitekim onun sohbetinde, Aşura gecesinden hiç bir
söz geçmediğini, sadece külli olarak, “Bir gece...” diye söy-

kitaptan söz edilmektedir. Bu kitaplardan birinin müelliﬁ bu asrın
âlimlerinden biridir. Ama öteki kitabın müelliﬁ malum değildir. Her
halükârda, bu kitap kendiliğinde bir müeyyidi olmaksızın tarihi kaynaklardan sayılmaz.
1- A’lamu’l-Vera, s. 236.
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lendiğini görmekteyiz.(1) Ama yazar ve vaizlerden bazıları o
bir geceyi, (yanlışlıkla) Zübale konağı yerine Aşura gecesine
tatbik etmişlerdir.

1- Bunun metni, “Meali’l-Sibteyn” kitabında mevcu ur.

İMAM’IN DİLİNDEN BİR BAŞKA
HAMASET

ﻮﻥ ﺑِﺎﻟ َْﻤﻨِﱠﻴ ِﺔ
َْ ﺱ
َ ْ ِﻢ ﺍِﱠﻻ
ْ ﺍﻻ
َ ﺲ ﻳَ ْﺴﺘَ َْﺎﻧِ ُﺴ
َ َﺷ َﻮ
ْ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ ﺑَﻠ
َ ﺍﻻ ْﻗ َﻌ
ْ َﻮﺗُ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ َﻭ َﺟ ْﺪ ُﺕ ﻓِﻴﻬ

ِّ ﺎﺱ
.ﺍﻟﻄ ْﻔ ِﻞ ﺍِﻟَﻲ َﻣ َﺤﺎﻟِ ِﺐ ﺍُِّﻣ ِﻪ
َ َُﺩﻭﻧِﻲ ﺍِ ْﺳﺘِ ْﻴﻨ

Açıklama:

Merhum Mukarrem şöyle naklediyor: İmam (a.s), Aşura
gecesi karanlık çöktüğü bir zamanda çadırlardan uzaklaştı.
İmam’ın (a.s) yaranlarından olan Naﬁ b. Hilal, İmam’a (a.s)
yaklaşıp çadırlardan uzaklaşmasının sebebini sordu ve ekledi: “Ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Sizin, bu azgın adamın
ordusuna doğru hareket etmeniz beni çok üzdü ve korku u.”
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Çadırların etrafındaki çukur ve tepeleri araştırmak için
geldim ki, düşman saklanacak bir yer bulup hücum etmek
veya hamlenizi geri püskürtmek için oradan istifade etmesin.”

Bu sırada İmam (a.s), Naﬁ’nin elinden tutup şöyle buyurdu:
“Allah’a andolsun ki, bu gece o vaat edilen gecedir ki, kaçınmak olmaz.”(1)
1- .ﻓِﻴ ِﻪ

ْﻒ
َ ِﻫ َﻲ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ْﻋ ٌﺪ َﻻ ُﺧﻠ
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Daha sonra İmam (a.s) ay ışığında, uzaktan görünen sıra dağları Naﬁ’ye göstererek şöyle buyurdu:
“Gecenin bu karanlığında, bu dağlara sığınıp, kendini
ölümden kurtarmak istemiyor musun?”

Naﬁ’ b. Hilal kendisini Hazretin ayaklarına atıp şöyle dedi:
“Annem ölümü öpsün ki, ben bu kılıcı bin dirheme, atımı da
bin dirheme aldım. Senin muhabbetinle bana ihsanda bulunan Allah’a andolsun ki, bu kılıç kestikçe ve bu at da koştukça
senden ayrılmayacağım.”
Mukarrem Naﬁ b. Hilal’dan(1) şöyle naklediyor: İmam (a.s),
etrafındaki çölü şöyle bir gözden geçirdikten sonra çadırlara
doğru dönüp, Zeyneb-i Kübra’nın (a.s) çadırına girdi; ben de
çadırların dışarısında nöbet bekliyordum, Zeyneb-i Kübra:
“Kardeşim! Yaranlarını denedin mi? Onların niyet ve sebatlarını öğrendin mi? Sakın zorluk anında senden el çekerek,
düşmanlar arasında seni yalnız bırakmasınlar.” diyordu.
İmam (a.s) Hz. Zeyneb’e cevaben şöyle buyurdu:
“Evet, Allah’a andolsun ki ben onları denedim; onları yiğit
ve dayanıklı gördüm. Onların, benim yanımda öldürülmeye olan istekleri, bir bebeğin annesinin memesine olan
iştiyakından daha çoktur.”(2)

Naﬁ’ diyor ki: “Ben Hz. Zeyneb’in sorusunu ve İmam Hüseyin’in (a.s) cevabını duyunca, birden ağlamam tu u. Habib b.

1- Naﬁ’ b. Hilal, Hz. Hüseyin’in (a.s) yaranlarındandır. Aşura günü aldığı pek çok yaranın etkisiyle ölülerin arasına düştü. Daha sonra esir
alınıp Kûfe’ye götürüldü. Aşura’yla ilgili sözlerden bir bölüm ondan
nakledilmiştir.
2- Bu bölüm ve bununla ilgili olan sözler, Maktel-i Mukarrem, s. 262’den
nakledilmiştir.

222 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Mezahir’in yanına gidip İmam (a.s) ve kız kardeşinden duyduğum sözleri ona söyledim. Habib b. Mezahir: ‘Allah’a andolsun ki, eğer İmam’ın (a.s) emrini beklemeseydim bu gece
düşmana saldırırdım.’ dedi. Ben de: ‘Habib! Şimdi İmam (a.s)
kız kardeşinin çadırındadır; Ehlibeyt’ten olan hanım ve çocuklar da orada olabilir; bir grup dostlarınla birlikte onların
çadırına gidip biatinizi yenileyin ve böylece hanımların tereddüt etmelerini engelleyin ve sakinleştirin onları.”
Habib yüksek bir sesle, çadırın içerisinde olan İmam’ın (a.s)
yaranlarını çağırdı, derken onlar da çadırlardan dışarı çıktılar. Habib ilk önce Beni Haşim’den olan erkeklere: “Sizden
çadırlarınıza dönmenizi rica ediyorum, kendi ibadet ve istirahatinizle meşgul olun.” dedi. Daha sonra Naﬁ’nin sözünü
diğer ashaba nakle i. Onların hepsi cevaben şöyle dediler:
“Bize ihsanda bulunan ve böyle bir i iharı bize nasip eden
Allah’a andolsun ki, eğer biz İmam’ın (a.s) emrini beklemeseydik, şimdi kılıçlarımızla düşmana saldırırdık. Habib gönlün rahat, gözün aydın olsun.”
Habib, onlara dua etmenin yanı sıra: “Gelin, hep birlikte hanımların çadırının yanına gidelim ve onlara güven verip gönüllerini rahat e irelim.” diye tekli e bulundu.
Çadırların yanına geldiklerinde Habib, Benî Haşim hanımlarına hitaben şöyle dedi: “Ey Peygamber’in (s.a.a) kızları! Ve
Resulullah’ın (s.a.a) Ehlibeyt’i! Bunlar, sizin fedakâr gençlerinizdir ve bunlar da onların bilenmiş kılıçlarıdır; hepsi, bu
keskin kılıçları düşmanlarınızın boynuna indirmedikçe kınlarına koymayacaklarına ve kölelerinizin elinde olan bu uzun
ve sivri mızrakları sadece düşmanlarınızın göğsüne saplayacaklarına dair ant içmişlerdir.”
Bu sırada, hanımlardan birisi şöyle cevap verdi:
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“Ey temiz kişiler! Resulullah’ın (s.a.a) kızlarını ve Emîrü’lMüminin Ali’nin (a.s) Ehlibeyt’ini himaye edin.”(1)
Bu hanımın sözlerini, çadırın dışında duyanlar, yüksek sesle
ağlayıp her biri kendi çadırına doğru geri döndüler.
Bizzat İmam Hüseyin’in (a.s) kendi dilinden duyduğunuz
dostlarıyla ilgili hamasetler ve Aşura gecesinde, Naﬁ b. Hilal ve Hazret’in diğer dostlarının konuşmaları işte bunlardan
ibare i.

1- .ﲔ
َ ِﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨ

ِ َﺎﻣﻮﺍ َﻋ ْﻦ ﺑَﻨ
ﺍﱡَﻳ َﻬﺎ ﱠ
ِ ﺎﺕ َﺭ
ﲑ
ِ ﺳﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﺣ َﺮﺍﺋِ ِﺮ ﺍَِﻣ
َ ُﺍﻟﻄﻴِّﺒ
ُ ﻮﻥ َﺣ

AŞURA GECESİNDE SÖYLEDİĞİ ŞİİRİ,
KIZ KARDEŞLERİNE VE EŞLERİNE
VASİYETİ

ُﻑ ﻟـَ َـﻚ ِﻣـ ْـﻦ َﺧ ِﻠﻴـ ِـﻞ
ﻳَــﺎ َﺩ ْﻫـ ُـﺮ ﺍ ٍّ

ِﻣ ْﻦ َﺻ ِ
ﻴﻞ
ﺎﺣ ٍﺐ ﺍ َْﻭ َﻃﺎﻟِ ٍﺐ ﻗَﺘِ ِ

ﺍﻻ َْﻣ ـ ُـﺮ ﺍِﻟَــﻲ ﺍﻟْـ َـﺠ ـ ِﻠﻴ ـ ِـﻞ
َﻭ ﺍِﻧﱠـ ـ َـﻤ ــﺎ ْ َ

َﻛـ ْـﻢ ﻟـَ َـﻚ ﺑ ْ ِ
ﺍﻻ ِ
َﺻﻴـ ِـﻞ
ﺍﻕ َﻭ ْ َ
ِﺎﻻ ْﺷـ َـﺮ ِ

ﻳﻞ
َﻭﺍﻟـ ـ ﱠـﺪ ْﻫ ُﺮ َﻻ ﻳَـ ـ ْﻘـ ـﻨَـ ـ ُـﻊ ﺑِﺎﻟْ ـ ــﺒَ ِﺪ ِ
َﻭ ُﻛ ـ ـ ــﻞ َﺣـ ٍّـﻲ َﺳــﺎﻟِـ ـ ٌ
ـﻚ َﺳﺒِ ـ ـﻴ ـ ـ ِـﻞ

ﺍﻟﺴ َﻤﺎ ِﺀ
َْﺭ ِ
...ﻳَﺎ ﺍ ْ
ﺽ ﻳَ ُﻤﻮﺗُ َ
ُﺧﺘَ ُ
ﺎﻩ ﺗَ َﻌ ّﺰﻱ ﺑ َِﻌ َﺰﺍ ِﺀ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ْﺍﻋﻠَﻤﻲ ﺍ ﱠَﻥ ﺍ َْﻫ َﻞ ﺍﻻ ْ
ﻮﻥ َﻭ ﺍ َْﻫ َﻞ ﱠ

ـﻮﻥ َﻭ ﺍ ﱠَﻥ ﻛ ﱠ
ُﻞ َﺷـ ْـﻲ ٍﺀ َﻫﺎﻟـِ ٌ
ﺽ ﺑُِﻘ ْﺪ َﺭﺗِـ ِﻪ َﻭ
َْﺭ َ
َﻻ ﻳَ ْﺒ ُﻘـ َ
ـﻚ ﺍِﱠﻻ َﻭ ْﺟـ َـﻪ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ َﺧ َﻠـ َـﻖ ﺍﻻ ْ
ﻭﻥ َﻭ ُﻫـ َـﻮ َﻓـ ْـﺮ ٌﺩ َﻭ ْﺣـ َـﺪ ُﻩ ،ﺍَﺑـِـﻲ َﺧ ْﻴـ ٌـﺮ ِﻣﻨِّــﻲ َﻭ ﺍُِّﻣــﻲ َﺧ ْﻴـ ٌـﺮ ِﻣﻨِّــﻲ َﻭ
ـﺚ ﺍﻟ َ
ﻳَ ْﺒ َﻌـ ُ
ـﻮﺩ َ
ْﺨ ْﻠـ َـﻖ ﻓَﻴَ ُﻌـ ُ
ﺍِ
َﺧــﻲ َﺧ ْﻴـ ٌـﺮ ِﻣﻨِّــﻲ َﻭ ﻟـِـﻲ َﻭ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻭ ﻟـِ ُـﻜ ِّﻞ ُﻣ ْﺴـ ِﻠ ٍﻢ ﺑ َِﺮ ُﺳـ ِ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ ُْﺳـ َـﻮ ٌﺓ...
ـﻮﻡ ﻳَــﺎ ﻓَ ِ
ـﺖ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺸـ ُﻘ ْﻘ َﻦ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ
ﻳَــﺎ ﺍ ْ
ـﺎﺏ ﺍﻧْ ُﻈـ ْـﺮ َﻥ ﺍِ َﺫﺍ ﻗُﺘِ ْﻠـ ُ
ـﺎﻩ ﻳَــﺎ ﺍ ﱠُﻡ ُﻛ ْﻠﺜُـ َ
ﺎﻃ َﻤـ ُﺔ ﻳَــﺎ َﺭﺑـَ ُ
ُﺧﺘَـ ُ
َﺟ ْﻴﺒًــﺎ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﺨ ُﻤ ْﺸـ َـﻦ َﻭ ْﺟ ًﻬــﺎ َﻭ َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻠـ َـﻦ َﻫ ْﺠـ ًـﺮﺍ.

Açıklama:

İmam Seccad’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir:
“Aşura gecesi babam, dostlarından birkaç kişiyle birlikte çadırda oturmuşlardı. Ebuzer’in kölesi “Cevn” ise
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İmam’ın (a.s) kılıcını düzeltiyordu; İmam (a.s) bu şiiri terennüm etmeye başladı:
“Yazıklar olsun dostluğuna ey felek!
Sabah ve ikindi sularında ne kadar da,
Dost ve taliplerine ölüm indiriyorsun?
Zaten felek hiçbir şeyle kanaat etmez.
İşler sadece Allah’a havale edilir.
Ve her canlı bu yolun yolcusudur.”

İmam Seccad (a.s) daha sonra şöyle diyor:
“Ben İmam’ın (a.s) bu şiirinden şehadet haberini ilan e iğini anladım, bunun için gözlerim yaşla doldu ama kendimi tu um. Fakat yatağımın kenarında oturan ve bu şiirleri
duyan halam Zeynep, İmam’ın (a.s) ashabı dağılır dağılmaz, Hazretin çadırına gelip şöyle dedi: ‘Yazıklar olsun
bana! Keşke ölseydim de böyle bir günü görmeseydim.
Ey ölenlerimin yadigârı! Ey kalanlarımın sığınağı! Bu olay
adeta bütün büyüklerimizin (babam Ali (a.s), annem Zehra ve kardeşim Hasan’ın) musibetlerini canlandırdı.”

İmam (a.s), Zeyneb-i Kübra’yı teselli e i ve ona sabretmeyi
tavsiye ederek şöyle buyurdu:
“Ey bacım! Allah’ın takdirine sabret. Bil ki, yeryüzünün
ehli ölecektir, göklerin ehli de baki kalmayacaktır. Yeryüzünü kendi kudretiyle yaratan ve insanları diriltecek olan
Yüce Allah’ın zatından başka bütün varlıklar yok olucudur. Ve O (Allah) tektir. Babam, annem ve kardeşim Hasan benden daha iyiydiler, buna rağmen hepsi ahirete göç
e iler. Resulullah’ta (s.a.a), benim için ve her Müslüman
için güzel bir örnek vardır; Resulullah da (s.a.a) beka dünyasına göç e i.”

226 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Hazret daha sonra şöyle buyurdu:
“Ey bacım Ümmü Külsüm! Ey Fatime, ey Rûbab! Ben öldüğümde (sakın) yakanızı parçalamayın, yüzünüzü tırmalamayın ve size yakışmayacak bir söz söylemeyin.”(1)

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 185. Taberî, c. 7, s. 324, el-Kâmil, c. 3, s. 285. elİrşad, s.232. Maktel-i Harezmî, c.1, s. 327. Tarih-i Yakubî, c. 2, s.244.
Ahbaru’z-Zeynebiyyat.

AŞURA GECESİ KUR’ÂN OKUMASI

ِ ﴿ﻭ َﻻ ﻳَ ْﺤ َﺴــﺒَ ﱠﻦ ﺍﻟ
ِﻢ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ ﻧُ ْﻤ ِﻠــﻲ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ
َ ِ ﱠﺬﻳـ َـﻦ َﻛ َﻔـ ُـﺮﻭﺍ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ ﻧُ ْﻤ ِﻠــﻲ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﺧ ْﻴـ ٌـﺮ
َ
ْ ﻻﻧُْﻔ ِﺴ ـﻬ
ﲔ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣــﺎ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ
ٌ ﺍﺏ ُﻣ ِﻬ ـ
َ َﺎﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻟِﻴَـ َـﺬ َﺭ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ ـ
َ ﲔ َﻣــﺎ ﻛ
ٌ ﻟِﻴَـ ْـﺰ َﺩ ُﺍﺩﻭﺍ ﺍِﺛْ ًﻤــﺎ َﻭ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﻋـ َـﺬ
ـﺚ ِﻣـ َـﻦ ﱠ
﴾.ﺍﻟﻄﻴِّــﺐ
َ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ِﻤﻴـ َـﺰ ﺍﻟ
َ ْﺨﺒِﻴـ

Açıklama:

Aşura gecesi, İmam Hüseyin’in (a.s) çadırlarında bir kaynaşma ve fevkalade bir sevinç göze çarpıyordu. Birisi, silahını
düzeltip savaşa hazırlanıyordu, diğeri Allah’a ibadet ve münacat etmekle ve başka birisi de Kur’ân okumakla meşguldü.
Zahhak b. Abdullah el-Meşrikî’den şöyle nakledilmiştir:
“Aşura gecesi, her birkaç dakikada bir, Ömer b. Sa’d’ın ordusundan bir grup süvari, İmam Hüseyin’in (a.s) çadırlarının
arkasını gözetlemek için gelip çadırdakilerin durumlarını
kontrol ediyorlardı. Onlardan biri, İmam’ın (a.s), şu ayeti
okurken sesini duyup tanıdı:
“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 azap vardır.

228 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Allah, kötüyü temizden ayırt edinceye kadar müminleri,
şu bulunduğunuz hâlde bırakmayacak.”(1)

O adam bu ayeti duyar duymaz şöyle dedi: “Allah’a andolsun
ki, bu iyi kişiler bizleriz ve Allah, bizleri sizlerden ayırdı.”
(İmam Hüseyin’in (a.s) ashabından olan) “Büreyr” ileriye çıkıp o adama şöyle cevap verdi: “Ey fasık adam! Allah seni
temiz kişilerin safına mı geçirmiştir? Bize taraf gel ve işlediğin bu büyük günahtan tövbe et. Çünkü Allah’a andolsun ki
temiz kişiler bizleriz.”
Ömer b. Sa’d’ın adamı alayla, “Evet, biz de buna şahitlerdeniz.” diyerek, İbn Sa’d’ın ordusunun karargâhına geri döndü.(2)

İmam Hüseyin (a.s), Aşura gecesinde ve o has şartlar altında,
tüm ayetlerin içerisinden bu ayet-i kerimeyi seçmekle, birbirinin karşısında yer alan iki grubun durumunu beyan etmektedir. İlk ayet, zalim ve cinayet kar grubun zahiri üstünlüğünün
felsefesini açıklamaktadır. Bu zahiri üstünlük, müminlerin
üzüntü ve rahatsızlıklarına sebep olmamalı. Çünkü bu üstünlük geçicidir ve Allah’tan, cinayet karların günahlarının daha
da bir artması, fesat ve günah bataklığına daha da batıp gark
olmaları için onlara verilen bir süredir. Eğer tabiri caiz ise bu,
taktiksel bir fırsa ır dememiz gerekir.
Zalimce bir tutuma sahip olan her grup, hükümet ve şahsa
böyle geçici bir fırsat tanınmış ise, kendisini, Allah’ın azabının onu şiddetli bir şekilde saracağı gün için hazırlamalıdır.

1- Âl-i İmran/178-179.
2- Tarih-i Taberî, c. 7, s. 324-325. el-İrşad, s. 233.
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Ama ikinci ayet, mümin gruplar hakkındadır; şöyle ki eğer bir
gün bela veya musibete duçar olup, zahirde yenilgi ve mağlubiyetle karşılaşsalar bile, bu yine aslında kötülerin iyilerden,
iyilerin de kötülerden ayrılmaları için bir imtihan vesilesidir.
Bu konu, Aşura sahnesine ve bütün özellikleriyle en büyük
imtihan alanlarından biri olan Kerbela çölüne mahsus değildir. Belki, bütün tarih ve cihan, insanlar için bir imtihan sahnesidir.
“Her gün Aşura ve her yer Kerbela’dır.”

AŞURA GECESİNDE GÖRDÜĞÜ RÜYA

ـﺐ ﺍَﺑَْﻘـ ٌـﻊ
ﺍِﻧـِّـﻲ َﺭﺃَْﻳـ ُ
ـﺖ ﻓِــﻲ َﻣﻨَﺎ ِﻣــﻲ َﻛﺎ ﱠ
َﻥ ِﻛ َﻼﺑـًـﺎ ﻗَـ ْـﺪ َﺷـ ﱠـﺪ ْﺕ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺗَ ْﻨ َﻬ ُﺸـﻨِﻲ َﻭ ﻓِ َﻴﻬــﺎ َﻛ ْﻠـ ٌ
َﺷ ﱠﺪ َﻫﺎ َﻭ ﺍَ ُﻇ ﱡﻦ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ ِ
ﺹ ِﻣ ْﻦ ٰﻫ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍﻟَْﻘ ْﻮ ِﻡَ .ﻭ
َﺭﺃَْﻳﺘُ ُﻪ ﺍ َ
ﱠﺬﻱ ﻳَﺘَ َﻮﻟّﻲ ﻗَ ْﺘ ِﻠﻲ َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﺍَﺑْ َﺮ ٌ
َﺻ َﺤﺎﺑِ ِﻪ َﻭ ُﻫ َﻮ ﻳَ ُﻘ ُ
ﺍِﻧِّﻲ َﺭﺃَْﻳ ُﺖ َﺭ ُﺳ َ
ﻮﻝ ﺍَﻧْ َﺖ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺑَ ْﻌ َﺪ ٰﺫﻟِ َﻚ َﻭ َﻣ َﻌ ُﻪ َﺟ َﻤ َ
ﺎﻋ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍ ْ
ﺎﻭ ِ
َﻋ ٰﻠــﻲ
ﺍﻟﺼ ِﻔﻴـ ِـﺢ ْ َ
َﺷـﻬ ُ
ﺍﻻ ْ
ﺍﺕ َﻭ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﱠ
ِﻴﺪ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻻ ﱠ
ﺍﻟﺴـ َـﻤ َ
ُْﻣـ ِﺔ َﻭ َﻗـ ِـﺪ ْﺍﺳﺘَ ْﺒ َﺸـ َـﺮ ﺑـِ َـﻚ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﱠ

ﺎﺭ َﻙ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻱ ﺍﻟﻠ ْﱠﻴ َﻠ َﺔ َﻋ ِّﺠ ْﻞ َﻭ َﻻ ﺗُ َﺆ ِّﺧ ْﺮ ﻓَ ٰﻬ َﺬﺍ َﻣﻠ ٌ
ﺍﻟﺴ َﻤﺎ ِﺀ
َﻭﻟْﻴَ ُﻜ ْﻦ ﺍِْﻓ َﻄ ُ
َﻚ ﻗَ ْﺪ ﻧَ َﺰ َﻝ ِﻣ َﻦ ﱠ

ْ
َْﻣـ ُـﺮ َﻭ ﺍ ْﻗﺘَـ َـﺮ َﺏ
ـﺖ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺍَﻧـِ َ
ﻭﺭ ٍﺓ َﺧ ْﻀـ َـﺮﺍ ٍﺀ ﻓَ ٰﻬـ َـﺬﺍ َﻣــﺎ َﺭﺃَْﻳـ ُ
ـﻒ ﺍﻻ ْ
ـﺎﺭ َ
ﻟِﻴَﺄ ُﺧـ َـﺬ َﺩ َﻣـ َـﻚ ﻓِــﻲ ﻗَـ ُ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻻ َﺷـ ﱠـﻚ ﻓِﻴـ ِﻪ.
ﺍﻟﺮ ِﺣﻴـ ُـﻞ ِﻣـ ْـﻦ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﱡ
ﱠ
Açıklama:

“Nefesu’l-Mehmum” kitabının yazarı, Merhum Şeyh Saduk’tan
)şöyle naklediyor: “Aşura gecesinin son saatlerinde, İmam (a.s
haﬁf bir uykuya daldı; uyandığında dost ve ashabına hitaben
şöyle buyurdu:
“Uykumda, birkaç köpeğin bana şiddetle saldırıp beni
ısırdığını gördüm, onların en korkunç olanı ise, alaca
renkli olanı idi. Bu uyku, bu kavmin içerisinden beni öldürecek olan kişinin cüzam hastalığına yakalanmış oldu”ğunu göstermektedir.
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İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
“Bu uykudan sonra, Resulullah’ı (s.a.a) bir grup ashabıyla
birlikte gördüm. Bana şöyle buyurdu: ‘Sen, bu ümmetin
şehidisin, göklerin ve en yüksek semanın ehli, senin gelmeni birbirlerine müjdeliyorlar. İ arın bu gece bizim yanımızda olacaktır; acele et, gecikme. Bir melek, kanını yeşil
bir şişeye toplamak için gökten inmiştir. İşte gördüğüm
uyku budur, şehadet zamanı gelip çatmış, artık bu dünyadan göç etme zamanı iyice yaklaşmıştır; bunda bir şüphe
de yoktur.”(1)

En yakın bir zamanda vuku bulması gereken şey uykuda,
rüya şeklinde İmam’a (a.s) gösterildi; İmam (a.s) da bu uykuyu, yiğit ve fedakâr dostlarına, hiçbir meselenin onlardan
gizli kalmaması için, aynı gördüğü şekilde beyan e i.
Aynı gecenin sabahı Hazretin şehit olması, katilin hususiyeti
ve onun cüzam hastalığına yakalanmış olması ki alacalı bir
köpek olarak görünmüştü ve İmam’ın, Resulullah’a (s.a.a)
misaﬁr olması, meleklerin, İslam şehidinin büyük ruhunu istikbal etmesi ve takipçilerinin damarlarında daima dolaşması gereken kanının zahire edilmesi, yani bütün bu gerçekler,
aynı uykuda nakledildiği şekilde Hazrete gösterilmiş, Aşura
günü ise tahakkuk bulmuştur.

1- Maktel-i Harezmî, c. 1. s. 252. Nefesu’l-Mehmum, s. 125.

SABIR VE NAMAZLA YARDIM DİLEYİN

ِﺎﻟﺼ ْﺒ ِﺮ َﻭ ﺍﻟِْﻘﺘَ ِ
ﺎﻝ.
...ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟﻲ ﺍَ ِﺫ َﻥ ﻓِﻲ ﻗَ ْﺘ ِﻠ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﻗَ ْﺘ ِﻠﻲ ﻓِﻲ ٰﻫﺬَﺍ ﺍﻟْﻴَ ْﻮ ِﻡ ﻓَ َﻌﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑ ﱠ
...ﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ ﻳَــﺎ ﺑَﻨِــﻲ ﺍﻟ ِْﻜـ َـﺮﺍ ِﻡ َﻓ َﻤــﺎ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ُﺕ ﺍِﱠﻻ ﻗَ ْﻨ َﻄـ َـﺮ ٌﺓ ﺗَ ْﻌﺒُـ ُـﺮ ﺑ ُ
ﺍﻟﻀـ ﱠـﺮﺍ ِﺀ
ِﻜـ ْـﻢ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟْﺒُـ ْـﺆ ِ
ﺱ َﻭ ﱠ
َ
ـﺎﻥ ﺍﻟ َْﻮ ِ
ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ ِ
ْﺠﻨَـ ِ
ﺍﻟﺪﺍﺋِ َﻤ ـ ِﺔ ﻓَﺎﱡَﻳ ُﻜـ ْـﻢ ﻳَ ْﻜـ َـﺮ ُﻩ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﻨﺘَ ِﻘـ َـﻞ ِﻣـ ْـﻦ ِﺳـ ْـﺠ ٍﻦ ﺍِٰﻟــﻲ
ﺍﺳـ َـﻌ ِﺔ َﻭﺍﻟﻨِّ َﻌـ ِـﻢ ﱠ

ﺍﺏ ﺍِ ﱠﻥ
ﻗَ ْﺼـ ٍﺮ َﻭ َﻣــﺎ ُﻫـ َـﻮ ْ َ
َﻤـ ْـﻦ ﻳَ ْﻨﺘَ ِﻘـ ُـﻞ ِﻣـ ْـﻦ ﻗَ ْﺼـ ٍﺮ ﺍِٰﻟــﻲ ِﺳـ ْـﺠ ٍﻦ َﻭ َﻋـ َـﺬ ٍ
ﻻْ
َﻋ َﺪﺍﺋِ ُﻜـ ْـﻢ ﺍِﱠﻻ ﻛ َ
ﺍَﺑِﻲ َﺣ ﱠﺪﺛﱠﻨِﻲ َﻋ ْﻦ َﺭ ُﺳ ِ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ ِﺳ ْﺠ ُﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻦ َﻭ َﺟﱠﻨ ُﺔ ﺍﻟ َْﻜﺎ ِﻓ ِﺮ َﻭ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺕ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِ ﱠﻥ ﱡ
ٰ
ٰ
ُﺬﺑْ ُﺖ َﻭ َﻻ ﻛ ِ
ِﻢ َﻣﺎ ﻛ ِ
َﺬﺑْ ُﺖ.
ِﻢ َﻭ ِﺟ ْﺴ ُﺮ ٰﻫ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍِﻟﻲ َﺟ ِﺤﻴ ِﻤﻬ ْ
ِﺟ ْﺴ ُﺮ ٰﻫ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍِﻟﻲ ِﺟﻨَﺎﻧِﻬ ْ
Açıklama:

İbn Kavleveyh(1) ve Mesudî’nin nakle iğine göre İmam Hüseyin (a.s) sabah namazını kıldıktan sonra, yüzünü namaz
kılanlara çevirip Allah’a hamdüsena e ikten sonra şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ, bugün, benim ve sizin ölümünüze müsaade
)etmiştir, öyleyse direnin, düşmana karşı savaşın.”(2

1- İsbatu’l-Vasiyyet, s. 139.
2- Kâmilu’z-Ziyarat, s. 37.
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Merhum Şeyh Saduk(1) “Meani’l-Ahbar” adlı eserinde, İmam’ın
(a.s), bu günde yaranlarına şu içerikte bir konuşma yaptığını
nakleder:
“Ey Asilzadeler! Sabırlı olun, ölüm, sizi sıkıntı ve mihnetten geçirip, geniş cennet ve daimi nimetlere ulaştıran köprüden başka bir şey değildir. Hanginiz zindandan saraya
gitmeyi sevmez? Hâlbuki aynı ölüm, düşmanlarınız için
saraydan zindan ve azaba intikal etmeye benzer. Babam,
Resulullah’tan (s.a.a) naklen şöyle buyurdu: ‘Dünya mümine zindan, kâﬁre ise cenne ir. Ölüm, müminleri cennetlerine, kâﬁrleri ise cehennemlerine ulaştıran bir köprüdür.
Ne yalan duymuşum ve ne de yalan konuştum.”(2)

İmam (a.s) bu sözlerden sonra, meşhur kavle göre 72 kişiden
oluşan(3) ordusunun saﬂarını düzene koydu. Ordunun sağ
kolunu Züheyr b. Kayn’a, sol kolunu Habib b. Mezahir’e, sancağı ise kardeşi Hz. Abbas’a verdi; kendisi ve ehlibeytinden
olan kişiler de ordunun merkezinde yer aldılar.

Hüseyin b. Ali (a.s), Aşura günü sabah namazını kıldıktan
sonra iki noktayı hatırla ı: Biri, Allah’ın emriyle ölmek, diğeri ise düşmanın karşısında direnmek. Her iki konunun da,
namaz ile doğrudan ilişkisi vardır.
Çünkü: Kur’ân-ı Kerim’de, namaz hükmü çeşitli ayetlerde
geçtiğine ve namaz da, İslam ve imanın alametlerinden sayıl-

1- Meâni’l-Ahbar, s. 289.
2- Belâğatu’l-Hüseyin, s.190.
3- İmam Hüseyin’in (a.s) ordusunun fertlerinin sayısı hakkında tarihçiler ihtilaf etmiştir. Hazret’in ordusundaki piyade ve süvarilerin sayısını 150’ye kadar da yazan vardır.
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dığına göre, savaş ve cihadın özel şartları altında, ha a zahiri
mağlubiyet ve öldürülmenin kesinleştiği bir savaşta bile, ilahi emirler gereğince namaz kılmak farzdır. Eğer namaz kılıp
cihat hükmünü unutan bir kimse olursa, bunlar Kur’ân-ı Kerim’in “Bazısına inanırız, bazısını tanımayız.”(1) tabiriyle kınadığı kimselerden olurlar.
Ama ciha an istikamet ve direniş ruhu da, yine namaz ve Allah’la olan ilişkiden elde edilmelidir. İbadet ve maneviya an
yardım ve güç alınmalıdır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Sabır ve namazla yardım dileyin.”(2)

1- Nisa, 150.
2- Bakara, 45.

AŞURA SABAHINDAKİ DUASI

ِّ ـﺖ ﻟـِـﻲ ﻓِــﻲ ﻛ
ِّ ُﻞ َﻛـ ْـﺮ ٍﺏ َﻭ َﺭ َﺟﺎﺋِــﻲ ﻓِــﻲ ﻛ
ِّ ـﺖ ﺛِ َﻘﺘِــﻲ ﻓِــﻲ ﻛ
ُﻞ
َ ُﻞ ِﺷـ ﱠـﺪ ٍﺓ َﻭ ﺍَﻧْـ
َ ﺍَﻟ ـ ٕـﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺍَﻧْـ

ِ ـﻒ ﻓِﻴـ ِﻪ ﺍﻟُْﻔـ َﺆ ُﺍﺩ َﻭ ﺗَ ِﻘـ ﱡـﻞ ﻓِﻴـ ِﻪ ﺍﻟ
ْﺤﻴ َﻠـ ُﺔ
ُ ﺍ َْﻣـ ٍﺮ ﻧـَ َـﺰ َﻝ ﺑـِـﻲ ﺛِ َﻘـ ٌﺔ َﻭ ُﻋـ ﱠـﺪ ٌﺓ َﻛـ ْـﻢ ِﻣـ ْـﻦ َﻫـ ٍّـﻢ ﻳَ ْﻀ َﻌـ

ﺍﻟﺼ ِﺪﻳـ ُـﻖ َﻭ ﻳَ ْﺸـ َـﻤ ُﺖ ﻓِﻴـ ِﻪ ﺍﻟ َْﻌـ ُـﺪ ﱡﻭ ﺍَﻧْ َﺰﻟْﺘُـ ُـﻪ ﺑـِ َـﻚ َﻭ َﺷـ َـﻜ ْﻮﺗُ ُﻪ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ َﺭ ْﻏﺒَـ ًﺔ
َﻭﻳَ ْﺨـ ُـﺬ ُﻝ ﻓِﻴـ ِﻪ ﱠ
َ ِﻣﻨِّــﻲ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ َﻋ ﱠﻤـ ْـﻦ ِﺳـ َـﻮ
ِّ ـﺖ َﻭﻟـِ ﱡـﻲ
ﻛﻞ ﻧِ ْﻌ َﻤ ـ ٍﺔ َﻭ ُﻣ ْﻨﺘَﻬــﻲ
َ ﺍﻙ ﻓَ َﻜ َﺸ ـ ْﻔﺘَ ُﻪ َﻭ ﻓَ ﱠﺮ ْﺟﺘَـ ُـﻪ ﻓَ َﺎﻧْـ
ِّ
.ﻛﻞ َﺭ ْﻏﺒَ ـ ٍﺔ

Açıklama:

Geçen bölümde de belir iğimiz gibi İmam (a.s), sabah namazını kıldıktan sonra ordusunun saﬂarını düzel i ve ordu komutanlarının her birisinin vazifesini tayin e i.
Öte yandan Ömer b. Sa’d da ordusunun saﬂarını düzeltmekle
meşguldü. İmam’ın (a.s) gözü düşmanın kalabalık ordusuna
takılıp karşısında sel gibi insanları gördüğünde, ellerini göğe
doğru kaldırarak şu duayı okudu:
“Allah’ım! Her gam ve kederde sığınağım, her sıkıntı ve
zorlukta ümidim ve her musibe e güvendiğim sensin.
Kalpleri zayıﬂatan, kurtuluş yollarını kapatan, dostları
kaçıran ve düşmanları sevindiren nice gam ve musibetler
vardır; başkalarından ümidimi kesip sana yönelerek onla-
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rı sana şikâyet e im. Sen de onları giderdin. Öyleyse, her
nimetin sahibi ve her dileğin nihayeti sensin.”(1)

1- Taberî, c. 7, s. 327. Tarih-i İbn Asakir, s. 211. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s.
287. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 233. et-Tabakat, İbn Sa’d.

AŞURA GÜNÜNDE İLK KONUŞMASI

ُ ـﺎﺱ ﺍِ ْﺳـ َـﻤ ُﻌﻮﺍ ﻗَ ْﻮﻟـِـﻲ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻌ ِﺠ ُﻠــﻮﺍ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺍَ ِﻋ َﻈ ُﻜـ ْـﻢ ﺑ َِﻤــﺎ ُﻫـ َـﻮ َﺣـ ﱞـﻖ ﻟ
َﻜـ ْـﻢ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ
ُ ﺍَﻳﱡ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ
َﻭ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺍ َْﻋﺘَـ ِـﺬ َﺭ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ِﻣـ ْـﻦ َﻣ ْﻘ َﺪ ِﻣــﻲ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﻓَـ ِﺎ ْﻥ ﻗَﺒِﻠْﺘُـ ْـﻢ ُﻋـ ْـﺬﺭِﻱ َﻭ َﺻ َّﺪ ْﻗﺘُـ ْـﻢ ﻗَ ْﻮﻟـِـﻲ

ُ ـﻒ ِﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴـ ُـﻜ ْﻢ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﺑ ِٰﺬﻟـِ َـﻚ ﺍ َْﺳـ َـﻌ َﺪ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﻟ
َﻜـ ْـﻢ َﻋ َﻠـ ﱠـﻲ
َ َﻭ ﺍ َْﻋ َﻄ ْﻴﺘُ ُﻤﻮﻧـِـﻲ ﺍﻟﱠﻨ َﺼـ
ٌ َﺳـﺒ
ﺎﺟ َﻤ ُﻌــﻮﺍ
َ ِﻴﻞ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﻘﺒَ ُﻠــﻮﺍ ِﻣﻨِّــﻲ ﺍﻟ ُْﻌـ ْـﺬ َﺭ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﺗُ ْﻌ ُﻄــﻮﺍ ﺍﻟﱠﻨ َﺼـ
ْ َـﻒ ِﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴـ ُـﻜ ْﻢ ﻓ

ِ
ﻭﻥ
َ َﻲ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻈ ُﺮ
َ ُﻢ َﻭ ُﺷ َﺮﻛ
ْ ُﻢ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺍ َْﻣ ُﺮﻛ
ْ َﺎﺀﻛ
ْ ﺍ َْﻣ َﺮﻛ
ُﻢ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َُﻏ ﱠﻤ ًﺔ ﺛُ ﱠﻢ ﺍ ْﻗ ُﻀﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ
.ﲔ
َ ﺍﻟﺼﺎﻟِ ِﺤـ
ـﺎﺏ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻳَﺘَ َﻮﻟـّـﻲ ﱠ
َ ﺍِ ﱠﻥ َﻭﻟِﻴِّـ َـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ ﻧـَ ﱠـﺰ َﻝ ﺍﻟ ِْﻜﺘَـ
Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), ordusunun saﬂarını düzene soktuktan
sonra, atına binip çadırlardan biraz uzaklaştı ve yüksek bir
sesle Ömer b. Sa’d’ın ordusundaki kimselere hitaben şöyle
buyurdu:
“Ey insanlar! Beni dinleyin; sizlere karşı üzerime düşen
öğüt ve nasihatimi dinlemedikçe ve bu bölgeye gelmemin
sebebini öğrenmedikçe, savaş hususunda acele etmeyin.
Ama eğer delilimi kabul edip, sözümü tasdik eder de,
bana karşı insaﬂı davranırsanız, saadet yolunu bulursunuz, artık benimle de savaşmaya hiç bir sebep kalmaz.
Eğer delilimi kabul etmezseniz, daha sonra yaptığınız işin
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gam ve üzüntünüze sebep olmaması için de, ortaklarınızı
bir araya toplayıp, düşünüp taşının ve hakkımda aldığınız kararı uygulayın. Bana göz açtırmayın. Şüphesiz benim yardımcım, Kur’ân’ı indiren Allah’tır; salih kulların
yardımcısı da O’dur.”(1)

Hüseyin b. Ali (a.s), düşmanın savaşa tam bir hazırlık içinde olduğunu, suyun karargâh ve çocuklara ulaşmasının önlendiğini, en küçük bir işaretle saldırıya geçmek için düşmanın dakika
saydığını gördüğü hâlde, Kerbela çölüne indiğinde de söylediği gibi, savaşı ilk başlatan olmak istemiyor ve mümkün olduğu
kadar onlara nasihat etmeye çalışıyordu. Zira İmam (a.s), onların hak ve fazilet yolunu batıldan ayırt etmelerini istiyor ve
diğer tara an da onların arasında, cehalet ve bilgisizlikleri yüzünden İmam’ın (a.s) kanını dökecek ve böylece de hakika en
habersiz bir şekilde, ebedi helaket ve bedbahtlık uçurumuna
yuvarlanabilecek kimselerin olmasını istemiyordu.
Sibt b. Cevzî, “Tezkiretu’l-Havas” kitabında şöyle diyor: “Hüseyin b. Ali (a.s), Kûfe halkının kendisini öldürmeye ısrar ettiklerini görünce, bir Kur’ân alıp açarak başının üzerine koydu ve düşmanın ordusu karşısında onlara şöyle hitap e i:
“(Ey insanlar) benimle sizin aranızda Allah’ın kitabı ve
ceddim Resulullah (s.a.a) hakem olsun. Ey insanlar! Ne
suçtan dolayı kanımın dökülmesini helal biliyorsunuz.
Acaba ben Peygamber’inizin (s.a.a) kızının oğlu değil
miyim? Acaba ceddim Resulullah’ın (s.a.a) benim ve kar-

1- Bu konuşma az bir ihtilaﬂa aşağıdaki adreslerde nakledilmiştir: Taberî, c. 7, s. 328-329. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 287. el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 234. Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 253. Tabakat-ı İbn Sa’d.

Kerbela’daki Sözleri □ 239

deşimin hakkındaki: ‘Bunlar cennet gençlerinin efendileridir.’ şeklindeki sözünü duymamış mısınız? Eğer, sözümü tasdik etmiyorsanız, Cabir Zeyd b. Erkan ve Ebu Said
el-Hudrî’den sorunuz. Acaba, Cafer-i Tayyar amcam değil
midir?”

Kûfe halkının arasından Şimr’den başka hiç kimse cevap vermedi; o da “Şimdi cehenneme gireceksin.” dedi. İmam (a.s),
cevaben şöyle buyurdu:
“Allah-u Ekber! Ceddim haber vermiş ki, ‘Ben uykuda bir
köpeğin, Ehlibeyt’imin kanını yaladığını gördüm.’ Sanıyorum sen o köpeksin!”(1)

İşte insan sever ve ilahî bir önderin, kendi acımasız düşmanı karşısındaki olan şe at ve muhabbeti ve Fatımatü’z-Zehra’nın oğlu, İmam Hüseyin’in (a.s) tavrı budur. Kritik şart ve
durumlar altında bile hiç bir kimsenin: “Rabbimiz, bize bir
elçi gönderseydin de, küçülmeden ve aşağılanmadan önce
senin ayetlerine tabi olsaydık.”(2) dememesi için, Allah’ın tayin e iği yoldan vazgeçmemektedir.
İmam Hüseyin (a.s), Aşura gününde fırsat olmamasına rağmen defalarca konuşmalar yapıp irşa a bulunmuştur.
Bu hutbe çok uzun olup çeşitli yönleri kapsadığı için biz bu
hutbenin metnini ve tercümesini dört bölümde sunuyoruz.
İmam Hüseyin (a.s), bu hutbenin ilk bölümünde, değindiğimiz nükteyi, Kûfe halkı ve Ömer b. Sa’d’ın ordusunun, Hazretin bu hutbeyi beyan etmesiyle düşmanın önerisini kabul
etmek istediğini düşünmemeleri için hatırlatmaktadır. Hazretin hedeﬁ, hücceti tamamlamak ve bir takım gerçek ve haki-

1- Tezkiretu’l-Havas, s. 262.
2- Tâhâ, 134.
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katleri beyan etmek, imamet ve rehberlik makamına haiz olmakla da bu hakikatleri onlara açıklamak mecburiyetindedir.

Tarih kitaplarının nakle iğine göre, İmam’ın (a.s) sözü bu
bölümün sonuna geldiğinde, Hazret’i dinleyen bazı kadın ve
kızların, ağlama sesleri yükseldi. İmam (a.s) konuşmasına ara
verip, kardeşi Abbas ve oğlu Ali Ekber’i onları susturmakla
görevlendirerek şöyle dedi:
”“Onlar ileride daha çok ağlayacaklar.

Kadın ve çocuklar sustuklarında, İmam (a.s) tekrar sözlerine
devam edip Allah’a hamdüsena e ikten sonra şöyle bir hutbe
okudu:

َﺣـ ٍـﺪ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺣـ َـﺬ ٍﺭ ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ﱡ
ـﺎﺩ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍﺗﱠ ُﻘــﻮﺍ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻭ ﻛُﻮﻧـُـﻮﺍ ِﻣـ َـﻦ ﱡ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻟـَ ْـﻮ ﺑَِﻘﻴَـ ْ
ِﻋﺒَـ َ
ـﺖ ِﻻ َ
َﺣ ـ ٌﺪ ﻟ ََﻜﺎﻧـَ ِ
َﺣـ ﱠـﻖ ﺑِﺎﻟْﺒَ َﻘــﺎ ِﺀ َﻭ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ ﺑِﺎﻟ ِّﺮ َﺿــﺎ ِﺀ َﻭ ﺍ َْﺭﺿــﻲ
ـﺖ ْ َ
ﺍ َْﻭ ﺑَِﻘـ َـﻲ َﻋﻠ َْﻴ َﻬــﺎ ﺍ َ
ـﺎﺀ ﺍ َ
ﺍﻻﻧْﺒِﻴَـ ُ

ﻳﺪ َﻫــﺎ ﺑـَ ٍ
ﻴﻤ َﻬــﺎ ُﻣ ْﻀ َﻤ ِﺤـ ﱞـﻞ َﻭ
ﺑِﺎﻟَْﻘ َﻀــﺎ ِﺀ َﻏ ْﻴـ َـﺮ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﺧ َﻠـ َـﻖ ﱡ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻟِْﻠ َﻔﻨَــﺎ ِﺀ ﻓَ َﺠ ِﺪ ُ
ـﺎﻝ َﻭ ﻧَِﻌ ُ
ﻭﺭ َﻫﺎ ُﻣ ْﻜ َﻔ ِﻬـ ﱡـﺮ َﻭ ﺍﻟ َْﻤ ْﻨـ ِﺰ ُﻝ ﺗَﻠ َْﻌـ ٌﺔ َﻭ ﺍﻟـ ﱠـﺪ ُﺍﺭ ﻗَﻠ َْﻌـ ٌﺔ ﻓَﺘَـ َـﺰ ﱠﻭ ُﺩﻭﺍ ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ َﺧ ْﻴـ َـﺮ ﺍﻟـ ّـﺰﺍ ِﺩ ﺍﻟﱠﺘ ْﻘــﻮﻱ
ُﺳـ ُـﺮ ُ
َﻭ ﺍﺗﱠ ُﻘــﻮﺍ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻟ ََﻌﻠ ُ
ـﻮﻥ
ﱠﻜـ ْـﻢ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤـ َ

ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻓَ َﺠ َﻌﻠ ََﻬــﺎ َﺩ َﺍﺭ َﻓﻨَــﺎ ٍﺀ َﻭ َﺯ َﻭ ٍ
ﺍﻝ ُﻣﺘَ َﺼ ِّﺮ َﻓ ـ ًﺔ
ـﺎﺱ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺗَ َﻌﺎٰﻟــﻲ َﺧ َﻠـ َـﻖ ﱡ
ﺍﱡَﻳ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ ُ

ـﺎﻻ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ َﺣـ ٍ
ﺍﻟﺸـ ِﻘ ﱡﻲ َﻣـ ْـﻦ ﻓَﺘَﻨَ ْﺘـ ُـﻪ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ُﻐ ﱠﺮﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ
َﻫ ِﻠ َﻬــﺎ َﺣـ ً
ﻭﺭ َﻣـ ْـﻦ َﻏ ﱠﺮﺗْـ ُـﻪ َﻭ ﱠ
ﺑَِﺎ ْ
ـﺎﻝ ﻓَﺎﻟ َْﻤ ْﻐـ ُـﺮ ُ
ـﺐ َﻃ َﻤـ َـﻊ َﻣـ ْـﻦ َﻃ َﻤـ َـﻊ ﻓِ ْﻴ َﻬــﺎ َﻭ
ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﱡ
ـﺎﺀ َﻣـ ْـﻦ َﺭ َﻛـ َـﻦ ﺍِﻟ َْﻴ َﻬــﺎ َﻭ ﺗَ ِﺨﻴـ ُ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻬــﺎ ﺗَ ْﻘ َﻄـ ُـﻊ َﺭ َﺟـ َ
ﺽ ﺑ َِﻮ ْﺟ ِﻬـ ِﻪ
ﺍ ََﺭﺍ ُﻛـ ْـﻢ ﻗَـ ْـﺪ ﺍِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌﺘُـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺍ َْﻣـ ٍﺮ َﻗـ ْـﺪ ﺍ َْﺳـ َـﺨ ْﻄﺘُ ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻓِﻴـ ِﻪ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍ َْﻋـ َـﺮ َ
َﺣـ ﱠـﻞ ﺑ ُ
ـﺲ ﺍﻟ َْﻌﺒِﻴـ ُـﺪ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﺍَْﻗ َﺮ ْﺭﺗُـ ْـﻢ
ﺍﻟ َْﻜـ ِﺮ ِ
ﱘ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺍ َ
ِﻜـ ْـﻢ ﻧِْﻘ َﻤﺘَـ ُـﻪ ﻓَﻨِ ْﻌـ َـﻢ ﺍﻟـ ﱠـﺮ ُﺏ َﺭﺑﱡﻨَــﺎ َﻭ ﺑِْﺌـ َ
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ﺑ ﱠ
ِ ِﺎﻟﺮ ُﺳـ
ـﻮﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ ﺛَـ ﱠـﻢ ﺍِﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ َﺯ َﺣ ْﻔﺘُـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ
َ ِﺎﻟﻄ
َ ﺎﻋـ ِﺔ
ﻭﺁﻣ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﺑ ﱠ

ُﻢ ِﺫ ْﻛـ َـﺮ
ﻭﻥ ﻗَ ْﺘﻠ َُﻬـ ْـﻢ ﻟََﻘـ ِـﺪ ْﺍﺳــﺘَ ْﺤ َﻮ َﺫ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ُـﻢ ﱠ
ُ ﺍﻟﺸـ ْـﻴ َﻄ
َ ُﺫ ِّﺭﻳَﺘِـ ِﻪ َﻭ ِﻋ ْﺘ َﺮﺗِـ ِﻪ ﺗُ ِﺮﻳـ ُـﺪ
ْ ﺎﻥ ﻓَ َﺎﻧْ َﺴــﺎﻛ
ُ ﺒــﺎ ﻟَﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍﻟ َْﻌ ِﻈﻴـ ِـﻢ ﻓَﺘ
ِ ﻭﻥ ﺍِﻧﱠــﺎ ﻟِـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍِﻧﱠــﺎ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ َﺭ
ـﻮﻥ ٰﻫـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﻗَـ ْـﻮ ٌﻡ
َ ﺍﺟ ُﻌـ
َ َﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻟِ َﻤــﺎ ﺗُ ِﺮﻳـ ُـﺪ
َﻛ َﻔــﺮﻭﺍ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ﺍِْﻳ َﻤﺎﻧِِﻬـ ْـﻢ ﻓَﺒُ ْﻌـ ًـﺪﺍ ﻟِْﻠ َﻘـ ْـﻮ ِﻡ ﱠ
.ﲔ
َ ﺍﻟﻈﺎﻟِ ِﻤـ
ُ

“Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun, dünyaya karşı
ihtiyatlı davranın; eğer bütün dünya bir kişiye kalacak
veya bir kişi orada daimi kalacak olsaydı, peygamberler
baki kalmaya daha layık, rızaları celbedilmeye daha evla
ve böyle bir hükme daha uygun olurlardı. Fakat Allah
Teâlâ dünyayı fani olmak için yaratmıştır; yenileri eskir,
nimetleri zail olur, sevinci ise kararır (gam ve üzüntüye
dönüşür). Dünya, engebeli bir menzil ve geçici bir evdir.
Öyleyse ahiretiniz için azık toplayın; en güzel azık ise sakınmaktır; Allah’tan sakının, ta ki kurtuluşa eresiniz.”
“Ey insanlar! Allah Teâlâ dünyayı, ehlini hâlden hale sokan, fena ve zeval yurdu kıldı. Aldanan kimse, dünyaya
aldanan, bedbaht da ona bağlanan kimsedir. O hâlde sakın bu dünya sizi aldatmasın. Dünya kendisine itimat edenin ümidini kestiği gibi tamah edenin de umudunu boşa
çıkarır. Sizin, bir iş üzere toplandığınızı görüyorum; bu
işle Allah’ı gazaplandırdınız, derken Allah da rahmetini
sizden çevirdi ve size azabını gerekli kıldı. Rabbimiz ne
güzel bir Rab’dir, siz ise, ne kötü kullarsınız. Allah’ın emrine uymaya ikrar e iniz ve elçisi olan Hz. Muhammed’e
(s.a.a) de iman getirdiniz. Ama daha sonra torunlarını ve
Ehlibeyt’ini öldürmek için saldırıya geçtiniz. Şeytan sizi
sarıp-kuşatmıştır; böylelikle de, size Yüce Allah’ın zikrini
unu urmuştur. Allah sizi ve dileğinizi helak etsin. Biz, Allah’tanız ve şüphesiz ona dönücüleriz.”

İmam (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
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“Bunlar, inandıktan sonra kâﬁr olan kimselerdir. Bu zalim
kavim, Allah’ın rahmetinden uzak olsun.”(1)

İmam Hüseyin (a.s), konuşmasının ikinci bölümünde, dünya
hayatının geçici olmasına değinip onun bütün mal ve mülkünü değersiz bilip, şöyle buyurmaktadır:
“Eğer dünya ebedi ve güvenilir olsaydı, peygamberler ve
evliyalar, ona başkalarından daha layık olurlardı.”

İmam (a.s), hitabesinin bu bölümünde Kûfe halkının sapmasının sebebini beyan etmekte ve onların dikkatlerini şu noktaya çekmektedir ki, sizler vaat, tehdit ve ebedi olmayan dünyaya tamah etmekle İslam, iman ve peygamberlerden el çekerek
zamanın imamı olan rehberinize karşı savaş açıp, Peygamber’inizin torununu öldürmeye karar almışsınız.
Velhasıl: İmam (a.s), bu hayatın ve dünya ziynetlerinin temelsizlik ve asılsızlığını beyan e ikten sonra Kûfe halkının dünyevi arzulara ulaşmak, hayali makam ve servet edinmekten
ibaret olan şekavet ve bedbahtlık sebebini onlara bildirmekte
ve bu yolla düşmanı ﬁtne ve kan dökücülükten alıkoymakta,
ıslahı mümkün olanları ıslaha çalışmakta ve ahireti dünyaya
tercihe teşvik etmektedir.
İmam (a.s), hutbenin üçüncü bölümünde de kendini tanıtma
yoluyla, onlara nasihat ve öğüt vermektedir.

ﻮﻫــﺎ َﻭﺍﻧْ ُﻈـ ُـﺮﻭﺍ
َ ُـﺎﺱ ﺍِﻧْ ِﺴــﺒُﻮﱐ َﻣـ ْـﻦ ﺍَﻧـَـﺎ ﺛَـ ﱠـﻢ ْﺍﺭ ِﺟ ُﻌــﻮﺍ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴـ ُـﻜ ْﻢ َﻭ َﻋﺎﺗِﺒ
ُ ﺍﱡَﻳ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ
1- Maktel-i Harezmî, c.1 s. 253. İmam’ın konuşmasının ilk bölümünü
İbn Asakir, kitabının 215. sayfasında nakletmiştir.

Kerbela’daki Sözleri □ 243

ـﺖ ﺍﺑْـ َـﻦ ﺑِْﻨـ ِ
َﻜـ ْـﻢ ﻗَ ْﺘ ِﻠــﻲ َﻭﺍﻧْﺘِ َﻬـ ُ
َﻫـ ْـﻞ ﻳَ ِﺤـ ﱡـﻞ ﻟ ُ
ـﺖ ﻧَﺒِﻴِّ ُﻜـ ْـﻢ َﻭﺍﺑْـ َـﻦ َﻭ ِﺻﻴِّـ ِﻪ
َﺴـ ُ
ـﺎﻙ ُﺣ ْﺮ َﻣﺘِــﻲ؟ ﺍَﻟ ْ

ـﺎﺀ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋ ْﻨـ ِـﺪ َﺭﺑـِّ ِﻪ؟
َﻭﺍﺑْـ َـﻦ َﻋ ِّﻤـ ِﻪ َﻭ ﺍ ﱠَﻭ َﻝ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨِـ َ
ﲔ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍﻟ ُْﻤ َﺼـ ِّـﺪ ِﻕ ﻟِ َﺮ ُﺳــﻮﻟِ ِﻪ ﺑ َِﻤــﺎ َﺟـ َ

ـﺲ َﺟ ْﻌ َﻔــﺮ ﱠ
ـﺎﺭ َﻋ ِّﻤــﻲ؟ ﺍ ََﻭﻟـَ ْـﻢ
ـﺲ َﺣ ْﻤـ َـﺰ ُﺓ َﺳ ـﻴِّ ُﺪ ﱡ
ﺍﻟﻄﱠﻴـ ُ
ﺍﻟﺸـ َـﻬ َﺪﺍ ِﺀ َﻋـ ﱠـﻢ ﺍَﺑـِـﻲ؟ ﺍ ََﻭﻟ َْﻴـ َ
ﺍ ََﻭﻟ َْﻴـ َ
ُ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟـِـﻲ َﻭ ِﻻ ِ
ﻳَ ْﺒ ِﻠ ْﻐ ُﻜـ ْـﻢ ﻗَـ ْـﻮ ُﻝ َﺭ ُﺳـ ِ
َﺧــﻲ ٰﻫـ َـﺬ ِ
ْﺠﱠﻨـ ِﺔ؟ ﻓَـ ِﺎ ْﻥ
ﺍﻥ َﺳـﻴِّﺪﺍ َﺷــﺒَ ِ
ﺎﺏ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺍﻟ َ

َﺻ ﱠﺪ ْﻗﺘُ ُﻤﻮﻧـِـﻲ ﺑ َِﻤــﺎ ﺍَﻗُـ ُ
ـﺖ ﺍ ﱠَﻥ
ْﺤـ ﱡـﻖ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣــﺎ ﺗَ َﻌ ﱠﻤـ ْـﺪ ُﺕ ﺍﻟ َْﻜـ ِـﺬ َﺏ ُﻣ ْﻨـ ُـﺬ َﻋ ِﻠ ْﻤـ ُ
ـﻮﻝ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﺍﻟ َ
ﺍﺧﺘَ َﻠ َﻘـ ُـﻪ َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻛ ﱠ
َﺬﺑْﺘُ ُﻤﻮﻧـِـﻲ ﻓَ ـ ِﺎ ﱠﻥ ﻓِ ْﻴ ُﻜـ ْـﻢ
ـﺖ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ﺍ َْﻫ َﻠـ ُـﻪ َﻭ ﻳَ ِﻀ ـ ِّﺮ ﺑِـ ِﻪ َﻣـ ِـﻦ ْ
ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻳَ ْﻤ ُﻘـ ُ
َ
ﺍﻻﻧْ َﺼــﺎﺭِﻱ َﻭ ﺍَﺑـَـﺎ
َﺧﺒَ َﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﺳـﻠُﻮﺍ َﺟﺎﺑـِ َـﺮ ﺑْـ َـﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َْ
ﻮﻩ َﻋـ ْـﻦ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍ ْ
َﻣـ ْـﻦ ﺍِ ْﻥ َﺳــﺄﻟْﺘُ ُﻤ ُ

ﻴﺪﺍﻟ ِ
َﺳـ ِﻌ ِ
ـﺲ ﺑْـ َـﻦ َﻣﺎﻟـِ ٍـﻚ
ْﺨ ْﺪﺭِﻱ َﻭ َﺳـ ْـﻬ َﻞ ﺑْـ َـﻦ َﺳـ ْـﻌ ِﺪ ﱠ
ﺍﻟﺴــﺎ ِﻋ ِﺪﻱ َﻭ َﺯ ْﻳـ َـﺪ ﺑْـ َـﻦ ﺍ َْﺭ َﻗـ َـﻢ َﻭ ﺍَﻧـَ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻟـِـﻲ َﻭ ِﻻ ِ
ِﺮﻭ ُﻛـ ْـﻢ ﺍَﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ َﺳـ ِﻤ ُﻌﻮﺍ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟ َْﻤ َﻘﺎﻟـَ َﺔ ِﻣـ ْـﻦ َﺭ ُﺳـ ِ
َﺧــﻲ ﺍ ََﻣــﺎ ﻓِــﻲ ٰﻫـ َـﺬﺍ
ﻳُ ْﺨﺒ ُ

ﺎﺟـ ٌـﺰ ﻟ ُ
َﺣ ِ
َﻜـ ْـﻢ َﻋـ ْـﻦ َﺳـ ْﻔ ِﻚ َﺩ ِﻣــﻲ.

“Ey insanlar! Soyumu söyleyin, ben kimim? Sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın. Bakın görün beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz sizin için caiz midir? Ben,
Peygamber’inizin kızının oğlu değil miyim? Ben, Peygamber’inizin vasisi ve amcası oğlunun, oğlu değil miyim? Ben, herkesten önce Allah’a iman eden ve Peygamber’in (s.a.a) risaletini tasdik eden kimsenin oğlu değil
miyim? Seyyidu’ş-Şüheda olan Hamza, babamın amcası
değil midir? Cafer-i Tayyar amcam değil midir? Peygamber’in (s.a.a), benim ve kardeşim hakkındaki: ‘Bu ikisi,
cennet ehli gençlerinin efendileridir.’ sözünü duymamış
”?mısınız
“Eğer sözümü tasdik ederseniz, bu söylediğim sözler
birer gerçektir. Allah’a andolsun ki, Allah Teâlâ’nın yalancıya gazap e iğini ve uydurduğu sözün zararını ken-
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disine çevirdiğini bildiğim günden beri yalan söylemeyi
kastetmemişimdir. Eğer beni tekzip ederseniz, hâlihazırda
Müslümanların arasında Peygamber’in (s.a.a) ashabından
olan kimseler mevcu ur; bunu onlardan soracak olursanız size söylerler. Cabir b. Abdullah el-Ensarî, Ebu Said
el-Hudrî, Sehl b. Sa’di es-Saidî, Zeyd b. Erkam ve Enes b.
Malik’ten sorun, öğrenin; şüphesiz onların hepsi, Resulullah’ın (s.a.a), benim ve kardeşim (Hasan) hakkında buyurduğu sözü duymuşlardır. Bu sözler, sizi kanımı dökmekten alıkoymuyor mu?”

Benî Ümeyye’nin zehirli propagandalarının tesiri altında kalan bir grup Kûfe halkı, İmam Hüseyin’le (a.s) savaşmanın
şer’i ve kanunî halifeyi (Yezid b. Muaviye) himaye etmek olduğuna ve dolayısıyla Hüseyin b. Ali (a.s) güya Müslümanların maslahatının aksine ve kendi halifelerinin aleyhine kıyam e iği için de onunla savaşmanın her Müslüman’a vacip
olduğuna inanmışlardı. Bunun için de, İmam (a.s) konuşmasının üçüncü bölümünde bu söylentilere cevap mahiyetinde,
ata ve aile özelliklerinin bazısına ve Resulullah’ın (s.a.a) teyit
e iği kendi manevi şahsiyetine değinmektedir; öyle özellikler ki, her Müslüman fert için sabit ve malumdur. Herkes
bilmektedir ki, Hz. Hüseyin (a.s), Peygamber’in (s.a.a), Fatımatü’z-Zehra’nın (a.s) ve Resulullah’ın (s.a.a) amcası oğlu ve
Peygamber’e (s.a.a) ilk iman eden Hz. Ali’nin (a.s) oğludur.
Başkaları İslam’a karşı savaştıkları bir dönemde o (Hz. Ali),
Peygamber’in risaletini himaye ediyordu. İmam Hüseyin
(a.s), mücadele ve fedakârlıklarıyla, İslam ve Kur’ân’a hizmetleri olan ve kâﬁrlere karşı savaşırken feci bir şekilde şehadete kavuşan iki amcası, Seyyidu’ş-Şüheda Hamza ve Cafer-i
Tayyar’dan söz etmektedir.
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İmam Hüseyin (a.s), kendi hakkında hiçbir Müslüman’ın
inkâr edemeyeceği bazı sözleri ve bütün Müslümanların bizzat işitmiş olduğu Resulullah’tan (s.a.a) nakledilen bazı faziletleri hatırlatmaktadır.
İmam Hüseyin (a.s), bu fazilet ve özelliklere değinmekle sapık düşünceli kimselere şöyle demek istiyordu: Eğer sizler
(Kûfe ehli) bizim hareketimizi, İslam ve Müslümanların maslahatına aykırı biliyorsanız, yanlış düşünüyorsunuz. Zira İslam, bizim hanedanımızda vücuda gelmiş ve bizim mücadelemizle sizin elinize ulaşmıştır. Babam Ali (a.s), İslam’ı kabul
e iği gün, sizin iddia e iğiniz halife atalarınız, küfre sapmış
durumda idiler. İslam himayecileri unvanıyla tanıdığınız ve
onların yararına kılıç çektiğiniz kimseler, sadece İslam’a karşı olanların yanında yer almaktan geri kalmamış, ha a İslam
Peygamber’ine karşı savaş açan kişilerin de, başında yer almışlardı. Amcalarım, İslam için bu kişilere karşı şehit düşene
dek savaştılar. Peygamber’in (s.a.a) “Cennet efendisi” diye
tanı ığı bir kimse, nasıl olur da, İslam’ı bir kenara bırakır ve
İslam’ın dünkü düşmanları, bugün İslam’ı savunduklarını
iddia edebilirler?

Bu arada Kûfe ordusunun komutanlarından biri olan Şimr b.
Zilcevşen, İmam’ın (a.s) bu sözlerinin orduya etki edip onları
savaştan vazgeçireceğinden korktuğu için Hazretin sözünü
keserek yüksek bir sesle şöyle dedi:
“O (İmam Hüseyin), Allah’a kalbiyle değil de, diliyle ibadet
ediyor (o dalale edir), ne söylediğini bilmiyor.”(1)

1-

ُ َﺎﻥ ﻳَ ْﺪﺭِﻱ َﻣﺎ ﻳَ ُﻘ
.ﻮﻝ
َ ُﻫ َﻮ ﻳَ ْﻌﺒُ ُﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ َﻋ ٰﻠﻲ َﺣ ْﺮ ٍﻑ ﺍِ ْﻥ ﻛ
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Habib b. Mezahir de Hazretin ordusu adına ona şöyle cevap
verdi:
“Hayır, Allah’a diliyle ibadet eden ve tam bir dalalet içerisinde olan sensin. Evet... Onun sözlerini anlayamazsın tabi. Çün)kü Allah senin kalbini mühürlemiştir.”(1
İmam (a.s), daha sonra sözlerine şöyle devam e i:

ﻮﻥ ﺍَﻧـِّـﻲ ﺍﺑْـ ُـﻦ ﺑِْﻨـ ِ
ـﺖ ﻧَﺒِﻴِّ ُﻜـ ْـﻢ ﻓَ َﻮﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣــﺎ
ﻓَـ ِﺎ ْﻥ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﻓِــﻲ َﺷـ ٍّـﻚ ِﻣـ ْـﻦ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ ِﻝ ﺍَﻓَﺘَ ُﺸـ ﱡـﻜ َ

ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﺸـ ِﺮ ِﻕ َﻭﺍﻟ َْﻤ ْﻐـ ِﺮ ِﺏ ﺍﺑْـ ُـﻦ ﺑِْﻨـ ِ
ـﺖ ﻧَﺒِـ ٍّـﻲ َﻏ ْﻴـ ِﺮﻱ ﻓِ ُ
ﻴﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻻ ﻓِــﻲ َﻏ ْﻴ ِﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ ْﻳ َﺤ ُﻜـ ْـﻢ
ﱐ ﺑَِﻘﺘِﻴـ ٍـﻞ ﻗَﺘَﻠْﺘُـ ُـﻪ ﺍ َْﻭ َﻣـ ٍ
ـﺎﻝ ﺍِ ْﺳــﺘَ ْﻬﻠ ْ
ﺍﺣـ ٍﺔ.
ﺍَﺗَ ْﻄﻠُﺒُــﻮ ِ
َﻜﺘُ ُﻪ ﺍ َْﻭ ﺑِِﻘ َﺼـ ِ
ـﺎﺹ َﺟ َﺮ َ
ﻳﺪ
ﺲ ﺑْ َﻦ ﺍﻻ ْ
َْﺷـ َـﻌ ْﺚ َﻭ ﻳَﺎ ﻳَ ِﺰ َ
...ﻳَﺎ َﺷــﺒَ َﺚ ﺑْ َﻦ َﺭﺑْ ِﻌﻲ َﻭ ﻳَﺎ َﺣ ﱠﺠ َ
ﺎﺭ ﺑْ َﻦ ﺍَﺑْ َﺠ ْﺮ َﻭ ﻳَﺎ ﻗَ ْﻴ َ
ِﺙ ﺍَﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﻜﺘُﺒُــﻮﺍ ﺍِﻟـَ ﱠـﻲ ﺍ َْﻥ ﻗَـ ْـﺪ ﺍ َْﻳﻨَ َﻌـ ِ
ـﺎﺏ َﻭ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ
ـﺎﺭ َﻭ ْ
ْﺤــﺎﺭ ْ
ْﺠﻨَـ ُ
ﺍﺧ َﻀـ ﱠـﺮ ﺍﻟ َ
ﺑْـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ـﺖ ﺍﻟﺜِّ َﻤـ ُ

ﻚ ﻣُﺠَﻨـﱠ َﺪﺓٍ؟
ﺗَﻘْـﺪِ ُﻡ ﻋَ ٰﻠــﻲ ﺟُﻨْـ ٍﺪ ﻟَـ َ

ـﺎﺀ ﱠ
ـﺎﺩ
َ
ﺍﻟﺬﻟِﻴـ ِـﻞ َﻭ َﻻ ﺍَﻓِـ ﱡـﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ ﻓِـ َـﺮ َﺍﺭ ﺍﻟ َْﻌﺒِﻴـ ِـﺪ ﻳَــﺎ ِﻋﺒَـ َ
...ﻻ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ ُْﻋ ِﻄﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺑِﻴَـ ِـﺪﻱ ﺍِ ْﻋ َﻄـ َ
ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِﻧِّﻲ ُﻋ ْﺬ ُﺕ ﺑ َِﺮﺑِّﻲ َﻭ َﺭﺑِّ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﺮ ُﺟ ُﻤ ِ
ﻮﻥ ﺍ َُﻋﻮ ُﺫ ﺑ َِﺮﺑِّﻲ َﻭ َﺭﺑِّ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻛ ِّ
ُﻞ ُﻣﺘَ َﻜﺒِّ ٍﺮ
َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣـ ُـﻦ ﺑِﻴَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍﻟ ِ
ـﺎﺏ.
ْﺤ َﺴـ ِ
“Ben ve kardeşim hakkında, Peygamber’in (s.a.a) buyurduğu bu sözde şüpheniz var ise benim, Peygamber’inizin
kızının oğlu olduğumda da mı şüphe ediyorsunuz? Allah’a andolsun ki, doğu ve batı arasında (bütün dünyada),
sizin ve sizin dışınızdakiler arasında Resulullah’ın benden
başka bir torunu yoktur. Yazıklar olsun size! Acaba öldür-

ﲔ َﺣ ْﺮﻓًﺎ.
َﻭ ﺍَﻧْ َﺖ ﺗَ ْﻌﺒُ ُﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ َﻋ ٰﻠﻲ َﺳ ْﺒ ِﻌ َ
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düğüm bir kimse veya zayi e iğim bir mal veyahut (size
vurduğum) bir yara karşılığında mı beni cezalandırmak
istiyorsunuz?”

İmam Hüseyin’in (a.s) sözü bu noktaya varınca, Kûfe ordusu
tam bir sükût içerisinde idi ve onlardan, hiçbir tepki ve cevap
müşahede edilmiyordu; derken İmam (a.s), kendisini davet
eden ve Ömer b. Sa’d ordusu içerisinde olan, Kûfe’nin ünlü
kişilerinden birkaç tanesine hitaben şöyle buyurdu:
“Ey Şebes b. Rib’î! Ey Haccar b. Ebcer, ey Kays b. Eş’âs ve
ey Yezid b. Haris! ‘Meyvelerimiz yetişmiş, çevremiz (bağ
ve bahçelerimiz) yeşermiş ve senin için teçhiz edilmiş bir
orduya doğru geliyorsun.” diye bana mektup yazmadınız mı?”(1)

Bu kişilerin, İmam’ın (a.s) sözleri karşısında, “Biz böyle bir
mektup yazmadık.” diye inkâr etmekten başka bir cevapları
yoktu.
Burada Kays b. Eş’âs, yüksek bir sesle şöyle dedi: “Ey Hüseyin! Niçin amcan oğlu Yezid’e biat etmiyorsun? Biat e iğin
takdirde sana karşı, gönlünün istediği şekilde davranılacak
ve sana en ufak bir zarar dahi gelmeyecektir.”
İmam Hüseyin (a.s) ona cevaben şöyle buyurdu:
“Hayır, Allah’a andolsun ki, ben onlara zillet elini vermeyeceğim ve köleler gibi de onların önünden kaçmayacağım.”

Daha sonra İmam Hüseyin (a.s), Hz. Musa’nın, Firavunların
inatları karşısındaki sözünü nakleden ayeti okudu.
“(Ey Allah’ın kulları!) Şüphe yok ki ben, sözümü yabana atmanızdan (beni taşlayıp öldürmenizden) Rabbime

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 188.
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ve Rabbinize sığınırım. Gerçekten ben, hesap gününe
iman etmeyen her mütekebbirden, benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınıyorum.”(1)

Nihayet İmam (a.s), konuşmasının dördüncü bölümü ve son
kısmında, hücceti daha fazla tamamlamak için şu konuya
değinmektedir: “Eğer mezkûr bütün faziletlere göz yumup ve
Peygamber’in hakkımızdaki buyurduğu sözlerde de şüpheniz var
ise, Peygamber’in torunu olmamda da şüpheniz olabilir mi? Acaba Peygamber’in yeryüzünde benden başka bir evladı var mıdır?”
İmam Hüseyin (a.s), bütün bu sözlerden sonra düşmanı her
çeşit çaba ve telaştan ümitsizliğe düşürecek bir şecaatle şöyle
buyurmaktadır:
“Hayır, Allah’a andolsun ki, ben zillet elini onlara vermeyeceğim ve
bir köle gibi de onların karşısından kaçmayacağım.”

1 149- Mü’min, 27.
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ِ ِ
...ﻭ ْﻳﻠ ُ
ِﻴﻞ
ُﻢ ﺍِٰﻟﻲ َﺳﺒ ِ
َ
َﻲ ﻓَﺘَ ْﺴ َﻤ ُﻌﻮﺍ ﻗَ ْﻮﻟِﻲ َﻭ ﺍِﻧﱠ َﻤﺎ ﺍ َْﺩ ُﻋﻮﻛ ْ
َﻜ ْﻢ َﻣﺎ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﻨﺼﺘُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ

َﺎﻥ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻬﻠ ِ
ﲔ
َﻜـ َ
ﻳﻦ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﻋ َﺼﺎﻧـِـﻲ ﻛ َ
ﺎﻋﻨِــﻲ ﻛ َ
ﺍﻟﺮ َﺷــﺎ ِﺩ َﻓ َﻤـ ْـﻦ ﺍَ َﻃ َ
َﺎﻥ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺷـ ِـﺪ َ
ﱠ
َﻭ ُﻛﻠ ُ
ْﺤـ َـﺮﺍ ِﻡ
ﱡﻜـ ْـﻢ َﻋـ ٍ
ـﺎﺹ ِﻻ َْﻣـ ِﺮﻱ َﻏ ْﻴـ ُـﺮ ُﻣ ْﺴــﺘَ ِﻤ ٍﻊ ﻟَِﻘ ْﻮﻟـِـﻲ ﻗَـ ْـﺪ ﺍِﻧْ َﺨ َﺰﻟـَ ْ
ـﺖ َﻋ ِﻄﱠﻴﺎﺗُ ُﻜـ ْـﻢ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ِﻜـ ْـﻢ َﻭ ْﻳﻠ ُ
ْﺤـ َـﺮﺍ ِﻡ ﻓَ َﻄﺒَـ َـﻊ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻗُﻠُﻮﺑ ُ
ـﻮﻥ
َﻭ ُﻣ ِﻠﺌَـ ْ
َﻜـ ْـﻢ ﺍ ََﻻ ﺗَ ْﻨ ِﺼﺘُـ َ
ـﺖ ﺑُ ُﻄﻮﻧُ ُﻜـ ْـﻢ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ﻮﻥ؟
ﺍ ََﻻ ﺗَ ْﺴـ َـﻤ ُﻌ َ

...ﺗَ ـ ــﺒﺎ ﻟ ُ
ﲔ ُﻣﺘَ َﺤﻴِّ ِﺮﻳـ َـﻦ
ﲔ ْﺍﺳــﺘَ ْﺼﺒَ َﺮ ْﺧﺘُ ُﻤﻮﻧـَـﺎ َﻭﻟِِﻬـ َ
ﺎﻋـ ُﺔ َﻭ ﺗَ َﺮ ًﺣــﺎ ﺍَﻓَ ِﺤـ َ
ْﺠ َﻤ َ
َﻜـ ْـﻢ ﺍَﻳﱠﺘُ َﻬــﺎ ﺍﻟ َ
ﻳﻦ َﺳ ـ َﻠﻠْﺘُ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴﻨَــﺎ َﺳـ ْـﻴ ًﻔﺎ ِﻓــﻲ ِﺭ َﻗﺎﺑِﻨَــﺎ َﻭ َﺣ َﺸ ْﺸــﺘُ ْﻢ
ﻓَ َﺎ ْ
َﺻ َﺮ ْﺧﻨَﺎ ُﻛـ ْـﻢ ُﻣ َﺆ ِّﺩﻳـ َـﻦ ُﻣ ْﺴــﺘَ ِﻌ ِّﺪ َ
َﺻﺒَ ْﺤﺘُ ْﻢ ﺍِﻟْﺒًﺎ َﻋ ٰﻠﻲ ﺍ َْﻭﻟِﻴَﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ َﻭ
ﺎﺭ ﺍﻟِْﻔﺘَ ِﻦ ﺍﻟﱠﺘِﻲ َﺟﻨَ َ
ُﻢ َﻭ َﻋ ُﺪ ﱡﻭﻧَﺎ ﻓَﺎ ْ
َﻋﻠ َْﻴﻨَﺎ ﻧَ َ
ﺎﻫﺎ َﻋ ُﺪ ﱡﻭﻛ ْ

َﺻﺒَ َﺢ ﻟ ُ
ِﻢ ﺍِﱠﻻ
ِﻢ ِ َ
ﻻْ
ﻮﻩ ﻓِ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻭ َﻻ ﺍ ََﻣ ٍَﻞ  -ﺍ ْ
َﻋ َﺪﺍﺋِ ُﻜ ْﻢ ﺑَِﻐ ْﻴ ِﺮ َﻋ ْﺪ ٍﻝ ﺍَْﻓ َﺸ ُ
َﻜ ْﻢ ﻓِﻴﻬ ْ
ﻳَ ًﺪﺍ َﻋﻠ َْﻴﻬ ْ
(ﺣـ َـﺪ ٍﺙ
ـﻴﺲ َﻋ ْﻴـ ٍ
ْﺤـ َـﺮ َﺍﻡ ِ -ﻣـ َـﻦ ﱡ
ﺍﻟ َ
ـﺶ َﻃ ِﻤ ْﻌﺘُـ ْـﻢ ﻓِﻴـ ِﻪ ِﻣـ ْـﻦ ) َﻏ ْﻴ ِﺮ َ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﺍَﻧَﺎﻟُﻮ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ َﺧ ِﺴـ َ

َﺎﻥ ِﻣﱠﻨــﺎ َﻭ َﻻ َﺭ ْﺃ ٍﻱ ﺗَ ِﻔﻴـ ٍـﻞ ﻟَﻨَــﺎ َﻣ ْﻬـ ًـﻼ ﻟ ُ
َﻜـ ُـﻢ ﺍﻟ َْﻮ ْﻳـ َـﻼ ُﺕ ﺍِ ْﺫ َﻛ ِﺮ ْﻫﺘُ ُﻤﻮﻧـَـﺎ َﻭ ﺗَ َﺮﻛْﺘُ ُﻤﻮﻧـَـﺎ.
ﻛ َ
ﺵ َﻃﺎ ِﻣـ ٌـﻦ َﻭﺍﻟـ ﱠـﺮ ْﺃ ُﻱ ﻟـَ ْـﻢ ﻳُ ْﺴــﺘَ ْﺼ َﺤ ْﻒ َﻭﻟ ِ
َﻜـ ْـﻦ
ْﺠـ ْـﺄ ُ
ﺍﻟﺴـ ْـﻴ ُﻒ ﻟـَ ْـﻢ ﻳُ ْﺸـ َـﻬ ْﺮ َﻭﺍﻟ َ
ﻓَﺘَ َﺠ ﱠﻬ ْﺰﺗُـ ْـﻢ َﻭ ﱠ
ﺍ َْﺳـ َـﺮ ْﻋﺘُ ْﻢ َﻋﻠ َْﻴﻨَــﺎ ﻛ َ
ﺍﺵ ﻓَ ُﻘ ْﺒ ًﺤــﺎ ﻟ ُ
َﻜـ ْـﻢ
ﺍﻟﺪﺑـَـﺎ ِﺀ َﻭ ﺗَ َﺪ َﺍﻋ ْﻴﺘُـ ْـﻢ ﺍِﻟ َْﻴﻨَــﺎ ﻛَﺘَ َﺪﺍ ِﻋـ َـﻲ ﺍﻟِْﻔـ َـﺮ ِ
َﻄ ْﻴـ َـﺮ ِﺓ ﱠ
ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ِﻣـ ْـﻦ َﻃ َﻮﺍ ِﻏﻴـ ِ
ـﺎﺏ َﻭ ﻧََﻔﺜَ ـ ِﺔ
ﺍﺏ َﻭ ﻧَﺒَـ َـﺬ ِﺓ ﺍﻟ ِْﻜﺘَـ ِ
َﺣـ َـﺰ ِ
ـﺖ ﺍﻻ ﱠ
ُْﻣ ـ ِﺔ َﻭ ِﺷـ َـﺬﺍ ِﺫ ﺍْﻻ ْ
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ِ ﺍﻟﺸـ ْـﻴ َﻄ
ﺍﻟﺴ ـﻨَ ِﻦ َﻭ ﻗَﺘَ َﻠ ـ ِﺔ
ِ ﺎﻥ َﻭ ُﻋ ْﺼﺒَ ـ ِﺔ ْﺍﻵﺛَــﺎ ِﻡ َﻭ ُﻣ َﺤ ِّﺮﻓِــﻲ ﺍﻟ ِْﻜﺘَـ
ﱠ
ـﺎﺏ َﻭ ُﻣ ْﻄ ِﻔــﻲ ِﺀ ﱡ
ِ ﺍﻻ َْﻭ ِﺻﻴَــﺎ ِﺀ ﻭ ُﻣﻠ
ـﺐ َﻭ ُﻣـ ْـﺆ ِﺫﻱ
َ ْ ﺍﻻﻧْﺒِﻴَــﺎ ِﺀ َﻭ ُﻣﺒِــﲑﻱ ِﻋ ْﺘـ َـﺮ ِﺓ
َ ْ ﺍ َْﻭ َﻻ ِﺩ
ِ ْﺤ ِﻘــﻲ ﺍﻟْ ِﻌ َﻬــﺎ ِﺭ ﺑِﺎﻟﱠﻨ َﺴـ
ِ ﲔ ﺍﻟ
.ﲔ
َ ﺁﻥ ِﻋﻀ ـ
َ ِﺍﺥ ﺍَﺋِ ﱠﻤ ـ ِﺔ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ ْﻬ ِﺰﺋ
َ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ ـ
ِ ﲔ َﻭ ُﺻـ َـﺮ
َ ﱠﺬﻳـ َـﻦ َﺟ َﻌ ُﻠــﻮﺍ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮ

Açıklama:

Harezmî diyor ki: “İmam Hüseyin’in (a.s) Aşura günü Kerbela sahrasındaki ikinci konuşması şöyleydi: Her iki ordu da
tam olarak hazırlandıktan, Ömer b. Sa’d’ın bayrakları yükseldikten, davul ve borazan sesleri duyulduktan ve Hüseyin
b. Ali’nin çadırları düşman ordusu tarafından bir yüzük kaşı
gibi araya alındıktan sonra, İmam Hüseyin (a.s) ordusundan
dışarı çıkıp düşmanın saﬂarı karşısında yer aldı ve onların
susmalarını ve kendi sözlerini dinlemelerini istedi. Ama onlar gürültü patırtı ediyor, bağırıp çağırıyorlardı; derken İmam
Hüseyin (a.s) onları şu sözlerle susmaya davet e i:
“Yazıklar olsun size, niçin susup da sözlerimi dinlemiyorsunuz? Hâlbuki ben sizi doğru yola çağırıyorum. Kim
bana uyarsa, doğru yolu bulanlardan, bana isyan eden de
helak olanlardan olur. Hepiniz emrime muhalefet ediyor
ve sözümü de dinlemiyorsunuz. Evet, aldığınız haram
hediyeler ve karnınızı dolduran haram lokmalardan dolayı Allah Teâlâ kalplerinizi mühürlemiştir. Yazıklar olsun
size, susmak ve dinlemek nedir bilmez misiniz?”

İmam Hüseyin’in (a.s) sözü buraya varınca, Ömer b. Sa’d’ın
ordusu, “Niçin susup da Hazretin sözlerini dinlemiyoruz.”
diye birbirlerini kınamaya başladılar. Sükût düşmanın ordusuna hâkim olduğunda İmam (a.s) sözlerinin devamında şöyle buyurdu:
“Ey cemaat! Allah sizi helak etsin, kalbinizi kederle doldursun. Şaşkınlık içerisinde olduğunuz bir hâlde, iştiyak-
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la bizi yardımınıza çağırdınız, olumlu cevap verip süratle
imdadınıza koştuk; (ama siz) aleyhimize kılıç çektiniz; ortak düşmanımızın çıkardığı ﬁtne ateşini, bizim aleyhimize
alevlendirdiniz.”
“Dostlarınızın aleyhine toplanıp, aranızda hiç bir adaleti
yaymayan (yararınıza bir adım bile atmayan) ve kendilerinden dünya malından size ulaştıracakları haram bir
lokmadan ve göz diktiğiniz alçak bir yaşayıştan başka
hiçbir şey ummadığınız düşmanlarınıza destek oldunuz.
Birazcık yavaş olun (düşünün). Yazıklar olsun size; bizden taraf hiçbir hata olmaksızın ve hiçbir yanlış görüş
görülmeksizin horlanıp bizi terk e iniz. Kılıçlar kınında,
kalpler huzur içerisinde ve reyler sağlam olduğunda, çekirge gibi süratle bize yöneldiniz ve sinekler gibi başımıza
üşüştünüz. Yüzünüz kara olsun; şüphesiz sizler ümmetin
tağutu, Kur’ân’ı terk eden fasit hiziplerin en son pislikleri,
şeytanın balgamı kimselersiniz. Siz kitabı tahrif eden, sünneti söndüren, Peygamber’in evlatlarını öldüren, vasilerin
neslini kesen, zina zadeleri nesebe ilhak eden, müminleri
inciten ve Kur’ân’ı parçalayan alaycı önderlerin imdadına
koşan kimselersiniz.”(1)

İmam’ın (a.s) sözlerinin devamında beyan e iği diğer konuları, bu hutbenin ikinci bölümünde açıklayacağız.

ْﺨـ ْـﺬ ُﻝ
َ َﺟـ ْـﻞ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍﻟ
َ ُﻭﻥ َﻭ ﺍِﻳﱠﺎﻧـَـﺎ ﺗَ ْﺨ ُﺬﻟـ
َ ﺎﻋ ُﻪ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻤـ ُـﺪ
َ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ُـﻢ ﺍﺑْـ َـﻦ َﺣـ ْـﺮ ٍﺏ َﻭ ﺍ َْﺷــﻴ...
َ ـﻮﻥ ﺍ
َ

ُ ُﺻ َﻮﻟ
ُ ِﻓ
ﻭﻋ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ
ٌ ﻴﻜـ ْـﻢ َﻣ ْﻌـ ُـﺮ
ُ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻓُ ُﺮ
ُ ﻭﻑ ﻭ َ َﺷـ َـﺠ ْﺖ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ُﻋ ُﺮﻭﻗُ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺗَ َﻮ َﺍﺭﺛَ ْﺘـ ُـﻪ ﺍ
ـﺚ َﺷـ َـﺠ َﺮ ٍﺓ َﺷــﺠﻲ
ْ ﻭﺭ ُﻛـ ْـﻢ ﻓَ ُﻜ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﺍ
َ َﺧﺒَـ
ْ ﻧَﺒَﺘَـ
ُ ـﺖ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ﻗُﻠُﻮﺑُ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻏ ِﺸــﻴَ ْﺖ ﺑِـ ِﻪ ُﺻ ُﺪ

ِ ﻟِﻠﱠﻨ
ِ ﺎﻇـ ِﺮ َﻭ ﺍُ ْﻛ َﻠـ ًٍﺔ ﻟِْﻠ َﻐ
ـﺎﻥ
ِ ﺎﺻـ
َ ـﺐ ﺍ ََﻻ ﻟ َْﻌﻨَـ ُﺔ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﻛﺜِـ
َ َْﻳ َﻤـ
َ ﲔ ﺍﻟ ِﱠﺬﻳـ َـﻦ ﻳَ ْﻨ ُﻘ ُﻀـ
ْ ـﻮﻥ ﺍﻻ

1- Bu hutbenin bir bölümü Tuhafu’l-Ukul kitabında “İmam Hüseyin’in
(a.s) Kûfe Halkına Mektubu” unvanıyla nakledilmiştir.
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ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺗَ ْﻮ ِﻛ ِ
ﺍﻟﺪ ِﻋ ﱠﻲ ﺑْ َﻦ
ﻴﺪ َﻫﺎ َﻭ ﻗَ ْﺪ َﺟ َﻌﻠْﺘُ ُﻢ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻛ ِﻔ ًﻴﻼ ﻓَﺎﻧْﺘُ ْﻢ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ُﻫ ْﻢ ﺍ ََﻻ ﺍِ ﱠﻥ ﱠ
ﺍﻟﺬﻟﱠـ ُﺔ ﻳَ ْﺄﺑـَـﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ
ـﺎﺕ ِﻣﱠﻨــﺎ ِّ
ﺍﻟﺴـﱠﻠ ِﺔ َﻭ ِّ
ﱠ
ﺍﻟﺬﻟﱠـ ِﺔ َﻭ َﻫ ْﻴ َﻬـ َ
ﺍﻟﺪ ِﻋـ ِّـﻲ َﻗـ ْـﺪ َﺭ َﻛـ َـﺰ ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍ ْﺛﻨَﺘَ ْﻴـ ِـﻦ ﺑَْﻴـ َـﻦ ِّ
ـﻮﻑ َﺣ ِﻤﱠﻴ ـ ٌﺔ َﻭ
ـﺖ َﻭ َﻃ ُﻬـ َـﺮ ْﺕ َﻭ ﺍَﻧـُ ٌ
ـﻮﺭ َﻃﺎﺑـَ ْ
ﻟَﻨَــﺎ ٰﺫﻟـِ َـﻚ َﻭ َﺭ ُﺳــﻮﻟ ُُﻪ َﻭﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨُـ َ
ـﻮﻥ َﻭ ُﺣ ُﺠـ ٌ
ِﻉ ﺍﻟ ِْﻜ َﺮﺍ ِﻡ ﺍ ََﻻ ﺍِﻧِّﻲ َﻗ ْﺪ ﺍ َْﻋ َﺬ ْﺭ ُﺕ
ﺎﻋ َﺔ ﺍﻟ ِّﻠﺌَﺎ ِﻡ َﻋ ٰﻠﻲ َﻣ َﺼﺎﺭ ِ
ﻮﺱ ﺍَﺑﱠِﻴ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍ َْﻥ ﺗُ ْﺆﺛِ َﺮ َﻃ َ
ﻧُُﻔ ٌ
ﺍﺣـ ٌ ِ ِ
َﻭ ﺍَﻧْـ َـﺬ ْﺭ ُﺕ ﺍ ََﻻ ﺍِﻧـِّـﻲ َﺯ ِ
ُْﺳــﺮ ِﺓ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻗِﱠﻠـ ِﺔ ﺍﻟ َْﻌـ َـﺪ ِﺩ َﻭ ُِﺧـ ْـﺬ َﻻ ِﻥ ﺍﻟﱠﻨ ِ
ﺎﺻـ ِﺮ.
ـﻒ ﺑِ ٰﻬــﺬﻩ ﺍﻻ ْ َ
ـﻮﻥ ﻗِ َْﺪ ًﻣــﺎ
ﻓَ ـ ِﺎ ْﻥ ﻧَ ْﻬ ـ ِﺰ ْﻡ ﻓَ َﻬ ﱠﺰ ُﺍﻣـ َ
َﻭ َﻣﺎ ﺍِ ْﻥ ِﻃﱡﺒﻨَﺎ ُِﺟ ْﺒ ٌﻦ َﻭﻟ ِ
َﻜ ْﻦ

َﻭ ﺍِ ْﻥ ﻧُ ْﻬـ َـﺰ ْﻡ ﻓَ َﻐ ْﻴـ ُـﺮ ُﻣ َﻬ ﱠﺰ ِﻣﻴﻨَــﺎ
ﺁﺧ ِﺮ ﻳﻨَﺎ
َﻣـ ـﻨَﺎﻳَﺎ ﻧَﺎ َﻭ َﺩ ْﻭ ﻟَـ ُﺔ َ

ﺎﺱ
ﺍَِﺫﺍ َﻣﺎ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺕ َﺭَﻓ َﻊ َﻋ ْﻦ ﺍُﻧَ ٍ

ِﻜ ـﻠ َ
ﺑَ
ْﻜ ِﻠ ِﻪ ﺍَ ﻧَﺎ َﺥ ﺑِﺂ َﺧ ِﺮ ﻳﻨَﺎ

ﲔ ﺑِﻨَﺎ ﺍَﻓِﻴ ُﻘﻮﺍ
ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻟِ ﱠ
ﻠﺸﺎ ِﻣﺘِ َ

َﻤﺎ ﻟَِﻘﻴﻨَﺎ
َﺳﻴَ ْﻠ َﻘﻲ ﱠ
ﺍﻟﺸﺎ ِﻣﺘُ َ
ﻮﻥ ﻛ َ

ﻭﺭ ﺑ ُ
ِﻜـ ْـﻢ َﺩ ْﻭ َﺭ
ـﻮﻥ ﺑَ َ
ﺍ ََﻣــﺎ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﺗَﻠْﺒَﺜُـ َ
ﻌﺪ َﻫــﺎ ﺍِﱠﻻ َﻛ ِﺮﻳﺜَ َﻤــﺎ ﻳُ ْﺮ َﻛـ ُ
ﺱ َﺣ ٕﺘــﻲ ﺗَـ ُـﺪ َ
ـﺐ ﺍﻟَْﻔـ َـﺮ ُ
َﻖ ﺍﻟْ ِﻤ ْﺤ َﻮ ِﺭ َﻋ ْﻬ ٌﺪ َﻋﻬ َ ِ
َﻲ ﺍَﺑِﻲ َﻋ ْﻦ َﺟ ِّﺪﻱ َﺭ ُﺳ ِ
َﻖ ﺑ ُ
ﻮﻝ ﺍٕﻟ ــﻠ ِﻪ
ِﻜ ْﻢ ﻗَﻠ َ
ﺍﻟﺮﺣﻲ َﻭ ﺗَ ْﻘ ِﻠ َ
ﱠ
ِﺪ ُﻩ ﺍﻟ ﱠ
ﺎﺟ ِﻤ ُﻌــﻮﺍ ﺍ َْﻣ َﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ ُﺷـ َـﺮﻛَﺎﺋَ ُﻜ ْﻢ ﺛُـ ﱠـﻢ َﻻ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﺍ َْﻣ ُﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ُﻏ ﱠﻤـ ًﺔ ﺛُـ ﱠـﻢ ﺍ ْﻗ ُﻀــﻮﺍ
﴿...ﻓَ ْ

ِ
ْﺖ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺭﺑِّﻲ َﻭ َﺭﺑِّ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﺩﺍﺑﱠ ٍﺔ ﺍِﱠﻻ ُﻫ َﻮ
ﻭﻥ﴿ ﴾.ﺍِﻧِّﻲ ﺗَ َﻮ ﱠﻛﻠ ُ
َﻲ َﻭ َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻈ ُﺮ َ
ﺍﻟ ﱠ
ﺎﺻﻴَﺘِ َﻬــﺎ ﺍِ ﱠﻥ َﺭﺑـِّـﻲ َﻋ ٰﻠــﻲ ِﺻــﺮ ٍ
ِ
ﺁﺧـ ٌﺬ ﺑِﻨَ ِ
ﻴﻢ﴾.
ﺍﻁ ُﻣ ْﺴــﺘَ ِﻘ ٍ
َ

ﲔ ﻛِ
ـﻒ َﻭ
ﻮﺳـ َ
ﺍﻟﺴـ َـﻤﺎ ِﺀ َﻭﺍﺑْ َﻌـ ْ
ـﺚ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ِﺳ ـﻨِ َ
...ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ْ
ـﺲ َﻋ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ ﻗَ ْﻄـ َـﺮ ﱠ
َﺴ ـﻨِ ّﻲ ﻳُ ُ
ﺍﺣﺒِـ ْ
ـﻒ ﻳﺴ ـ ِﻘﻴﻬ ْ
َﺳ ـ ِﻠ ْ
َﺣـ ًـﺪﺍ ﻗَ ْﺘ َﻠ ـ ًﺔ
ِﻢ ﻛَﺄ ًﺳــﺎ ُﻣ َﺼﱠﺒـ َـﺮ ًﺓ ﻓَـ َـﻼ ﻳَـ َـﺪ ُﻉ ﻓِﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺍ َ
ّﻂ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ُﻏـ َـﻼ َﻡ ﺛَ ِﻘﻴـ ٍ َ ْ ْ
َﻭﻟِﻴَﺎﺋِــﻲ َﻭ ِﻻ َْﻫـ ِـﻞ ﺑَْﻴﺘِــﻲ َﻭ ﺍ َْﺷــﻴَﺎ ِﻋﻲ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ
ﺑَِﻘ ْﺘ َﻠ ـ ٍﺔ َﻭ َﺿ ْﺮﺑَـ ًﺔ ﺑ َ
ِﻀ ْﺮﺑَـ ٍﺔ ﻳَ ْﻨﺘَ ِﻘـ ُـﻢ ﻟـِـﻲ َﻭ ِﻻ ْ
ﻓَ ِﺎﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ ﻛ ﱠ
ـﲑ.
َﺬﺑُﻮﻧـَـﺎ َﻭ َﺧ َﺬﻟُﻮﻧـَـﺎ َﻭ ﺍَﻧْـ َ
ـﺖ َﺭﺑﱡﻨَــﺎ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠﻨَــﺎ َﻭ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ ﺍﻟ َْﻤ ِﺼـ ُ
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Açıklama:
“Sizler şimdi, İbn Harb’a (Muaviye oğlu Yezid’e) ve onlara
uyanlara güvenip bize yardımda bulunmuyorsunuz. Evet,
Allah’a andolsun ki yardım etmemek ve hilekârlık sizin en
bariz sıfatlarınızdandır; damar ve kökleriniz onun üzerine boy salmış, dal ve gövdeniz onu miras edinmiş, gönülleriniz bu kınanmış adet üzere rüşt etmiş, kalpleriniz bu
sıfatlarla dolmuştur. Siz bağ bekçisinin boğazında kalan
veya hırsız bir kimsenin tatlı bir lokması olan habis bir
meyve gibisiniz. Allah’ın laneti, antlaşma kesinleştikten
sonra Allah’ı keﬁl kılmakla birlikte onu bozanların üzerine olsun. Allah’a andolsun ki sizler işte o kimselersiniz.
Bilin ki, zina zade oğlu zina zade (Ubeydullah b. Ziyad)
bizi iki şey: Kılıç ve zillet arasında bırakmıştır; zillet ise
bizden uzaktır. Zira alçak kimselerin itaatini, kerim kişilerin katligâhına tercih etmeyi, ne Allah, ne Peygamber’i
ve ne de müminler kabul ederler ve ne de pak ve tahir
olan anneler ve izzet-i nefsi olan kimseler bunu reva görürler. Bilin ki, ben, hücceti tamamladım ve size karşı olan
görevimi yerine getirdim. Ben, aile efradımın azalmasına
ve yardımcıların da yardım etmemesine rağmen hedeﬁme
doğru yürümekte devam edeceğim.”

Bu sırada İmam (a.s), şu şiiri okudu:
“Eğer düşmana galip gelirsek, zaten önceden de galiptik.
Ama eğer (zahirde) yenilirsek, yine gerçekte yenilmiş biz
değiliz.
Biz korkaklık nedir bilmeyiz fakat başımıza birtakım olaylar gelmiş, devlet başkalarının eline geçmiştir.
Bizi alaya almak isteyenlere de ki, kendinize gelin. (Çünkü) bizim uğradığımız şeye onlar da uğrayacaktır.
Ölüm, devesini birisinin kapısından kaldırdığında şüphesiz diğerlerinin kapısına yatıracaktır.”

254 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Daha sonra İmam (a.s) sözünün devamında şöyle buyurdu:
“Bilin, Allah’a andolsun ki, bu savaştan sonra siz ancak
süvarinin bineğe bindiği bir süre miktarınca eğlenip durursunuz (arzularınıza ulaşırsınız), nitekim olaylar, bir
değirmenin döndüğü gibi sizi döndürür ve bir değirmen
taşının milinin sarsıntısı gibi sizi sarsıp mustarip eder. İşte
bu, babam Ali’nin, ceddim Resulullah’tan nakle iği bir
vasiye ir.”

Daha sonra İmam (a.s), ellerini göğe kaldırıp Ömer b. Sa’d’ın
ordusuna şöyle beddua e i:
“Allah’ım, onlara (bir damla olsun) yağmur yağdırma.
Onlara, Yusuf’un yılları gibi (zor ve kurak) yıllar yaşat;
onlara, Sakiﬂi genci (Muhtar veya Haccac’ı) musallat kıl
ki acı (zillet) kabıyla onları doyursun (onlara kan kustursun) ve onlardan hiçbirisini cezasız bırakmasın; katledenlerini katletsin, vuranlarını ise vursun. Böylece onlardan
Ehlibeyt’imin ve Şialarımın intikamını alsın. Zira onlar
bizi tekzip e iler, (düşmanlar karşısında) bize yardımda
bulunmadılar. Ey Allah’ım! Sen bizim rabbimizsin, sana
tevekkül ederiz. Şüphesiz ki dönüşümüz sanadır.”(1)

Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu hutbesindeki cümlelerin her birinin, Hazretin diğer hutbe ve sözleri gibi şerh ve tefsire ihtiyacı vardır; önemli netice ve eğitici dersleri içermekte, başka
büyük bir kitabın olmasını gerektirmektedir. Zira gördüğü-

1- Bu hutbe az bir ihtilaﬂa, Tuhafu’l-Ukul, s. 171’de Maktel-i Harezmî,
c. 2, s. 7-8’de el-Lühuf, Maktel-i Avalim ve Tezkiretu’l-Havas kitaplarında nakledilmiştir. Ama biz Maktel-i Harezmî’nin metnini esas alıp
onu nakle ik.
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nüz gibi İmam (a.s), bu hutbenin önemli bir bölümünde Kûfe
halkını kınamakta ve onların, ahitlerini bozmalarını hatırlatmaktadır ki, nasıl oldu da bir gün, Benî Ümeyye’nin cinayetleri karşısında kelebekler gibi Hazretin vücudunun etrafında
toplanmış ve başka bir gün de yüz seksen derece yön değiştirerek Hazreti terk edip, aynı cinayet kar Benî Ümeyye’yi
savundular ve Peygamber (s.a.a) hanedanın vasıtasıyla elde
e ikleri kılıcı (gücü) Peygamber’in (s.a.a) torunlarının aleyhine kullandılar ve düşmanın, Resulullah’ın (s.a.a) evlatları
aleyhine yakmış olduğu ateşi onlar alevlendirdiler.
İmam (a.s), Kûfe halkını kınamasının devamında şöyle buyuruyor:
“Sizler, sünnetleri yok eden ve hidayet kandillerini söndürenlersiniz. Sizler, biz Ehlibeyt’e, bahçıvanının boğazında
kalarak, kendisini bakıp yetiştiren için dert ve acı, hain hedeﬂeri doğrultusunda faydalanmak için gasp edip çalan
Benî Ümeyye içinse, çok lezzetli bir lokma olan faydasız
ve bereketsiz meyve gibi siziniz.”

İmam (a.s), bu hutbenin mukaddimesinde, Kûfe halkının
kendi İmam ve rehberlerine yardım etmemelerini ve onların,
İslam’ın eski düşmanı olan Benî Ümeyye’nin yardımına koşmalarını, karınlarına doldurdukları haram yemeklerin neticesi olduğunu vurgulamaktadır.
İmam (a.s), kendisi için öne gelen iki yol ayrımında: zillet içinde yaşamak veya i iharla ölmek; kendi yolunu tayin etmiştir.
Ölümü alçak bir yaşayışa tercih edip şöyle buyurmuştur:
“Heyhat minne’z-zille (Zillet bizden uzaktır.).”

Nihayet İmam (a.s), konuşmasının sonunda Kûfe halkının
geleceğinden haber vermiş ve onlara, “Allah’ım Sakiﬂi genci
(Haccac ve Muhtar) onlara musallat et.” diye beddua etmiştir.

256 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Bu hutbede, pek çok konu ve nokta vardır, fakat biz birkaç
noktayı açıklamakla yetineceğiz.
1- Haram Yemenin Haktan Sapmadaki Etkisi

Şu kesindir ki, her çeşit günah, tövbe edilmediği takdirde
sapma ve eğriliklerin oluşmasında etkilidir; ama bütün günahların arasında, ﬁkrî sapıklıklar ve haktan sapmada, haram
yemenin etkisi diğer günahlardan daha çoktur. İşte bunun
içindir ki İslam’da, bu esasın sadece erginlik çağına ermiş kişilerde değil, belki bebeklerin beslenmesinde ve annelerde,
özellikle hamilelik ve süt verme döneminde bunların dikkatle
riayet edilmesinin tavsiye edildiğini görmekteyiz. Bu tavsiye
çocuklar için bir mükelleﬁyet getirmese bile onların ﬁkir yapısında ve gelecekte ruhunda önemli bir rolü vardır; bundan
dolayı bu meselenin İslam’da büyük bir yeri vardır.
İşte bunun içindir ki, İmam Hüseyin (a.s), bu hutbenin ilk bölümünde, hak sözü dinlemeye hazır olmayan Kûfe halkının
muhalefet ve inatlarının sebebini, bu şekilde beyan etmiş olduğunu görmekteyiz:
“Aldığınız haram hediyeler ve karnınızı dolduran haram
lokmalardan dolayı Allah Teâlâ kalplerinizi mühürlemiştir.”
Geçmiş yıllar boyunca babam Ali’yi (a.s) mağlup etmek ve
kardeşim Hasan Müçteba’yı siyaset ve hilafet sahnesinden
uzaklaştırmak için Muaviye tarafından hediye olarak birçok haram mallar (siz Kûfe halkına) gönderilmiş karınlarınız bu çeşit haram lokmalarla dolmuştur.
Bu haram lokmaların eseriyle de kalpleriniz kararmış,
hakkı gören gözünüz kör olmuş ve kulaklarınız ise, hak
sözü duyma hususunda sağır olmuştur.”
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2- İslam’ın Gücü, İslam’ın Aleyhine Savaşıyor

İmam’ın (a.s) hutbesinde ilgi çekici ve üzerinde durulması
gereken ikinci konu da Hazretin Kûfe halkının dikkatini şu
gerçeğe çekmesidir: “Sizler, Peygamber (s.a.a) hanedanına ait
olan kılıçlarla (güçle) kendi aleyhlerine kıyam e iniz ve İslam’ın
size bağışladığı gücü, İslam’ın kendi aleyhine kullandınız.”
Bu konu ve aynı şekilde İmam’ın (a.s), Aşura günü Kerbela
sahnesinde hak ve batılın yüzleştiği bir sırada hatırla ığı ilk
konu, belli bir zamana ve özel bir bölgeye mahsus değildir;
belki insanların, tarih boyunca hak ve batılın yüz yüze geldiği
sahnelerde karşılaştıkları bir gerçektir. Şimdi ki tarihimizde
de bu sahneyi kendi gözümüzle gördük ve görmekteyiz. Halkın ekseriyetinin, “İran İslam Cumhuriyetini” teyit etmesi,
zamanımızın Emevîlerinin ve onların kuklalarının kudretini
yenmesi karşısında, nifak ehli bir grup, kurnazca bu harekete
muhalefet etmeye kalkışıyor ve zamanın Emevîlerinin haram
mal ve paralarından beslenen kişiler gibi tarihte eşine rastlanmayan bu hareket karşısında mücadeleye kalkışıyorlar.
Üzülecek başka bir konu da, bu birkaç muhaliﬁn yanında, bütün haysiyet, varlık ve hayatlarını İslam ve Kur’ân’a borçlu olmalarına rağmen, Pehlevi hanedanının hükümeti döneminde
bu ülkenin her tarafından fesat, fuhuş ve münkeratın yayıldığı ve İslam’ın esasını ortadan kaldırmak için (Hicri tarihini değiştirmek, “Bahaiyet”i resmiyete tanımak vb...) hesaplı
programların icra edildiği o şartlar içerisinde, sükût edip en
küçük bir hareket bile yapmayan, bunun yanı sıra, İslam ve
Kur’ân’ı korumak için zindanlara atılan kimseleri de alaya
alıp istihza eden bazı fertleri de görmekteyiz.
Evet, işte bu insanlar, bugün de hak ve hakikatin sebatı için
bu İslam Cumhuriyetine yardım etmemelerinin yanı sıra, zamanın Yezidlerinin, İslam’ı yok etmek için her tara an sefer-
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ber olduğu böyle kritik bir zamanda, bilerek veya bilmeyerek,
ha a İslam’ı savunmak adına, sükût, hareket, tavır ve sözleriyle İslam ve Kur’ân’ı yok ederek Yezidlere destek olmuş ve
düşmanın, İslam’ın aleyhine yaktığı ateşi alevlendirmekte etken olmuş ve kendi bahçıvanı (İslam ve Kur’ân) için acı verici bereketsiz bir meyve, gasıp İslam düşmanları ve asrın kan
içicileri içinse tatlı bir lokma olmuşlardır.
Değişim ve olaylar, ne kadar da ilginç bir sahne ve imtihan
alanıdır. Zira Ebu Musa b. Eş’âri’lerin, Hz. Ali’nin (a.s) aleyhine, Basra’da savaşanların ve (zahirde) Kur’ân’ın hafızı ve
alınlarında secde izleri bulunan Nehrevanlıların, İslam için
tehlikesinin, Muaviye ve Haccac’ların tehlikesinden az olmadığını göstermektedir.
Ben, bunların (İran İslam Cumhuriyetine muhalif olanların)
da, Hazretin bu bedduasına uğramalarından korkuyorum.
3- Sarsılmaz Bir İrade

Bu hutbede ki üçüncü ilginç nokta ise, İmam’ın kılıç, mızrak
ve düşman atlarının ayakları altında sarsılmaz iradesi ve kesin tavrı ile zillete boyun eğmemesidir. Bu yüzden ölüm ile
zillet arasında kalsak bile yine sözümüz şudur: “Heyhat minne’z-zille (Zillet bizden uzaktır.).”
Yazarın akidesine göre, Hz. Hüseyin’in (a.s) mübarek kubbesinin üzerinde dalgalanan al bayrak yerine, İmam’ın (a.s),
“Heyhat minne’z-zille” sözünü, kızıl renkli neon tablosu şeklinde dikmeleri daha uygundur; çünkü bu söz, her bayraktan
daha çok özgürlük ve bağımsızlık göstergesi, dostlar için her
slogandan daha çok güç ve ruh verici ve düşmanlar içinse her
güç ve kudre en daha kırıcı ve ezicidir. Çünkü Hüseyin b. Ali
(a.s), çok güçlü ve acımasız bir düşmanla karşı karşıyaydı, onlar ellerinden geldiği kadar Hazrete, ashabına ve Ehlibeyt’ine
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utanmaksızın acımasızca saldırıp, haklarında düşünülmeyen
şeyleri yaptılar.
Ama düşmanın, karşısında aciz kaldığı şey İmam’ın (a.s) güçlü iradesi ve zillete boyun eğmemesiydi. İmam (a.s), en güçlü
düşmanın, kılıç, ok ve mızrakları karşısında bile şöyle buyuruyordu:
“Biz, bu az gücümüzle, bu güçlü düşmanın karşısında
savaşacağız; galip olursak zaten bu yeni bir şey değildir;
ama öldürülürsek bizim (gerçekte) mağlup olmadığımızı
herkes biliyor. Sadece bedenlerimiz atların ayakları altında parçalanır ama irademizde hiçbir sarsıntı ve değişme
olmaz.”

Şeyh Kazım Ezurî şöyle diyor: “Ben şu şekilde bir şiiri kaleme
almıştım:
“Mızraklar onların (Hz. Hüseyin ve ashabının) bedenlerini
parçaladı, el, ayak ve yüzlerinin şeklini değiştirdi; ama onların keramet, efendilik, himmet ve imanlarında en küçük bir
değişiklik bile olmadı.”
Bu şiiri yazdığım günün gecesi Fatımatü’z-Zehra (a.s), yakınlarımdan birine rüyada: ‘Git bu şiiri Şeyh Kazım’dan al.’ diye
buyurmuş; kendisiyle aram iyi olmamasına rağmen eve gelip:
‘Şeyh! Sen böyle bir şiir yazmış mısın?’ dedi. Cevabında, ‘Evet
böyle bir şiir yazmışım; ama bu şiiri şimdiye kadar hiç kimsenin yanında okumadım, sen bunu nerden öğrendin?’ diye
sordum. Cevaben şöyle dedi: ‘Fatımatü’z-Zehra (a.s) rüya âleminde mezkûr şiiri bana okudu ve beni sana gönderdi.”

İMAM’IN (A.S) BEDDUASI

ِ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍِﻧﱠــﺎ ﺍ َْﻫـ ُـﻞ ﺑَْﻴـ...
ـﺐ
َ َﻤﻨَــﺎ َﻭ َﻏ َﺼـ
َ ـﺖ ﻧَﺒِﻴِّـ َـﻚ َﻭ ُﺫ ِّﺭﻳﱠﺘُـ ُـﻪ َﻭ ﻗَ َﺮﺍﺑَﺘُـ ُـﻪ ﻓَﺎ ْﻗ ِﺼـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ َﻇﻠ
.ـﺐ
ٌ َﺣ ﱠﻘﻨَــﺎ ﺍِﻧﱠـ َـﻚ َﺳ ـ ِﻤ
ٌ ﻴﻊ ﻗَ ِﺮﻳـ

ِ ﻻ َﻋ ﺍَ ٕﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍَ ِﺭﻧِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ٰﻫ َﺬﺍ ﺍﻟْﻴَ ْﻮ َﻡ ُﺫ...
.ﺎﺟ ًﻼ
.ﺍَ ٕﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ ُﺣ ْﺰ ُﻩ ﺍِﻟَﻲ ﺍﻟﱠﻨﺎﺭ...

.ْﻪ َﻋ َﻄ ًﺸﺎ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟ َُﻪ ﺍَﺑَ ًﺪﺍ
ُ ﺍَ ٕﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﻗﺘُﻠ...
Açıklama:

Tarihçilerin nakline göre, Aşura günü İmam’ın (a.s) konuşma ve tavsiyelerinden sonra, üç kişi şahsen Hazretle karşılaşıp inatlaşarak hakikati inkâr etmede aşırıya gidince, İmam
(a.s) onlara beddua e i. Hazretin bedduası onların hakkında
hemen müstecap oldu. Bunlardan ikisi aynı saa e, üçüncüsü ise, Aşura’dan çok az bir zaman geçmeksizin, kendi kötü
amellerinin cezasına ulaştılar.
1- Harezmî’nin nakline göre, İmam (a.s) konuşmalarından bir
sonuç alamadığını ve halkın ona karşı saldırıya geçtiğini görünce, yüzünü göğe doğru kaldırıp şöyle niyazda bulundu:
“Allah’ım! Biz Peygamber’in (s.a.a) Ehlibeyt’i, onun torunları ve yakınlarıyız. Allah’ım bize zulmeden ve hakkımızı
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gasp eden kimseleri zelil et. Şüphesiz sen kullarının duasını duyan ve onlara en yakın olansın.”

Ordunun önünde bulunan Muhammed b. Eş’âs, İmam’ın (a.s)
bedduasını duyunca ileri çıkıp: “Seninle Muhammed arasında ne gibi bir yakınlık var ki?” dedi.
İmam (a.s), bu açık inkâr ve inadı onda görünce şöyle beddua
e i:
“Allah’ım! Onun bugün, acil bir şekilde zillete uğramasını
bana göster.”

İmam’ın (a.s), şe atli, râuf ve aynı zamanda yanık yüreğinden çıkan bu beddua, Muhammed b. Eş’âs hakkında müstecap oldu; o çok geçmeksizin deﬁhacet için ordudan ayrılıp
biraz uzaklaştıktan sonra bir köşeye oturuverdi; tam o sırada
siyah bir akrep onu soktu ve böylece avret yerleri açık bir hâlde helak oldu.(1)
2- Belazurî, İbn Esir ve diğer tarihçilerin nakle iğine göre, İbn
Sa’d’ın ordusu, Hz. Hüseyin’in (a.s) çadırlarına yaklaştığında,
Abdullah b. Havza et-Temimî isminde bir kişi, ileri çıkıp yüksek bir sesle, İmam’ın (a.s) ashabına hitaben: “Hüseyin sizin
aranızda mı?” diye sordu; hiç kimse ona cevap vermedi. Sözünü birkaç defa tekrarladığında, Hazretin ashabından biri,
“İşte bu Hüseyin’dir, ne istiyorsun?” diye cevap verdi.
Abdullah b. Havza, İmam’a (a.s) hitaben şöyle dedi: “Seni cehennemle müjdeliyorum.”
İmam (a.s) da, ona cevaben şöyle buyurdu:

ِﻛ
ﻴﻊ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺍَﻧْ َﺖ؟
ٍ َﺬﺑْ َﺖ ﺑَ ْﻞ ﺍَْﻗ ِﺪ ُﻡ َﻋ ٰﻠﻲ َﺭ ٍّﺏ َﻏ ُﻔﻮ ٍﺭ َﻛ ِﺮ
ٍ ﱘ ُﻣ َﻄ
ٍ ﺎﻉ َﺷ ِﻔ
1- Maktel-i Harezmî, c. 1, s. 249.
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“Yalan söylüyorsun, çünkü ben bağışlayan, kerim, itaat
edilen ve şefaat kabul eden Allah’a doğru gidiyorum; sen
kimsin?”

Abdullah: “Ben Havza’nın oğluyum.” dedi. Bu sırada İmam
(a.s) ellerini göğe doğru açıp ona ismine uygun bir lafızla şöyle beddua e i:
“Allâhumme huzhu ile’n-nar.” “Allah’ım onu cehenneme
doğru çek.”

İbn Havza, İmam’ın (a.s) bedduasına sinirlenip atına bir kırbaç vurdu, bunun üzerine at hızla koşmaya başlayınca o atının üstünden yere düştü ve ayağı eyerin üzengisine takıldı; at
ürküp onu sağa, sola vurmaya başladı. Daha sonra İbn Havza’nın parçalanmış yarı canlı bedenini, içerisinde ateş yakılmış bir çukura a ı; böylece, İbn Havza cehennem ateşinden
önce, dünya ateş ve azabına duçar oldu.
İmam (a.s), bu durumu görünce, duası müstecap olduğu için
şükür secdesine kapandı.(1)
İbn Esir bu olayı nakle ikten sonra, Mesruk b. Vail el-Harezmî’den de şöyle nakleder: “Ben ganimet ele geçirmek için
Kûfe ordusunun ön safında yer almıştım ama İbn Havza’nın
başına gelen olayı (belâyı) kendi gözümle gördüğümde, bu
hanedanın Allah katında özel bir saygınlığa sahip olduğunu
anladım. Kendi kendime, onlara karşı savaşarak cehenneme
gitmemem gerekir, deyip bir kenara çekildim.
3- Belazurî ise, şöyle naklediyor: “Aşura günü, Abdullah b.
Hasin-i Azudi, yüksek bir sesle şöyle dedi. ‘Ey Hüseyin! Allah’a ant olsun ki, susuzluktan ölseniz de gök gibi mavi ve

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 191. el-Kâmil, c. 4, s. 27. Maktel-i Harezmî, c. 1,
s. 294. Tarih-i İbn Asakir, s. 256.
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şeﬀaf olan bu Fırat’ın suyundan bir damlasını bile içmenize
izin vermeyeceğiz.
İmam (a.s), onun bu sözüne karşılık şöyle beddua e i:
“Allah’ım, onu susuzluk ateşiyle öldür ve ebedi olarak affetme.”

Belazurî daha sonra şöyle diyor: “İbn Hasin, İmam’ın (a.s)
beddua e iği şekilde susuzluktan öldü; çünkü Aşura gününden sonra sürekli içebildiği kadar su içiyordu; fakat bir türlü
susuzluğunu gideremiyordu ve sonunda bu yüzden helakete
uğradı.(1)

1- Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 181.

ÖMER B. SA’D’A SÖZÜ

ـﺎﻥ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ
َﻱ ُﻋ َﻤـ ْـﺮ ﺍَﺗَ ْﺰ َﻋـ ُـﻢ ﺍَﻧﱠـ َـﻚ ﺗَ ْﻘﺘُ ُﻠﻨِــﻲ َﻭ ﻳُ َﻮﻟِّﻴـ َـﻚ ﱠ
َ ﺍﻟﺪ ِﻋـ ﱡـﻲ ﺑـِ َـﻼ َﺩ ﺍﻟـ ﱠـﺮ ِّﻱ َﻭ ُﺟ ْﺮ َﺟـ
ْﺍ

ـﺖ َﺻﺎﻧـِ ٌـﻊ ﻓَ ِﺎﻧﱠـ َـﻚ َﻻ ﺗَ ْﻔـ َـﺮ ُﺡ ﺑَ ْﻌـ ِـﺪﻱ ﺑ ُِﺪﻧْﻴَــﺎ
َ ﺎﺻﻨَـ ْـﻊ َﻣــﺎ ﺍَﻧْـ
ٌ ـﺎﺀ ﺑ ِٰﺬﻟـِ َـﻚ َﻋ ْﻬـ ٌﺪ َﻣ ْﻌ ُﻬـ
ْ َـﻮﺩ ﻓ
ُ ﺗَﺘَ َﻬﱠﻨـ

ْ
ِ َﻭ َﻻ
ـﺎﻥ ﺑِﺎﻟ ُْﻜﻮﻓَـ ِﺔ َﻭ ﻳَﱠﺘ ِﺨ ُﺬﻭﻧـَ ُـﻪ
ُ ﺍﻟﺼ ْﺒﻴَـ
ِّ ـﺎﻩ
ُ ﺁﺧـ َـﺮ ٍﺓ َﻭ َﻛ َﺎﻧـِّـﻲ ﺑ َِﺮﺃ ِﺳـ َـﻚ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻗَ َﺼﺒَـ ٍﺔ ﻳَﺘَ َﺮ َﺍﻣـ
.َﻏ َﺮ ًﺿــﺎ ﺑَْﻴﻨَ ُﻬـ ْـﻢ

Açıklama:

İmam (a.s), Aşura günü ikinci konuşmasından sonra Ömer
b. Sa’d’ı istedi. O, Hazretle karşı karşıya gelmeyi ve onunla
görüşmeyi istememesine rağmen, İmam’ın (a.s) yanına geldi.
Hazret son olarak ona hücceti tamamladı, onun savaş hakkında aldığı kararın tehlikeli sonuçlarını kendisine hatırlatıp
şöyle buyurdu:
“Ey Ömer! Beni öldürmekle zina zadenin (Yezid’in) seni
mükâfatlandıracağını, seni, Rey ve Gurgan’a vali tayin
edeceğini mi sanıyorsun? Allah’a ant olsun ki böyle bir
makama sahip olamayacaksın; çünkü bu kesin bir vaa ir.
Artık elinden geleni yap, şüphesiz ki benden sonra dünyada ve ahire e mutlu olmayacaksın (her iki dünyada Allah’ın ve kulların gazabına uğrayacaksın.).
Ben, başının Kûfe’de mızrağa takıldığını ve çocukların, onu
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aralarında hedef alıp taşladıklarını adeta görüyorum.”(1)

Ömer b. Sa’d, İmam’ın (a.s) sözlerini duyar duymaz hiçbir
cevap vermeksizin Hazre en yüz çevirip kızgın ve asık bir
suratla kendi ordusuna doğru geri döndü.

Hüseyin b. Ali (a.s), hücceti tamamlamak için iki defa Ömer
b. Sa’d ile görüştü ve ona nasiha e bulundu; ha a ona yönelecek her çeşit maddi hasarı telaﬁ edeceğine dair söz bile verdi
ve onu bu yollarla, korkunç cinayetler işlememesi, dünya ve
ahiret hüsranına duçar olmaması için hidayete kavuşturmak
istedi.
Ama makam sevgisi ve riyasete ulaşma arzusu, Ömer b.
Sa’d’ın aklını çelmişti. İmam (a.s), her iki görüşmesinde de,
onun olumsuz tavırlarıyla karşı karşıya kaldı. Ömer b. Sa’d,
Hazretin bu kadar nasihatinden hiçbir şekilde istifade etmedi. Tüm bu olanlardan sonra da İmam (a.s), Ömer b. Sa’d’la
olan ilk görüşmesinde ona şöyle beddua e i:
“Ne olmuş sana? (ki şeytana itaat etmekte bu kadar ısrar
ediyorsun) Allah seni yatağında boğazlatsın, kıyame e de
seni aﬀetmesin, Irak buğdayından -az bir miktar hariç- bir
şey yemeyesin (yani ömrün tükensin).”

İmam (a.s) nasiha en bir netice alamayınca ve Ömer b. Sa’d’ın
saldırıya hazırlandığını görünce şöyle buyurdu:
“Riyaset sana nasip olmayacaktır, dünya ve ahire e de
mutlu olamayacaksın.”

1- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 8. Maktel-i Avalim, s. 86.
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Şimdi, Aşura olayından sonra İmam’ın (a.s), Ömer b. Sa’d’ın
hakkında buyurduğu sözün nasıl gerçekleştiğini görmek için,
Ömer b. Sa’d’ın akıbetinin nereye vardığına bir göz atalım.
Ömer b. Sa’d’ın, Aşura gününden sonra yaşadığı kısa süre
içerisinde bir gün olsun yüzü gülmedi; ölümü de normal bir
şekilde olmadı. Çünkü İmam’ın (a.s) beddua e iği şekilde
kendi evinin içerisinde boğazlanarak cehenneme vasıl oldu.
Ömer b. Sa’d’ın zillet ve bedbahtlığı Aşura gününden hemen
sonra başladı. Zira Ömer b. Sa’d, esirlerle beraber Kûfe’ye girdiğinde, Kerbela olayını İbn Ziyad’a anlatmak için onun yanına vardı. İbn Ziyad, olayları onun dilinden dinledikten sonra
ona şöyle dedi: “Hüseyin’le savaşmak için sana vermiş olduğum emirnameyi şimdi bana geri ver.” Ömer b. Sa’d, emirname savaş anında kayboldu bahanesiyle, onu İbn Ziyad’a vermekten çekindi; ama İbn Ziyad’ın ısrarını görünce şöyle dedi:
“Ey Emîr! Niçin böyle ısrar ediyorsun? Ben senin emrine itaat
ederek, Hüseyin ve ashabını öldürdüm. Emirnameye gelince,
Medine ve diğer şehirlerde Kureyş kadınlarına gösterip, kendimi mazur göstermem için o benim yanımda kalmalıdır.”
Sibt b. Cevzi’nin nakle iğine göre, İbn Ziyad buna karşı çok
sinirlendi. Aralarındaki tartışma o kadar şiddetlendi ki Ömer
b. Sa’d, Daru’l-İmare’den (hükümet konağından) evine döndüğünde, yol esnasında kendi kendine şöyle mırıldanıyordu:
“Benim gibi eli boş ve bahtsız evine dönen, dünya ve ahiretini
kaybeden hiçbir yolcu görülmemiştir.”
Ömer b. Sa’d bu olaydan sonra evinde saklanıp artık dışarı
çıkmıyordu. Çünkü İbn Ziyad’ın hışmına uğramış, aynı zamanda bütün halkın nefretine maruz kalmıştı; öyle ki camiye
gi iğinde halk ondan uzaklaşıyor, sokak ve pazardan geçtiği vakitlerde de kadın, erkek, küçük, büyük herkes ona lanet
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ederek, onu birbirlerine gösterip: “İşte bu adam Hüseyin’in
katilidir.” diyorlardı.
Sonunda Ömer b. Sa’d, Hicri 65’de yani İmam Hüseyin’in
(a.s) şehadetinden 5 yıl sonra Muhtar b. Sakafî’nin emriyle,
tarih kitaplarında nakledildiği şekilde katledildi. Hadise özet
olarak şöyledir: Bir gün Muhtar, Ömer b. Sa’d hakkındaki aldığı karara değinip şöyle dedi: “Çok yakın bir zamanda, şu
özelliklere sahip, ölümü yer ve gök ehlini mutlu edecek olan
bir kimseyi öldüreceğim.” Mecliste bulunan Heysem ismindeki bir şahıs Muhtar’ın maksadını anladığından dolayı oğlu
Üryan’ı, Ömer b. Sa’d’ın yanına gönderdi ve ona ikazda bulundu. Ertesi gün Ömer b. Sa’d, Kerbela’da yanında bulunan
oğlu “Hafs”ı, Muhtar’la konuşmak için onun yanına gönderdi. Muhtar, Hafs geldikten hemen sonra muhafızlarının reisi
olan Kıysan-ı Tammar’ı gizlice yanına çağırıp ona: “Şimdi git
Ömer b. Sa’d’ın başını bedeninden ayır ve benim yanıma getir.” diye emre i.
İbn Kutaybe de şöyle diyor: “Kıysan, Muhtar’ın emri gereğince Ömer b. Sa’d’ın evine girip onu yatağı içerisinde yakaladı.
Ömer b. Sa’d, Kıysan’ın ö eli çehresini görünce, artık öldürüleceğini anladı, yerinden kalkmak isterken ayağı yorgana
takılıp yatağının üzerine kapandı; Kıysan ise mühlet vermeden hemen başını bedeninden ayırdı; böylece onun rezalet ve
cinayetle dolu de erini dürüp hayatına son verdi.”
“Kıysan, Ömer b. Sa’d’ın uğursuz başını Muhtar’ın yanına getirdiğinde Muhtar, Hafs’a hitap ederek şöyle dedi: ‘Bu kesik
başın sahibini tanıyor musun?’ Hafs: ‘Evet, artık ondan sonra
yaşamanın hiç bir hayrı yoktur.’ dedi. Muhtar: ‘Evet, artık yaşamanın sana bir faydası yoktur.’ deyip Hafs’ın da başının bedeninden ayrılmasını ve babasının başının kenarına bırakılmasını emre i. Bu esnada Muhtar şöyle dedi: ‘Ömer b. Sa’d,
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Hüseyin’e (a.s) karşılık, Hafs da, Ali Ekber’e...’ Daha sonra:
‘Hayır, Allah’a ant olsun ki bunlar eşit değillerdir. Eğer Kureyş hanedanının dör e üçünü öldürsem yine de Hüseyin’in
(a.s) bir parmağına bile eşit olamayacaklardır.’ dedi.”(1)
İşte bunlar, Hüseyin b. Ali’nin (a.s), tarih cinayet kârlarının en
büyüğü olan Ömer b. Sa’d hakkındaki şu duasının neticesinden ibaret idi:
“Şüphesiz sen benden sonra ne dünyada hoşnut olacaksın, ne
de ahire e... Allah seni, yatağında boğazlatsın, Kıyame e de
seni aﬀetmesin. Umarım ki Irak buğdayından az bir miktar
hariç yemeyesin.”

1- el-İmame ve’s-Siyase, c.2, s.24; el-Kâmil, 66, yılın olayları.

HERSEME’YE HİTABEN SÖZLERİ

ـﺲ ُﺣ َﺴـ ْـﻴ ٍﻦ ﺑِﻴَـ ِـﺪ ِﻩ َﻻ ﻳَـ َـﺮﻱ ﺍﻟْﻴَـ ْـﻮ َﻡ
ُ ﻓَﺘَـ َـﻮ ﱠﻝ َﻫ َﺮﺑـًـﺎ َﺣ ٕﺘــﻲ َﻻ ﺗَـ ٰـﺮﻱ َﻣ ْﻘﺘَ َﻠﻨَــﺎ ﻓَ َﻮﺍﻟـّ ِـﺬﻱ ﻧَْﻔـ
َ
.ـﺎﺭ
َ ﺃ َﺣ ـ ٌﺪ ﺛُـ ﱠـﻢ َﻻ ﻳَ ِﻌﻴﻨُﻨَــﺎ ﺇ ﱠِﻻ َﺩ َﺧـ َـﻞ ﺍﻟﱠﻨـ
Açıklama:

İbn Ebi’l-Hadid, Nasr b. Müzahim’den Herseme’ye dayanarak
şöyle naklediyor:
Sıﬃn savaşında Ali’yle birlikteydim. Geriye dönüşte Kerbela’dan geçiyorduk. Orada konakladık ve Hazretle namaz kıldık. Emîrü’l-Müminin, namazdan sonra bir avuç Kerbela toprağından aldı, kokladı ve “Sen ne kadar güzel bir topraksın,
ey Kerbela toprağı! Çünkü buradan hesapsız cennete girecek
bir grup insan haşrolacaktır.” dedi.
Herseme diyor ki: Kufe’deki evime döndüğümde, Ali’nin
(a.s) has Şiîlerinden olan eşim Sumeyr’in kızı Cerdâ’ya savaş yolculuğundaki anılarımı, Kerbela’da Ali b. Ebu Talip’ten
gördüğüm ve duyduğun her şeyi anla ım. Daha sonra eşime:
“Ey Cerdâ! Sen ki Ali’yi bu kadar çok seviyorsun, söyle bakalım, o bu sözleri nasıl ve nereden söylüyor? Acaba gayb ilmi
mi var?” Eşim bana, “Beni kızdırma, bu saçma sözleri bırak
ve bunu kesin olarak bil ki Ali (a.s), haktan başka bir şey söylemez.” dedi.
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Herseme diyor ki: Bu olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra Kerbela vakıası vuku buldu; ben de Abdullah b. Ziyad’ın
ordusundaydım. Kerbela topraklarına vardığımızda, ben
oranın Ali’yle birlikte konakladığımız çöl olduğunu anladım
ve onun bu topraklardan haşrolacak insanlar hakkındaki sözünü hatırladım. Bu yüzden İbn Ziyad’ın ordusuyla buraya
gelmekten pişman oldum. Atıma binip Hüseyn’in yanına gittim, burada babasından duyduklarımı anla ım. Hüseyin b.
Ali, “Şimdi bizim yanımızda mısın, yoksa düşmanın mı?” buyurdu. Ben, “Ey Resulullah’ın oğlu! Ne sizin yanınızdayım ne
de düşmanınızın; çünkü eşimi ve çocuklarımı Kufe’de bırakıp
geldim ve İbn Ziyad’ın onlara zarar vermesinden korkuyorum.” dedim. Hüseyin (a.s), “Ey Herseme! Bizim savaşımıza
şahit olmamak için buradan uzaklaş; çünkü Hüseyin’in canını
elinde bulunduran Allah’a andolsun ki bizim savaşımızı gördüğü hâlde bize yardımını esirgeyen herkesin yeri ateştir.”
buyurdu.
Herseme diyor ki: Bu cümleyi duyar duymaz, savaşa ve Hazret’in öldürülmesine şahit olmamak için hızla çadırlardan
uzaklaşıp Kufe’ye doğru yola koyuldum.

AMR B. HACCAC’A CEVABI

ـﺖ ﺗُ ِﻘﻴـ ُـﻢ
ُ َﻭ ْﻳ َﺤـ َـﻚ ﻳَــﺎ َﻋ ْﻤـ ُـﺮﻭ ﺍ ََﻋ َﻠـ ﱠـﻲ ﺗُ َﺤـ ِّﺮ
ِّ ﺽ ﺍﻟﱠﻨــﺎﺱ؟ ﺍَﻧَ ْﺤـ ُـﻦ َﻣ َﺮ ْﻗﻨَــﺎ ِﻣـ َـﻦ
َ ﺍﻟﺪﻳـ ِـﻦ َﻭ ﺍَﻧْـ
.ِِﺼ ْﻠـ ِـﻲ ﺍﻟﱠﻨــﺎﺭ
ْ ﺎﺭﻗَـ
َ َﻤ
َ َﺟ َﺴـ
َ ـﺎﺩﻧَﺎ َﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻭٰﻟــﻲ ﺑ
ْ ﺍﺣﻨَــﺎ ﺍ
ُ ـﺖ ﺍ َْﺭ َﻭ
َ َﻮﻥ ﺍِ َﺫﺍ ﻓ
ُ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ؟ َﺳــﺘَ ْﻌﻠ
Açıklama:

Emri altında dört bin kişi bulunan Kûfeli komutanlardan,”Amr
b. Haccac” isminde bir şahıs, emrinde bulunan askerleri,
İmam Hüseyin’e (a.s) karşı savaşmak için kışkırtarak şöyle
diyordu: “(Ey insanlar!) Dinden çıkan ve Müslümanların cemaatinden ayrılan kimseye karşı savaşın.”
İmam (a.s), Amr b. Haccac’ın sözünü duyduğunda şöyle buyurdu:
“Ey Amr! Yazıklar olsun sana! Halkı, bunlar Allah’ın dininden çıkmıştır bahanesiyle bizim aleyhimize ve bize
karşı savaşmaya mı kışkırtıyorsun? Acaba evinde vahy
nazil olan, cihad ve istikametiyle İslam dinini sağlamlaştıran bizler dinden çıkmışız da, hakkı batıldan ayırt edemeyen sen mi Allah’ın dininde sabitsin? Pek yakında, ruhlarımız bedenimizden ayrıldığında kimin ateşe daha lâyık
olduğunu hepiniz anlayacaksınız.”(1)

1- Taberî, c. 7, s. 342.

SAVAŞ BAŞLADIĞINDA ASHABINA
SÖZLERİ

ﺎﻡ ُﺭ ُﺳـ ُـﻞ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ ِﻡ
َ ﺍﻟﺴـ َـﻬ
ُ ُﻗ
ِّ ﻮﻣــﻮﺍ ﺍَﻳﱡ َﻬــﺎ ﺍﻟ ِْﻜـ َـﺮ ُﺍﻡ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ِﺕ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ َﻻ ﺑـُ ﱠـﺪ ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭﺍﻟﱠﻨــﺎ ِﺭ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ُﺕ ﻳَ ْﻌﺒُـ ُـﺮ ﺑِ ٰﻬ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍِٰﻟــﻲ
َ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻓ َﻮﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣــﺎ ﺑَْﻴﻨَ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ ﺍﻟ
.ِﺟﻨَﺎﻧِِﻬـ ْـﻢ َﻭ ﺑِ ٰﻬ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍِٰﻟــﻲ ﻧِْﻴ َﺮﺍﻧِِﻬـ ْـﻢ
Açıklama:

İmam’ın (a.s), umumi konuşmasından ve Ömer b. Sa’d’la yaptığı görüşmesinden, onun da ordularına geri dönmesinden
sonra, Ömer b. Sa’d tekrar ordusunun önüne çıkarak, İmam
Hüseyin’in (a.s) çadırlarına doğru bir ok a ı ve ordusuna şöyle hitap e i: “Emîr’in (İbn Ziyad) yanında, Hüseyin b. Ali’nin
çadırlarına ilk oku benim a ığıma dair şehade e bulunun.”
Kûfe halkı, bu sahneyi görür görmez, Hazretin çadırlarını ok
yağmuruna tu ular. Düşman tarafından atılan bu oklar, yağmur gibi Hazretin ve ashabının çadırlarına yağmaya başladı.
Ashaptan bedenine ok isabet etmemiş çok az kimsenin kaldığı naklediliyor.
İşte bu esnada İmam (a.s), yaranlarına şöyle buyurdu:
“Ey yüce insanlar! Kendisinden kurtulması mümkün olmayan ölüme hazırlanın, şüphesiz ki bu oklar, onların sizlere
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gönderdikleri ölüm elçileridir. Allah’a andolsun ki siz ile
cennet ve cehennem arasında ancak ölüm (köprüsü) vardır;
bu köprü sizleri cennete, onları ise cehenneme götürür.”(1)

el-Lühuf kitabının nakle iğine göre, bu esnada İmam’ın (a.s)
ashabı genel bir saldırıya geçtiler. Böylece hak ve batıl ordusu
arasında şiddetli bir savaş gerçekleşti. Bu saldırı sona erip toz
toprak çöktüğünde, İmam’ın (a.s) ashabından 50 kişinin şehit
düştüğü görüldü.
İmam (a.s) ve ashabı hakkındaki bütün vasıﬂarı içeren en güzel tabir, Hazretin buyurduğu, “Kiram” (yücelik ve kerim) tabiridir. Bu keramet ve yüceliği, bu yüce ve değerli insanların
sadece hayatlarının en son anlarında ve kendi konuşmalarında değil, belki Resulullah’ın (s.a.a) aziz torunu İmam Hüseyin’in (a.s) dilinden duyduğumuz gibi, Cebrail ve Resulullah’ın (s.a.a) kendisinden de duymaktayız, şöyle ki: “Bir gün
Resulullah (s.a.a), bir grup ashabıyla birlikte Medine sokaklarının birinden geçtiklerinde, oynamakta olan birkaç çocukla
karşılaştı, Resulullah (s.a.a), çocuklardan birinin yanında durarak onu öpüp okşadı, sonra da kucağına alarak onu öpücük
yağmuruna tu u. Bu davranışı gören ashap bunun sebebini
sorduklarında Hazret şöyle buyurdu:
“Ben, bir gün bu çocuğun Hüseyin’le oynadığını ve Hüseyin’in ayağının altındaki toprağı alıp yüzüne gözüne sürdüğünü gördüm; işte bu yüzden o Hüseyin’i sevdiği için
ben de onu seviyorum.”

Resulullah daha sonra şöyle buyurdu:
“Cebrail, o çocuğun Aşura gününde torunum Hüseyin’in
ashabından olacağını bana haber verdi.”(2)

1- el-Lühuf, s. 89; Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 9.
2- He ad-u Do Ten, Biharu’l-Envar’dan naklen, c. 5, s. 250.

ALLAH’IN GAZABINA SEBEP OLAN
AMİLLER

ﺍِ ْﺷــﺘَ ﱠﺪ َﻏ َﻀ ُﺐ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟْﻴَ ُﻬﻮ ِﺩ ﺍِ ْﺫ َﺟ َﻌﻠُﻮﺍ ﻟ َُﻪ َﻭﻟ ًَﺪﺍ َﻭ ْﺍﺷــﺘَ ﱠﺪ َﻏ َﻀﺒُ ُﻪ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟﱠﻨ َﺼﺎﺭﻱ

ﺲ َﻭﺍﻟَْﻘ َﻤ َﺮ
ِ ُﻮﻩ ﺛَﺎﻟِ َﺚ ﺛَ َﻼﺛَ ٍﺔ َﻭ ْﺍﺷﺘَ ﱠﺪ َﻏ َﻀﺒُ ُﻪ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ َْﻤ ُﺠ
ﻮﺱ ﺍِ ْﺫ َﻋﺒَ ُﺪﻭﺍ ﱠ
ُ ﺍِ ْﺫ َﺟ َﻌﻠ
َ ﺍﻟﺸ ْﻤ
ِ ـﺖ َﻛ ِﻠ َﻤﺘُ ُﻬـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻗ ْﺘـ ِـﻞ ﺍﺑْـ ِـﻦ ﺑِْﻨـ
.ـﺖ ﻧَﺒِﻴِّ ِﻬـ ْـﻢ
ْ ُﺩﻭﻧـَ ُـﻪ َﻭ ْﺍﺷــﺘَ ﱠﺪ َﻏ َﻀﺒُـ ُـﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻗَـ ْـﻮ ٍﻡ ﺍِﺗﱠ َﻔ َﻘـ
ِ  ﺍ ََﻣﺎ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﺍ...
ﻭﻥ َﺣ ٕﺘﻲ ﺍَﻟَْﻘﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻭ ﺍَﻧَﺎ ُﻣ َﺨ ﱠﻀ ٌﺐ
ُ ُُﺟﻴﺒُ ُﻬ ْﻢ ﺍِٰﻟﻲ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳ
َ ﺮﻳﺪ
ٍ  ﺍ ََﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ِﻐ.ﺑ َِﺪ ِﻣﻲ
ِ ﺍﺏ ﻳَ ُﺬ ﱡﺏ َﻋ ْﻦ َﺣ َﺮ ِﻡ َﺭ ُﺳـ
.ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
ٍّ  ﺍ ََﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﺫ،ﻴﺚ ﻳُ ِﻐﻴﺜُﻨَﺎ
Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) ashabından bir grup şehit olduktan
sonra, Hazret şöyle buyurdu:
“Yahudiler, Allah’a evlat isnat e iklerinde, Allah’ın gazabı onların hakkında şiddetlendi, Hristiyanlar da teslise
(baba, oğul ve ruh) inandıklarında, Allah’ın gazabı onların
hakkında da şiddetli oldu, Mecusiler (ateşe tapanlar) de
Allah’ı bırakıp güneşe ve aya taptıklarında yine Allah’ın
gazabı onların hakkında şiddetli oldu. Başka bir kavim de
kendi peygamberlerinin torununu öldürmeye karar alıp
uzlaştıklarında, Allah’ın gazabı onların hakkında da şiddetli oldu.”
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İmam Hüseyin (a.s), sözlerini şu cümleyle sona erdirdi:
“Allah’a andolsun, bilin ki ben kendi kanımla boyanıp, Allah’la mülakat edinceye kadar, onların isteklerinin hiçbirine olumlu cevap vermeyeceğim.”

İmam (a.s), daha sonra yüksek bir sesle şöyle buyurdu:
“Acaba feryadımıza yetişip bize yardımda bulunacak bir
kimse yok mudur? Acaba Resulullah’ın (s.a.a) haremini
(Ehlibeyt’ini) savunacak bir kişi yok mudur?”(1)

Hazretin sesi, çoluk çocuğunun kulağına ulaştığında onlar
yüksek sesle, hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bir nakle göre, Kûfe ordusundan Sa’d ve Ebu’l-Hutuf ismindeki iki
kardeş, İmam’ın (a.s) imdat sesini duyar duymaz, inançlarını
değiştirip İmam Hüseyin’e (a.s) karşı savaşmak yerine, onun
ordusunun saﬂarına geçtiler ve böylece onlar da şehadete nail
oldular.
Gelecekte onların şehadet ve cesaret nitelikleri nakledilecektir inşaallah.

1- Maktel-i Mukarrem, s. 239.

ASHABI ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNDE
BUYURDUĞU SÖZLER

َﺭ ِﺣ َﻤـ َـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻳَــﺎ ُﻣ ْﺴ ـ ِﻠ ُﻢ! ﴿ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ َﻗﻀــﻲ ﻧَ ْﺤﺒَـ ُـﻪ َﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﻨﺘَ ِﻈـ ُـﺮ َﻭ َﻣــﺎ

.﴾ﺑَ ﱠﺪﻟـُـﻮﺍ ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳـ ًـﻼ

Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), yaranlarını hayatlarının en son anlarında, seçtikleri şehadet ve fedakârlık yolunda teşvik ediyordu.
Çeşitli münasebetlerde, onlarla vedalaşma vakti veya katligâh da onların kana boyanmış yarım canlı bedenlerinin yanında hazır olup, gönül okşayıcı sözlerle veya İmam’ın (a.s)
onlara olan sevgi ve muhabbetinin belirtisi olan tam şe atli
bir davranış ile onlara moral verip maneviyatlarını artırıyor
ve tasavvuru mümkün olmayacak kadar ashabın maneviyatlarını takviye ediyordu. Ama idrak e iğimiz şey şudur ki, bu
cümlelerin ve bu davranışların her biri, bu fedakâr kişilerin
göğüslerinde ve kıyamete kadar da tarih sayfalarında bir şeref madalyası olarak parıldamakta ve o yolu izleyenlerin kalbine ve onlara sevgi besleyenlerin yoluna ışık saçmaktadır.
Örneğin, İmam (a.s) kendi yaranlarından olan, “Vazıh” ismindeki Türk asıllı bir kölenin yanına gelip onunla kucaklaşarak
ellerini boynuna salıp mübarek yüzünü onun yüzüne koydu.
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Bu köle, İmam’ın (a.s) bu fevkalade şe at ve muhabbeti karşısında sevindi ve bununla övünüp, şöyle dedi:
“Kim benim gibi olabilir? Çünkü ben Resulullah’ın (s.a.a) torununun, yüzünü yüzüme koyduğu bir kimseyim.”(1)
Vazıh, işte bu hal üzereyken ruhunu Allah’a teslim e i.(2)
İmam (a.s), son nefeslerini vermekte olan “Müslim” ismindeki kölelerinden birinin başı ucuna gelip, onu bağrına bastı.
Müslim, Hazretin bu davranışına karşı gülümseyerek dünyaya gözlerini yumdu.(3)
Biz burada, sadece İmam’ın (a.s) konuşma, davranış ve bu
münasebetle İmam’dan (a.s) nakledilmiş olan sözleri, tarih ve
mekatil kitaplarında nakledildiği şekliyle aktarıyoruz: Avalim ve Harezmî maktellerinin nakle iğine göre İmam Hüseyin’in (a.s) savaş meydanına doğru hareket eden ashabından
her biri:
“Selam olsun sana ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu.”(4) diyerek
vedalaşıyordu. İmam (a.s) da onlara cevap olarak önce şöyle
buyuruyordu:
Sana da selam olsun, biz de senin arkandan geliyoruz.”(5)

Daha sonra şu ayeti okuyordu:
“Onlardan bazıları Allah ile yaptıkları ahide (Allah’ın
yolunda şehit olmaya) sadakat gösterdiler, onlardan ba-

1- .َﺧ ِّﺪﻱ

ِ ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ
ِ َﻣ ْﻦ ِﻣ ْﺜ ِﻠﻲ َﻭﺍﺑْ ُﻦ َﺭ ُﺳ
ﺍﺿ ٌﻊ َﺧ ﱠﺪ ُﻩ َﻋ ٰﻠﻲ

2- Maktel-i Avalim, s. 91. Ebsaru’l-Uyun, s. 85.
3- Zahiretu’d-Dareyn, s. 301.
4-

ِ ﺍَ ﱠﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﺭ ُﺳ
.ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ

َ َﺧ ْﻠ َﻔ
5- .ﻚ

ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻭ ﻧَ ْﺤ ُﻦ
َﻭ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﱠ
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zıları da beklemektedirler ve onlar ahitlerini hiç bir şeyle değiştirmediler.”(1)

Ama üs e değindiğimiz gibi İmam (a.s), bazen özel bir münasebe en dolayı, kendi his ve duygularını beyan eden veya bir
mevzunun önemini gösteren bazı sözler buyuruyordu. Şimdi
biz, bu bölümde Hazretin bu ebedi ve kalıcı cümlelerinden
birkaç tanesini örnek olarak naklediyoruz:
Müslim b. Avsece(2) bedeni kanla boyanmış bir hâlde yere
düşüp en son nefeslerini aldığı bir anda İmam Hüseyin (a.s),
Habib b. Mezahir’le birlikte onun başucuna gelip yanına oturarak şöyle buyurdu:
“Ya Müslim! Allah sana rahmet etsin.”

Daha sonra da şu ayeti okudu:
“Onlardan bazıları kendi ahitlerine amel e iler, bazıları
da beklemektedirler ve onlar ahitlerini hiçbir şeyle değiştirmediler.”

Bu sırada Habib b. Mezahir, Müslim’e şöyle dedi: “Ya Müslim! Senin ölümün bana çok ağır gelir; ama sana müjde veriyorum ki, az sonra cennete gideceksin.” Müslim de ona cevap
olarak: “Allah seni hayırla mükâfatlandırsın.” dedi.
Habib sözüne şöyle devam e i:

1 163- Ahzab/23.
2- İbn Sa’d’ın “et-Tabakat” kitabında nakle iğine göre Peygamber’in ashabından olan ve Kûfe’de oturan Müslim b. Avsece, İmam Hüseyin’e
(a.s) mektup yazarak Hazreti Kûfe’ye davet eden kimselerden biriydi. Müslim b. Avsece; İbn Ziyad Kûfe’ye girdikten ve Müslim b. Akil
öldürüldükten sonra Hüseyin b. Ali’yi himaye etmek için ailesiyle
birlikte Kûfe’den çıkıp Hazrete katıldı ve kanının son damlasına kadar kendi ahdine vefalı kaldı.
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“Eğer, senden sonra hemen savaş meydanına gitmeyeceğimi
bilseydim, mutlaka (varsa) vasiyetini yerine getirirdim.”
Müslim çok zayıf bir sesle, İmam Hüseyin’e (a.s) işaret ederek
Habib’e şöyle dedi:
“Sana vasiyetim onu savunarak ölmendir.”
Habib cevaben şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki, senin bu vasiyetini yerine getireceğim.” İşte bu konuşma esnasında, Müslim b. Avsece canını Allah’a teslim ederek yüce ruhuyla diğer
İslam şehitlerinin kervanına katıldı.(1)

1- Taberî, c 7, s. 343; el-Lühuf, s. 94.

ABDULLAH B. UMEYR’İN ANNESİNE
BUYURDUĞU SÖZ

ُﺟ ِﺰﻳﺘُـ ْـﻢ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺑَْﻴﺘِــﻲ َﺧ ْﻴـ ًـﺮﺍ ﺍِ ْﺭ ِﺟ ِﻌــﻲ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟﻨِّ َﺴــﺎ ِﺀ َﺭ ِﺣ َﻤـ ِـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ُﻭ ِﺿـ َـﻊ
ِ َﻋ ْﻨـ ِـﻚ ﺍﻟ
.ـﺎﺩ
ُ ْﺠ َﻬـ
.ﺎﺀ ِﻙ
َ
َ ﻻ ﻳَ ْﻘ َﻄ ُﻊ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﺭ َﺟ...
Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) ashabından biri de, künyesi Ebu Veheb
olan Abdullah b. Ümeyr el-Kelbî’dir. Abdullah, eşi ve annesiyle birlikte, İmam’a (a.s) yardım etmek için Kûfe’den hareket
edip gelmişti. Şimr’in komutasında İmam’ın (a.s) ordusunun
sol kanadına yönelen saldırı neticesinde Hazretin ordusundan bir grup şehit oldu; Abdullah b. Ümeyr, bu saldırıyı defederken şaşırılacak bir direniş gösterdi. Düşmanın, süvari ve
piyade birliğinden bir kısım askerleri öldürdükten sonra, sağ
kolu ve ayaklarının biri kesilerek düşmanın eline esir düştü,
esir düşer düşmez düşmanlar, ordunun gözü önünde mızrak
ve kılıçlarla onun bedenini paramparça ederek şehit e iler.
Çadırların içerisinde bulunan eşi, katligâha gidip kocasının
parçalanmış cansız bedeninin yanına oturdu; kocasının başındaki ve yüzündeki kanları temizleyip şöyle dedi:
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“Cennet sana mübarek olsun, cenneti sana bağışlayan Allah’tan, beni de seninle (orada) beraber kılmasını istiyorum.”(1)
Bu sırada Şimr, Rüstem ismindeki kölesine, sopayla Abdullah’ın eşine saldırmasını emre i; Rüstem de, sopayla onun,
başını kırarak öldürdü; böylece o hanımın cansız bedeni kocasının yanına düştü. İşte Kerbela’da, kadınlardan sadece bu
hanım şehit edilmiştir.
Şimr’in kölesi Rüstem, Abdullah’ın başını bedeninden ayırarak çadırlara doğru fırla ı. Çadırların içerisinde bulunan Abdullah’ın annesi ise oğlunun kesik başını götürüp, yüzündeki
kan ve toprakları temizledi; daha sonra çadırın direğini eline
alarak düşmanın ordusuna doğru yürümeye başladı.
İmam (a.s) onu, çadırlara geri çevirmelerini emre i ve ona
şöyle buyurdu:
“Ehlibeyt’imi savunmak yolunda, en iyi mükâfatla mükâfatlanasın; Allah sana rahmet etsin kadınların bulunduğu
yere dön; cihat senden kaldırılmıştır.”

Abdullah’ın annesi, İmam’ın (a.s) emri üzerine, “Allah’ım!
Ümidimi kesme.” söyleyerek kadınların bulunduğu çadıra
geri döndü. İmam (a.s) da ona şöyle buyurdu:
“Allah ümidini kesmeyecektir.”(2)

Burada, ulemanın dikkatini ilmî bir konuya çekmenin münasip olacağını sanıyorum; o konu şudur: Tarih, mekatil ve rical

1-

َ
َ َﻫﻨِﻴﺌًﺎ ﻟ
.ْﺠﱠﻨ َﺔ ﺍ َْﻥ ﻳَ ْﺼ َﺤﺒَﻨِﻲ َﻣ َﻌ َﻚ
َ ْﺠﱠﻨ ُﺔ ﺍ َْﺳﺄ ُﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﺍﻟ ِﱠﺬﻱ َﺭ َﺯﻗَ َﻚ ﺍﻟ
َ َﻚ ﺍﻟ

2- Ensabu’l-Eşraf, s. 194. Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 22. Bihar, c.45, s. 27.
Menakıb, c. 3, s. 219.
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kitaplarında Hüseyin b. Ali’nin (a.s) dost ve yaranları arasında, Kelb ailesinden olup hanım ve ailesiyle birlikte olan, şehadeti de daha önceden mülahaza edildiği şekliyle gerçekleşen
bir şahsiye en söz edilince bazen, “Abdullah b. Ümeyr elKelbi” bazen de “Veheb b. Abdullah el-Kelbî” isimleri tanıtılmaktadır. Diğer yandan da, bazı mekatil ve tarih kitaplarının
nakline göre, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) dostları arasında, daha
yeni Hıristiyanlıktan dönmüş ve İslam’ı kabul etmiş “Veheb”
adlı birisi vardı. Dolayısıyla da Abdullah b. Ümeyr hakkında
nakle iğimiz tüm veya bazı hususiyetleri de Veheb-i Kelbî
hakkında kaydetmişlerdir.
Tarihten kaynaklanan bu yanlışlıktan dolayı bazı kitaplarda
Hüseyin b. Ali’nin (a.s) ashabı sıralandığında hem Abdullah
b. Ümeyr, hem Veheb b. Abdullah el-Kelbî ve hem de Veheb-i
Nasranî isimlerinin kaydedildiğini görüyoruz. Bazı maktel ve
hâl tercümesi kitaplarında ise sadece “Veheb” adında birinden bahsedilmekte; ama Kerbela’da şehit olduğu kesin olarak
bilinen Abdullah b. Ümeyr ile ikinci Veheb’den hiç söz edilmemektedir. Bazen de Abdullah b. Ümeyrî’den söz edilmekte
ama Veheb’den tamamıyla gaﬂet edilmektedir.(1)
Tarihçiler âdet olduğu üzere diğerlerinin nakliyle yetindiklerinden, bir adım olsun nakilden öteye geçmemişler ve önceden de değindiğimiz gibi müellif ve tarih yazarları da eski
tarihçilerden birinin sözünü kabul etmiş, o naklin dediğiyle
yetinmiş, diğer bazıları ise bu hususta sadece ihtiyatla hareket etmişlerdir.

1- Mesela el-Lühuf kitabında “Abdullah b. Ümeyr” asla zikredilmemiştir; Veheb-i Nasranî’nin olayından bir bölüm ile onun olayı, Veheb b.
Cenah el-Kelbî’ye nispet verilmiştir.
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Biz, bu fırsa a aklımıza gelen şeyi araştırmacıların dikkatine
sunuyor ve bu hususta kendi görüşlerinin ne olduğunu da
merakla bekliyoruz.
Bizim inancımıza göre el-Lühuf, Maktel-i Harezmî ve diğer bazı
kitaplarda yer alan Kelb kabilesinden “Veheb b. Abdullah”
adlı bir şahsiyet Kerbela şehitleri arasında yer almamıştır. Belki bu şahıs, Abdullah b. Ümeyr el-Kelbî’nin bizzat kendisidir.
İşte bunun için diğer bazı tarih kitapları ile muteber ve esaslı
maktel kitaplarında, bu şahsın isminin Aşura şehitleri arasında yer aldığını görmekteyiz. Şeyh Tusi’nin Rical’i ile Tenkihu’lMekal gibi bazı rical kitapları da onu Emîrü’l-Müminin ve
Hüseyin b. Ali’nin (a.s) ashabından biri olarak tanıtmaktadır.
Ama hem Abdullah b. Ümeyr el-Kelbî’nin ve hem de Veheb b.
Abdullah el-Kelbî’nin Kerbela hadisesinde olmaları, çok uzak
bir ihtimal ve hem de kabul edilemez bir iddiadır. Zira:
Evvela; en fazla yüz elli kişilik bir grup arasında iki kişinin
her yönden aynı özelliklere sahip olması ve birbirlerine benzemesi düşünülemez. Mesela:
1- Her ikisinin de, aynı kabileden olması.
2- Her ikisinin de, anne ve hanımının kendisiyle bulunması.
3- Her ikisinin de, şehadetinin nitelik ve teferruatının bir olması, her ikisinin annesinin de aynı şekilde konuşması ve
İmam’ın (a.s) da her ikisine aynı cevabı vermesi... Bunu kabul
etmek mümkün değildir.
Ayrıca Hz. Mehdi’den nakledilen ziyaretnamede, Kerbela şehitleri veya en azından onların en meşhur ve fedakâr olanları,
katillerinin adlarıyla birlikte zikredilirken şehitler arasında
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Abdullah b. Ümeyr el-Kelbî de mevcu ur; ama Veheb diye
bir isim söz konusu edilmemiştir.(1) Hâlbuki düşmanın eline
esir düşüp param-parça edilerek şehadete erişen, eşi yanında
öldürülen ve annesi de kendisinden öyle vefa ve samimiyet
gösteren böyle bir şahsiyeti hiçbir şekilde takdir ve teclil etmemek İmam’ın (a.s) şe at ve lütfundan uzaktır.

Tarih ve mekatil yazarlarını yanlışlığa düşüren şey, Abdullah
b. Ümeyr’in künyesinin Ebu Veheb, hanımının künyesinin
ise Ümmü Veheb olmasıdır. Ama onlar Abdullah’ın künyesinden daha çok, hanımının Ümmü Veheb künyesine dikkat
etmişler ve derken Aşura olayında, çaba göstermiş ve savaş
meydanlarına gitmiş biri olarak Ümmü Veheb’den söz edildiğini mülahaza etmişlerdir.
Sonra da bu çaba ve hususiyetlerin sahibi Ümmü Veheb’in
bizzat Kerbela’da bulunmuş ve mezkûr hususiyetlerle de
şehadete ulaşmış olan Veheb adlı birinin annesi olduğunu zannetmişler. Dolayısıyla da yavaş yavaş Abdullah b.
Ümeyr, “Ebu Veheb Kelbî’“den, Veheb-i Kelbî’ye dönüşmüş
ve zamanla da bir kitaptan diğer bir kitaba böyle nakledile
gelmiştir.
Hâlbuki Ümmü Veheb, bir şehidin annesi değil, belki künyesi
“Ebu Veheb” olan Abdullah b. Ümeyr’in hanımıdır.
Bu Ebu Veheb’in annesi de Kerbela’da hazır idi. İmam (a.s)
ona dua edip teselli veriyordu. Ama künyesi “Ümmü Veheb”
değildi. Eğer bir künyesi varsa da şehit oğlunun ismi münasebetiyle “Ümmü Veheb” olmalıdır.

1- Seyyid İbn Tavus’un İkbal’indeki ziyaretin metnine müracaat edilsin.
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Elbe e, tarih ve rical kitaplarında, bazı şahısların çeşitli isimleri olması sebebiyle tarihçiler ve rical bilginleri arasında buna
benzer pek çok yanlışlıklar olmuştur. Zira Araplar arasında
şahıslar bazen ismi, bazen lakabı, bazen künyesi ve bazen de
her üçüyle birlikte anılmaktadır; ha a bazen de bir kişinin çeşitli lakap ve künyelere sahip olduğu görülmektedir.
İşte künyesi Ebu Veheb olan Abdullah b. Ümeyr ile Veheb b.
Abdullah hakkında yapılan yanlışlık hususundaki araştırmamız bundan ibare ir.
Ama Veheb-i Nasranî hakkındaki mesele -doğru da olsa- bahis ve tahkiki gerektirdiğinden bunu başka bir zamana bırakıyoruz.

EBU SEMAME ES-SAİDÎ’YE SÖZÜ

ﲔ ﱠ
ﺍﻟﺬﺍ ِﻛ ِﺮﻳـ َـﻦ ﻧََﻌـ ْـﻢ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍ ﱠَﻭ ُﻝ َﻭ ْﻗﺘِ َﻬــﺎ
َ ﺍﻟﺼ ٰﻠــﻮ َُﺓ َﺟ َﻌ َﻠـ َـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ َﺼ ِّﻠ ـ
 َﺫ َﻛـ ْـﺮ َﺕ ﱠ...
.ُﻮﻫ ْﻢ ﺍ َْﻥ ﻳَ ُﻜ ﱡﻔــﻮﺍ َﻋﱠﻨــﺎ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻧُ َﺼ ِّﻠــﻲ
ُ َﺳ ـﻠ

َ ﻮﻥ ﺑ
.ﺎﻋ ٍﺔ
َ ﺗَ َﻘ ﱠﺪ ْﻡ َﻓ ِﺎﻧﱠﺎ َﻻ ِﺣ ُﻘ...
َ ِﻚ َﻋ ْﻦ َﺳ
Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) yaranlarından biri olup, Ebû Semame
es-Saidî künyesiyle meşhur olan Amr b. Ka’b, öğle vakti olduğunu anlayınca İmam’a (a.s) şöyle dedi: “Canım sana feda
olsun; gerçi bu insanlar durmadan bize saldırıyorlar; ama Allah’a andolsun ki, bunlar beni öldürmedikleri müddetçe sana
dokunamazlar; bu öğle namazını da senin imametinde cemaat ile kılarak Allah’ın huzuruna çıkmak istiyorum.”
İmam (a.s) ona cevap olarak şöyle buyurdu:
“Bize namazı hatırla ın, Allah seni namaz kılan ve zikir
ehlinden kılsın; evet, şimdi öğle namazının ilk vaktidir;
düşmandan isteyin, geçici olarak bizimle savaşmaktan el
çeksinler de namaz kılalım.”

Kûfe ordusuna geçici olarak ateşkes teklif edildiğinde, batıl ordusunun ileri gelenlerinden biri olan Hasin şöyle dedi:
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“Şüphesiz ki, kılacağınız namaz da kabul olmaz.”(1)
İleride (Habib b. Mezahir’in şehadetiyle ilgili bölümde) okuyacağınız gibi Habib b. Mezahir ona güzel bir cevap verdi;
daha sonra yine şiddetli bir savaş başladı ve Habib’in şehit
düşmesine sebep oldu.
Sonunda, Hüseyin b. Ali (a.s), birkaç ashabıyla birlikte yağmur gibi çadırlara doğru yağan okların karşısında öğle namazını kıldı ve yaranlarından birkaç kişi namaz esnasında
şehadete erişip gerçekten Allah için namaz kılanların safına
katıldılar.
Ebu Semame, karar aldığı gibi öğle farizasını eda e ikten sonra, herkesten önce İmam’ın (a.s) yanına gelip şöyle dedi:
“Ya Eba Abdullah, canım sana feda olsun, ben şehit olan ashabına kavuşmaya karar aldım ve kendimi bir kenara çekip, ailen arasında yalnız kalıp öldürülmeni görmek istemiyorum.”(2)
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Düşmana doğru ilerle, biz de yakında sana kavuşacağız.”

İmam (a.s), bu emri verir vermez, Ebu Semame düşman ordusuna saldırdı, onlarla savaştı, sonunda, amcası oğlu Kays
b. Abdullah es-Saidî’nin eliyle şehadete erişti.(3)

İşte İmam Hüseyin (a.s) ve ashabının Aşura günündeki bu
1- Taberî, c.7, s.347. el-Kâmil, c.3, s.29.

َ َﺭ
َ ْﺖ ﻓِ َﺪ
َ َﺻ َﺤﺎﺑ
2- ﺍﻙ
َ ِﻫ ُﺖ ﺍ َْﻥ ﺍَﺗَ َﺨﻠ
ُ ﻳَﺎ ﺍَﺑَﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ُﺟ ِﻌﻠ
ْ ِﻚ َﻭ َﻛﺮ
ْ ْﺤ َﻖ ﺑِﺎ
َ ﺍﻙ َﻗ ْﺪ َﻫ َﻤ ْﻤ ُﺖ ﺍ َْﻥ ﺍَﻟ
َ ﱠﻒ ﻓَﺎ
3- el-Lühuf, s. 96.

.ﻴﺪﺍ ﻓِﻲ ﺍ َْﻫ ِﻠ َﻚ َﻗﺘِ ًﻴﻼ
ً َﻭ ِﺣ
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tavırları, namazın her şeyden daha önemli olduğunu ne de
güzel anlatmaktadır. İmam Hüseyin (a.s), namaz vakti artık
her şeyi unutup, acımasız, zalim hunhar düşmanından resmen ateşkes istemektedir.
İşte bu, hak yolunda savaşan bütün insanlar için bir derstir.
Nitekim Hz. Hüseyin’in (a.s) aziz babası Emîrü’l-Müminin
Ali (a.s), Sıﬀîn savaşında savaşın en şiddetli anlarında, ashabına aynı dersi öğretiyordu. İbn Abbas, Hz. Ali’nin (a.s) namaz
vaktini beklediğini görünce, “Ya Emîre’l-Müminin; neyi düşünüyorsunuz?” diye sorduğunda İmam (a.s) şöyle buyurdu:
“Ben güneşin dönüşünü ve öğle namazının vaktinin girmesini bekliyorum.”

İbn Abbas: “Biz savaşın bu hassas anında, savaşı bırakıp da,
namazla meşgul olamayız.” dedi. İmam Ali (a.s), İbn Abbas’a
cevap olarak şöyle buyurdular:
“Bizim onlara karşı savaşımız, ancak namaz içindir.”(1)

Evet, Sıﬀîn savaşında, ha a “Leyletu’l-Harir”de bile Ali (a.s),
gece namazını terk etmiyordu.(2)

Ebu Semame, Arapların cesaretli kişilerinden, Şia’nın ünlü
şahsiyetlerinden, bütün savaşlarda Emîrü’l-Müminin Ali’nin
(a.s) yanında savaşan sahabesinden ve Hz. Ali (a.s) şehit olduktan sonra Hz. Hasan’ın (a.s) yaranlarından olan bir kişiydi. Hz. Hasan (a.s) Medine’ye yerleştikten sonra o Medine’de
kaldı. Muaviye’den sonra, Ebu Semame Hz. Hüseyin’e (a.s)
1- .ﺍﻟﺼ ٰﻠﻮ ِﺓ
ﱠ

ﺎﻫ ْﻢ َﻋﻠَﻲ
ُ َﺍِﻧﱠ َﻤﺎ ﻗَﺎﺗَ ْﻠﻨ

2- Vesailu’ş-Şia, c. 1, namaz vakitlerinin baplarından 1. bab.
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mektup yazan ve o Hazreti Irak’a davet eden kişilerden biriydi. Müslim b. Akil Kûfe’ye girdikten sonra, Ebu Semame
onun hizmetinde bulundu ve onun emriyle, Şialardan topladığı mal ve parayı silah almada harcıyordu.
Müslim b. Akil’in şehadetinden sonra Ebu Semame kaçıp saklandı. İbn Ziyad’ın onu bulmaktaki çabası bir sonuç vermedi.
Nihayet Ebu Semame Naﬁ’ b. Hilal’le birlikte Hz. Hüseyin’e
(a.s) yardım etmek için ona doğru hareket e i. Yol esnasında
İmam’a (a.s) ulaşıp onunla birlikte Kerbela’da yer aldı.

Taberî şöyle diyor: Ömer b. Sa’d, Kerbela’ya vardıktan sonra
kan dökücü biri olan “Kesir b. Abdullah eş-Şa’bi”yi Hz. Hüseyin’le (a.s) görüşmek ve Kerbela’ya gelmesinin sebebini sorup öğrenmesi için görevlendirdi. Bunun üzerine Kesir şöyle
dedi: “Eğer emrederseniz bu görevi yapmamın yanı sıra, onu
da öldürebilirim.”
Ömer Sa’d: “Onu öldürmeni istemiyorum; fakat buraya gelmesinin sebebini sor.” dedi.
“Kesir” Hz. Hüseyin’in (a.s) çadırlarına doğru hareket e i.
Ebu Semame’nin gözü ona ilişince Hz. Hüseyin’e (a.s) şöyle
dedi: “Ya Eba Abdullah! Allah seni her kötülükten korusun,
gelen bu kişi yeryüzündeki insanların en kötüsü ve en fazla
kan dökenidir.” Daha sonra ileri çıkıp Kesir’in karşısına dikilerek şöyle dedi: “Eğer, Hz. Hüseyin’le (a.s) görüşmek istiyorsan kılıcını yere bırakmalısın.” Kesir cevaben şöyle dedi:
“Allah’a andolsun ki bu zillete boyun eğmeyeceğim, ben bir
mesaj getirmişim kabul ederseniz ulaştırırım, aksi takdirde
geri dönerim.” Bunun üzerine Ebu Semame dedi ki: “Öyleyse
görüşme zamanı elim kılıcının kabzasında olsun.” Kesir, Ebu
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Semame’nin bu önerisini de kabul etmedi. Bunun üzerine
Ebu Semame şöyle dedi: “Öyleyse mesajını bana söyle, ben de
onu İmam’a ileteyim ve cevabını sana söyleyeyim. Ben, senin
gibi kan dökücü birisinin İmam’ın (a.s) çadırına girmesine
izin vermeyeceğim.”
Daha sonra Taberî şöyle der: Bu tartışma ikisi arasında bir
hayli uzadı, (ha a) iş çirkin söz söylemeye bile vardı. Kesir
görevinde hiçbir başarı elde etmeksizin Ömer b. Sa’d’ın yanına döndü ve olanları anla ı. Ömer b. Sa’d da bu görevi “Kurre b. Kays et-Temimî”ye verdi.
Ebu Semame’nin ziyaretnamesinde o cenab şöyle anılmıştır.
“Esselamu ala Ebî Semame, Abdillahi’s-Saîdî.”(1)

1- Ebu Semame’nin biyograﬁsi hususunda merhum Mamakani’nin
“Tenkihu’l-Mekal” ve Şeyh Muhammed Semavî’nin “Ebsaru’l-Ayn”
kitabına müracaat edilsin.

SAİD B. ABDULLAH HANEFİYE’YE SÖZÜ

.ْﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﻧََﻌ ْﻢ ﺍَﻧْ َﺖ ﺍ ََﻣﺎ ِﻣﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟ...
Açıklama:

Daha önce değindiğimiz gibi, İmam’ın (a.s) öğle namazını
kılmak için ateşkes tekliﬁ Kûfeliler tarafından reddedilince,
Hazret, düşmanın ok yağdırmasına aldırmayıp öğle namazını kılmaya başladı. İmam’ın (a.s) yaranlarından birkaç kişi,
Said b. Abdullah ve Amr b. Kurza el-Ka’bî, İmam’ın (a.s)
önünde durarak oklara karşı göğüslerini siper e iler ve namaz bi ikten sonra bedenlerine isabet eden okların neticesinde şehit oldular.
Namazdan sonra kana boyanmış ve takatsiz bedeniyle yerlere
serilen Said b. Abdullah şöyle diyordu: “Allah’ım! Bu insanlara lanet et, Ad ve Semud kavmine gönderdiğin azabı bunlara
da gönder. (Allah’ım!) benim selamımı Peygamber’ine (s.a.a)
ulaştır ve onu, duçar olduğum acı ve elemden haberdar kıl.
Zira bu fedakârlığı yapmak ve bu kadar dert ve acıya tahammül etmekten hedeﬁm, Peygamber’e (s.a.a) yardım etmek ve
böylece senin ecir ve mükâfatına ulaşmaktır.”
Bu sözleri dedikten sonra gözlerini açtı ve İmam’ın (a.s) yüzüne bakarak şöyle devam e i:
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“Ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Sana karşı gereken vazifemi
yaptım mı, acaba?”(1)
İmam (a.s) da şöyle buyurdu:
“Evet, (sen kendi İslami vazifeni yaptın) ve sen (bu dünyada benim önümde yer aldığın gibi) cenne e de, benim
önümde yer alacaksın.”

1-

ِ ﺍ ََﻭﻓَ ْﻴ ُﺖ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﺭ ُﺳ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ؟

AMR B. KURZA EL-KA’Bİ’YE CEVABI

َ ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ ﻓَﺎ ْﻗـ َـﺮ ْﺃ َﺭ ُﺳـ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ َﻡ َﻭ ﺍ َْﻋ ِﻠ ْﻤـ ُـﻪ ﺍَﻧـِّـﻲ
َ ﻧََﻌـ ْـﻢ ﺍَﻧْـ...
َ ـﺖ ﺍ ََﻣﺎ ِﻣــﻲ ﻓِــﻲ ﺍﻟ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ِﻣﻨِّــﻲ ﱠ
Açıklama:

.ﺍﻻﺛَـ ِﺮ
َْ ﻓِــﻲ

Amr b. Kurza el-Ka’bî de, Said b. Abdullah gibi İmam’ı (a.s)
korumayı üstlenmiş ve bu uğurda başına ve göğsüne isabet
eden birkaç ok vasıtasıyla şiddetle yaralanmış, Said ile birlikte yere düşmüştü. Said’in sözlerini ve İmam’ın (a.s) ona verdiği cevabı işiten Amr b. Kurza da:
“Ey Resulullah’ın (s.a.a) torunu! Ben de vazifemi tamamen
yaptım mı acaba?”(1) diye sordu.
İmam (a.s), ona da aynı cevabı verdi:
“Evet, (sen de vazifeni yaptın) sen de cenne e benim
önümde olacaksın.”

Burada İmam (a.s), şu cümleyi de sözlerine ekledi:
“(Ey Amr!) Benim selamımı Resulullah’a (s.a.a) ilet ve benim de senin hemen ardından kendisine kavuşacağımı
söyle.”(2)
1-

ِ ﺍ ََﻭﻓَ ْﻴ ُﺖ ﻳَﺎﺑْ َﻦ َﺭ ُﺳ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ؟

2- Maktel-i Avalim, s. 88. el-Lühuf, Seyyid İbn Tavus, s. 95 ve Musîru’lAhzan, İbn Numa. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3. s. 290.
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Hz. Veliyy-i Asr İmam Mehdi (Allah Teâlâ, onun zuhurunu
yakın eylesin) tarafından yazılmış olan şehitler ziyaretnamesinde, bu fedakâr şehit şöyle yâd edilmektedir:
“Selam olsun Kurza oğlu Amr-i Ensarî’ye!”

Aşura günü, Hz. Hüseyin (a.s) namaz kıldığı zaman, vücudunu İmam ve önderi için siper yapan, düşmanların oklarına
göğüs geren, bedenine isabet eden oklar neticesinde kısa bir
süre içerisinde Kerbela’nın sıcak kumları üzerine düşen, bununla birlikte Resulullah’ın (s.a.a) torunu karşısındaki vazifesini lâyıkıyla yapabildiğinden emin olmayan, bu yüzden de:
“Ey Resulullah’ın torunu! Acaba vazifemi yaptım mı? diye
soran ve İmam’dan (a.s): “Evet, sen vazifeni yaptın; sen cenne e
de benim önümde olacaksın.” cevabını alan Amr b. Kurza’nın bir
de kardeşi vardı. Bu dünyada güzel ile çirkin, nur ile zulmet
(aydınlık ile karanlık), saadet ile şakavet (mutluluk ile mutsuzluk) daima birbirinin yanında yer almıştır. Amr b. Kurza’nın güzel çehresini gördükten sonra biraz da kardeşi Ali
b. Kurza’nın çirkin çehresini tanıyıp, tarih boyunca güzel ile
çirkinleri, tatlı ile acıları, iman ile imansızlığı bir arada görürken şaşırmayalım. Bu arada Kurza b. Ka’b ile Ali b. Kurza’nın
(baba ile oğulun) şahsiyetlerini birbiriyle mukayese e iğimizde de “Ölüyü diriden çıkarır.”(1) âyet-i kerimesinin mısdaklarından birini açıkça görüyoruz.
“Kurza b. Ka’b”, Resulullah’ın (s.a.a) sahabesinden, hadis ravilerinden ve Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) yaranlarındandı.
Uhud ve diğer savaşlarda Resulullah (s.a.a) ve Hz. Ali’nin
(a.s) yanında bulunmuştur. Sıﬀîn savaşında Hz. Ali’nin (a.s)
1- En’am, 95.
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sancaktarlarından biriydi. Hz. Ali (a.s), kendisini Fars vilayetine vali olarak tayin etmişti. “Kurza b. Ka’b” Hicretin ellinci
yılında vefat e i. Kûfe’de, “Kendisine mersiye okunan ilk ölü
odur.” diyorlar.
“Kurza b. Ka’b”ın birkaç oğlu vardı; bunların arasında “Amr”
ile “Ali” daha çok tanınır, Amr şecaat ve fedakârlığıyla, Ali de
şakavet ve bedbahtlığıyla...
“Amr”, Hüseyin b. Ali (a.s) ile aynı zamanda Kerbela’ya vardı. İmam (a.s), Ömer b. Sa’d ile konuşma görevini ona verdi. “Şimr” Kerbela’ya gelip müzakereye son verinceye kadar, Amr bu görevi en güzel bir şekilde yerine getirdi. Aşura
günü, Hz. Hüseyin’den (a.s) savaş ve cihad izni alan ilk şahıslardandır. Kendisi düşman ordusunun karşısında şiir ve
recez okuyup bir müddet savaştıktan sonra biraz dinlenmek
için çadırlara döndü. Namaz vakti de İmam’ın (a.s) koruma
vazifesini üstlendi ve söylediğimiz gibi alnına ve göğsüne isabet eden okların neticesinde şehadete erişti.
Ali b. Kurza’ya gelince... O ise Ömer b. Sa’d ile birlikte Kûfe
ordusuyla, Hz. Hüseyin’e (a.s) karşı savaşmak için Kerbela’ya
geldi. Aşura günü kardeşinin şehadetinden haberdar olunca
saﬂarın arasından dışarı çıkıp Hz. Hüseyin’e (a.s) hitap e i:
“Ey Hüseyin! Ey yalancı! Ey yalancının oğlu! Kardeşimi aldattın, onu saptırdın ve sonunda onu ölüme verdin?” Hz. Hüseyin (a.s) cevabında şöyle buyurdu:

ِ َﺿ َﻠﻠْﺘُ ُﻪ َﻭﻟ
َ َﺧ
َ َﺿﻠ
.ﱠﻚ
َ ﺍِﻧِّﻲ ﻟ َْﻢ ﺍَ ْﻏ ُﺮ ْﺭ ﺍ
َ َﻜ ْﻦ َﻫ َﺪ ُﺍﻩ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ ﺍ
ْ ﺎﻙ َﻭ َﻣﺎ ﺍ
“Ben senin kardeşini aldatmadım, onu saptırmadım, fakat
Allah onu hidayete kavuşturdu ve seni saptırdı.”

Bunun üzerine Ali b. Kurza, “Eğer seni öldürmesem Allah
beni öldürsün.” deyip İmam’a (a.s) saldırdı. Naﬁ’ b. Hilal
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onun saldırısını defe i. Gövdesine bir mızrak saplayarak onu
yere serdi. Dostları, Naﬁ b. Hilal’a mühlet vermeyip, Ali’nin
yaralı bedenini hemen Kûfe ordusuna doğru götürdüler ve
tedavi altına alarak ölümden kurtardılar.(1)

1- Kurza b. Ka’b ve evlatlarının ahvalleri hakkında “Tenkihu’l-Mekal” c
2. s. 332 ve 28’e ve “Ebsaru’l-Ayn” s. 92’ye müracaat edilsin.

ÖĞLE NAMAZINDAN SONRAKİ SÖZLERİ

ﺎﺭ َﻫــﺎ
ْ ﺎﺭ َﻫــﺎ َﻭ ﺍ َْﻳﻨَ َﻌـ
ْ ـﺖ ﺍَﺑْ َﻮﺍﺑَُﻬــﺎ َﻭﺍﺗﱠ َﺼ َﻠـ
ْ ْﺠﱠﻨ ـ ُﺔ ﻗَـ ْـﺪ ﻓُﺘِ َﺤـ
َ ﻳَــﺎ ِﻛـ َـﺮ ُﺍﻡ! ٰﻫـ ِـﺬ ِﻩ ﺍﻟ
ُ ـﺖ ﺛِ َﻤ
ُ ـﺖ ﺍَﻧْ َﻬ

ِ ﺍﻟﺸـ َـﻬ َﺪ ُﺍﺀ ﺍَﻟ
ُ َﻭ ٰﻫـ َـﺬﺍ َﺭ ُﺳـ
ِﻴﻞ
ِ ﱠﺬﻳـ َـﻦ ﻗُﺘِ ُﻠــﻮﺍ ﻓِــﻲ َﺳـﺒ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻭ ﱡ
ُ ﻭﻥ ﺑ
ﺎﻣــﻮﺍ َﻋـ ْـﻦ ِﺩﻳـ ِـﻦ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ِﺩﻳـ ِـﻦ ﻧَﺒِﻴِّـ ِﻪ
َ َﻭﻣ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﻳَﺘَﺒ
َ ﺎﺷـ ُـﺮ
َ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻳَﺘَ َﻮﱠﻗ ُﻌـ
ُ ِﻜـ ْـﻢ ﻓَ َﺤ
َ ـﻮﻥ ﻗُ ُﺪ

ِ ﺍﻟﺮ ُﺳـ
.ـﻮﻝ
َﻭ ُﺫﺑﱡــﻮﺍ َﻋـ ْـﻦ َﺣـ َـﺮ ِﻡ ﱠ

Açıklama:

Merhum Mukarrem’in(1) nakle iğine göre, İmam (a.s), öğle
namazını kılıp, kanlar içinde yere düşen Said ve Kurza’nın
sözlerine cevap verdikten sonra, şehadet ve fedakârlık için sabırsızlanan yaranlarına dönüp onlara hitaben şöyle buyurdu:
“Ey kerim insanlar! İşte cennetin kapıları (yüzünüze) açılmıştır; nehirleri cari olup meyveleri yetişmiştir. Resulullah
(s.a.a) ve Allah yolunun şehitleri sizi bekliyorlar ve sizin
gelişinizi birbirlerine müjdeliyorlar. Öyleyse Allah’ın ve
Resulünün dinini himaye edin. Resulullah’ın (s.a.a) haremini (Ehlibeyt’ini) savunun.”

1- Maktelu’l-Hüseyn, s. 297.

HABİB B. MEZAHİR’İN ŞEHADETİNDE
BUYURDUĞU SÖZ

.َﺻ َﺤﺎﺑِﻲ
ْ َﺣﺘَ ِﺴ ُﺐ ﻧَْﻔ ِﺴﻲ َﻭ ُﺣ َﻤﺎ َﺓ ﺍ
ْ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ
Açıklama:

İmam (a.s), öğle namazını kılmak için geçici olarak ateşkes
istediğinde, Hasin b. Numeyr isminde biri, yüksek bir sesle,
“Bu ne namazıdır? Sizin namazınız kabul değildir!” dedi.
Habib b. Mezahir,(1) bu sözü duyar duymaz çıkıp Hasin’e hitaben şöyle dedi:
1- Habib b. Mezahir, Resulullah’ın ashabındandı. Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) hilafet döneminde Kûfe’ye gidip oraya yerleşmiş ve Hazretle
beraber bütün savaşlara katılmıştır. Habib, Hazretin samimi ve has
dostlarından olup, Hasret’ten çok sırlar öğrenen kimselerden biriydi.
Keşşî, Fuzayl b. Zubeyr’den şöyle nakleder: Meysem-i Temmar bir
gün Kûfe’de Esed oğullarının toplandığı bir yerde Habib b. Mezahir’le karşılaşıp sohbet etmeye başladı: Habib’in sözü şuraya ulaştı
ki, “Ben saçı dökülmüş karnı öne çıkmış ve mesleği Daru’r-Rızk’da
kavun satmak olan ihtiyar bir kişinin, çok geçmeksizin Peygamber
ailesinin muhabbeti yolunda darağacına asılacağını adeta görüyorum. (Habib’in maksadı Meysem-i Tammar’ın kendisiydi.)”
Meysem-i Temmar da, Habib’in cevabında şöyle dedi: “Ben de şu
özellikte ki yüzü kırmızı ve saçları kıvırcık olan ve Peygamber’in torununa yardım etmek için hareket edip bu yolda şehit olacak ve başı
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“Resulullah’ın (s.a.a) torununun namazı kabul olmayacak da,
senin mi namazın kabul olacak?! Ey eşek!”(1)
Hasin, bu sözü duyunca Habib’e saldırdı; dostlarından birkaçı
da onun yardımına koştu. Öte yandan birkaç kişi de Habib’in
yardımına koştu. Derken aralarında bir çatışma başladı. Habib yaşlı olmasına rağmen düşmandan bir grubu cehenneme
vasıl e i. Ve nihayet kendisi de şehit düştü. Düşman, başını
bedeninden ayırdı.
Yaşlı Habib’in öldürülmesi, Hz. Hüseyin’i (a.s) çok üzdü. Habib’in parçalanmış bedeninin yanına gelince, şöyle buyurdu:
“Kendi nefsimi ve ashabımın himaye ve fedakârlığını Al-

Kûfe şehrinde dolaştırılacak olan bir kişiyi tanıyorum (Meysem’in
maksadı da Habib b. Mezahir’di.).”
Habib ve Meysem konuştuktan sonra o yerden ayrıldılar. O yerde
bulunan kimseler, Hz. Ali’nin bu iki talebesinin konuşmasını duyuyorlardı, onlar oradan ayrılıp gi ikten sonra şöyle dediler: “Biz ömrümüz boyunca bu ikisinden daha yalancısını görmedik.” Bu esnada
aniden Raşid-i Hucri oraya varıp Habib’le Meysem’i onlardan sordu.
Onlar cevaben, “Habib’le Meysem biraz önce buradaydılar.” dediler;
bunun yanı sıra kendilerine acayip gelen Habib ve Meysem’in konuşmalarını da Raşid’e söylediler.
Raşid de cevaben şöyle dedi: “Allah Meysem’e rahmet etsin, Habib’in
hakkındaki şu cümleyi söylemeyi unutmuştur: ‘Habib’in başını Kûfe’ye getiren kimseye, başkalarından 100 dirhem daha çok ödül verecekler.” Raşid bunu söyleyip oradan uzaklaştı. Orada bulunan birkaç
kişi birbirinin yüzüne bakıp, “Bu üçüncüsü önceki iki kişiden daha
yalancıdır.” dediler.
Fuzayl şöyle diyor: “Ama çok geçmeksizin Meysem’i, Amr b. Haris’in
evinin kenarında darağacına çektiklerini ve yine çok geçmeden Habib’in kesik başını Kûfe’ye getirdiklerini kendi gözümüzle gördük.”
1-

ِ ﺍﻟﺮ ُﺳ
ِ َﺯ َﻋ ْﻤ َﺖ ﺍَﻧﱠ َﻬﺎ َﻻ ﺗُ ْﻘﺒَ ُﻞ ِﻣ ْﻦ
ﺎﺭ؟
ُ ﻮﻝ َﻭ ﺗُ ْﻘﺒَ ُﻞ ِﻣ ْﻨ َﻚ ﻳَﺎ ِﺣ َﻤ
ﺁﻝ ﱠ
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lah katında addedeceğim (kendimin ve ashabımın mükâfatını Allah’tan isteyeceğim).”(1)

1- Taberî, c. 7, s. 349.

EBU ŞA’SA’ HAKKINDAKİ DUASI

.ْﺠﱠﻨ َﺔ
َ ﺍﺟ َﻌ ْﻞ ﺛَ َﻮﺍﺑَ ُﻪ ﺍﻟ
ْ ﺍَ ٕﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ َﺳ ِّﺪ ْﺩ َﺭ ْﻣﻴَﺘَ ُﻪ َﻭ
Açıklama:

Ebu Şa’sâ-i Kindî künyesiyle tanınan Yezid b. Ziyad, Kûfe’nin
meşhur ok atıcılarından biri ve Ömer b. Sa’d’ın ordusunda
idi. İmam’ın (a.s) konuşmasından sonra, onun tekliﬂerine
olumlu cevap verilmediğini görünce, Hür’den önce İmam’ın
(a.s) yanına varıp, onun fedakâr yaranları arasında yer aldı.
Ebu Şa’sâ, ilk önce atlı olarak savaş meydanına gi i. Fakat
atının yaralanıp yere düşmesi üzerine geri dönüp çadırların
önünde diz çökerek yanında bulunan yüz tane oku Kûfe ordusuna doğru fırla ı.
İmam (a.s), onun tövbe e iğini ve bu şahametini görünce,
şöyle dua e i:
“Allah’ım; onun okunu hedefe ulaştır, sevap ve mükâfatını da cennet kıl.”

Oklar bi ikten sonra da ayağa kalkıp şöyle dedi: “Oklardan
yalnız beş tanesi boşa gi i, geriye kalanının hepsi hedefe isabet e i.” Daha sonra kılıçla düşmana saldırdı ve sonunda şehadet şerbetini içti.(1)
1- Taberî, c. 7, s. 355. el-Emali, Şeyh Saduk, Meclis: 130.

HÜR B. YEZİD ER-RİYAHİ (1) İLE
KONUŞMASI

َ ﻮﺏ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ َﻭ ﻳَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻟ
.َﻚ
ُ ُﻧََﻌ ْﻢ ﻳَﺘ...

ِ ﲔ َﻭ
ْﺤ ﱡﺮ
َ ِّﺁﻝ ﺍﻟﱠﻨﺒِﻴ
َ ِّﻗَﺘَ َﻠ ٌﺔ ِﻣ ْﺜ ُﻞ ﻗَﺘَ َﻠ ِﺔ ﺍﻟﱠﻨﺒِﻴ
ُ َﻤﺎ َﺳ ﱠﻤ ْﺘ َﻚ ﺍ ﱡُﻣ َﻚ َﻭ ﺍَﻧْ َﺖ ﺍﻟ
ُ  ﺍَﻧْ َﺖ ﺍﻟ...ﲔ
َ ْﺤ ﱡﺮ ﻛ
.ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﻭ ْﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
ﻓِﻲ ﱡ
ﺎﺡ
ِ ـﻮﺭ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻣ ْﺸﺘَ ـ ــﺒَ ـ ِـﻚ ﺍﻟ ِّﺮ َﻣ
ٌ َﺻﺒُـ

ـﺎﺡ
ِ ﺍﻟﺼﻴَـ
َ َﻭ َﺟـ
ِّ ـﺎﺩ ﺑِﻨَ ْﻔ ِﺴ ـ ِﻪ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ
.ْﺤﻮ ِﺭ ﺍﻟْ ِﻤ َﻼ ِﺡ
ُ َﻭ َﺯ ِّﻭ ْﺟ ـ ُـﻪ َﻣ َﻊ ﺍﻟ

ﻟـَ ـﻨِ ـ ْـﻌ ـ َـﻢ ﺍﻟْـ ُـﺤ ـ ﱡـﺮ ُﺣ ﱡﺮ ﺑَـ ـﻨِﻲ ﺭِﻳَــﺎﺡ

ْﺤـ ﱡـﺮ ﺍِ ْﺫ ﻧـَـﺎﺩﻱ ُﺣ َﺴـ ْـﻴﻨًﺎ
ُ َﻭ ﻧِ ْﻌـ َـﻢ ﺍﻟ

ِ ﻓَ ـ ـ ــﻴَﺎ َﺭﺑِّــﻲ ﺍ
ٍ َﺿ ـ ْﻔ ـ ُـﻪ ﻓِــﻲ ِﺟ ـﻨَ ـ
ـﺎﻥ

1- Hür, şereﬂi Arap kabilelerindendi; aynı zamanda Kûfe’de kendi kabilesinin de reisiydi. İbn Ziyad, Hürr’ü bin savaşçıya kumandan
ederek. Hüseyin b. Ali’nin (a.s) önünü kesip onu Kûfe’ye bırakmamaya memur kıldı. İbn Numa’nın nakle iğine göre, Hürr’ün tövbesi
İmam’ın (a.s) huzurunda kabul olduktan sonra şöyle dedi: “Ey Resulullah’ın torunu! İbn Ziyad, seninle savaşmak için hareket etmemi
emre i ve Daru’l-İmare’den ayrıldıktan sonra şöyle bir ses kulağıma
ulaştı: ‘Ey Hür, karar aldığın bu yolda müjde olsun sana.’ Bu sesi duyunca, arkaya dönüp baktım fakat kimseyi göremedim. Bu ana kadar
bu ne müjdedir? Ben Peygamberin torununa karşı cephe almamış
mıyım? diye daima düşünüyordum. Ama senin safında yer alacağım
ve böyle bir saadete ulaşacağım kesinlikle aklımdan geçmiyordu.’
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Açıklama:

İbn Esir’in nakle iğine göre Hür, Ömer b. Sa’d’ın ordusundan ayrılarak, tövbe etmek için İmam’ın (a.s) huzuruna gelip
şöyle dedi: “Bu insanların, işi, gerçekten seninle savaşmaya
vardıracaklarını sanmıyordum; böyle olacağını bilseydim,
kesinlikle onlarla beraber olmazdım. Şimdi size karşı yaptığım işlerden ve sizin hareket etmenize mani olduğum için
huzurunuza gelmiş, tövbe etmek istiyorum. Ölünceye kadar
sizi himaye etmeye ve önünüzde şehit olmaya kararlıyım.
Acaba tövbem kabul olur mu?”
İmam şöyle buyurdu:
“Evet, Allah tövbeni kabul eder, günahlarını da bağışlar.”(1)

Taberî(2) ve İbn Kesir’in(3) nakle iğine göre Hür, Habib şehit
edildikten sonra öğle namazından önce Zuheyr’le birlikte
düşmana saldırdı. Düşman, onların birini muhasara altına
aldığı zaman diğeri muhasara halkasını parçalıyor, arkadaşını düşmanın elinden kurtarıyordu. Sonunda Hürr’ün atını
yaralayarak yere düşürdüler. Bu defa Hür, piyade olarak savaşmaya başladı. Düşman askerlerinden kırktan fazlasını öldürdükten sonra, düşmanın piyade birliklerinden bir grubun
kendisine saldırması sonucu, ayakta duramayarak yere düştü. Bu sırada İmam’ın (a.s) yaranlarından birkaç kişi de onlara
saldırarak, can vermek üzere olan Hürr’ün bedenini, katligâh
ortasından çadırlara doğru getirip, şehitlerin bulunduğu çadırın önüne bıraktılar.(4)
1- el-Kâmil, c. 3, s. 288.
2- Taberî, c. 7, s. 355.
3- el-Bidaye ve’n-Nihaye, c. 8, s. 183-184.
4- Bu çadır, savaş alanına doğru olan çadırların bulunduğu en son noktaydı. Şehitlerin bedenlerini, bu çadırın içerisine getirip bir araya bırakıyorlardı.
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İmam (a.s), can vermekte olan Hürr’ün bedeninin yanına gelip kana boyanmış bedenini görünce, defalarca söylediği sözü
bir kez daha tekrarladı:
“Bunların ölümü, peygamberler ve peygamberlerin evlatlarının ölümü gibidir.”

Daha sonra Hürr’ün başı ucunda oturup, onun baş ve yüzündeki kan ve toprakları temizleyerek şöyle buyurdu:
“Annenin adını koyduğu gibi gerçekten de hürsün sen;
hem bu dünyada hem de ahire e.”

Sonra ağıt olarak şu beyitleri, Hürr’ün hakkında okudu:
Hürr-i Riyahî ne de iyidir.
Mızraklar çarpıştığında ne de sabırlıdır.
Hür ne de iyidir Hüseyin çağrıda bulunduğunda.
O zaman canıyla ne de fedakârlık edendir.
Ya Rabbim! Onu cenne e misaﬁr kıl.
Ve onu güzel hurilerle evlendir.(1)

Eğer saadetin gerçek anlamıyla aşina olmak, mutluluk ve hayırlı akıbetin kâmil bir örneğini göstermek istersek, “Hür”
ve onun gibi kimselerden bahsetmemiz gerekir. Bunlar şeytan ordusuyla birlikte hareket etmiş, İslam düşmanlarının
safında yer almış ve Peygamber’in (s.a.a) oğlunu öldürmek

1- Bazı tarihçiler bu şiirlerin bizzat Hüseyin b. Ali’nin kendisinden olduğunu, bazıları da İmam Seccad’dan olduğunu, bazıları da İmam
Hüseyin’in (a.s) yaranlarından birinin söylediğini söylüyorlar. Biharu’l-Envar, Allame Meclisî, c. 45, s. 14. el-Emali, Şeyh Saduk, Meclis: 30,
Maktel-i Avalim, s. 85. el-Maktel, Harezmî, s. 11.
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ve hidayet meşalesini söndürmek için Kerbela’ya gelmişlerdi. Ama sonra akıllarını kullandılar. Derken ilahî inayet ve
Rabbani feyizlerin vesilesiyle kılıçlarını İslam ve Kur’ân’ı
savunma yolunda kullandılar. Ve nihayet bu yolda şehadet
feyzine eriştiler.
Aşura gece ve gündüzünde tövbe edip Hz. Hüseyin’in (a.s)
ordusuna katılanların sayısı dakik olarak bilinmemektedir.
Onların hepsinin isimleri ve nasıl şehit edildikleri tarih kitaplarında ayrıntılı bir şekilde kaydolmuş değildir. Ama bunların içerisinden biyograﬁsini nakle iğimiz “Hür b. Yezid”, gibi
tövbe etmeye muvaﬀak olup Hz. Hüseyin’in (a.s) hayatının
en son anlarında onun yanında yer alarak ebedi mutluluğa
erişen diğer iki kişiyi de burada zikretmek istiyoruz.

Kûfe’de oturan, Haricilerin sapık ve aşırı akidelerini paylaşan
ve Hz. Ali (a.s) gibi bir şahsiyetin öldürülmesinin farz olduğuna inanan Haris oğulları, Sa’d ve Ebu’l-Hutuf, Ömer b. Sa’d
ile birlikte Hz. Hüseyin’e (a.s) karşı savaşmak için Kerbela’ya
gelip Kûfe ordusunda yer almışlardı. Aşura günü, Hz. Hüseyin’in (a.s) bütün yaranları şehit olduktan sonra bu iki kardeş Hz. Hüseyin’in (a.s)”Elâ nâsırun yensurunî?” şeklindeki
yardım dilemesini ve çadırlardaki çoluk-çocuğun ağlama seslerini duyunca durumlarında derin bir değişiklik meydana
geldi. Kendi kendilerine: “Biz, la hükme illa lillah ve lâ taate
li men asallah, (Hüküm ancak Allah’a mahsustur ve Allah’a
isyan eden bir kimseye itaat edilmez) sloganını kendimize
şiar edinmemiş miydik? Acaba Hüseyin (a.s), Peygamber’in
(s.a.a.) evladı değil mi? Kıyamet günü onun ceddinin şefaatini ummuyor muyuz? Öyleyse niçin ona karşı savaşıyoruz? O
ki, düşmanlar arasında yapayalnız kalmış ve bu gurbet elinde
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hiç bir yardımcısı yoktur.” diyerek Hz. Hüseyin’e (a.s) doğru
koştular. Kılıçlarını kınından sıyırıp Hazret-i Hüseyin’e yakın
olan bir yerde düşmana karşı savaşmaya başladılar. Düşman
ordusundan birçok kişiyi öldürüp birçok kişiyi de yaraladıktan sonra her iki kardeş, bedenleri kanlar içinde birbirlerinin
yanına düşerek şehadete eriştiler. İşte böylece bu iki kardeşe
de “Hür b. Yezid” gibi saadet ve güzel akıbet nasip oldu.(1)

1- Tenkihu’l-Mekal, c. 2, s. 12. A’yanu’ş-Şia, c. 2, s. 319. el-Kuna ve’l-Elkab, c.1, s. 43 (Muhaddis Kummî).

ZÜHEYR’E CEVABI

ِ  َﻻ ﻳَ ْﺒ ُﻌ َﺪﻧﱠـ َـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻳَــﺎ ُﺯ َﻫ ْﻴــﺮ َﻭ ﻟ ََﻌـ َـﻦ ﻗَﺎﺗِِﻠﻴـ َـﻚ ﻟ َْﻌـ َـﻦ ﺍﻟ...ﺎﻫـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺍِﺛْـ ِﺮ َﻙ
ﱠﺬﻳـ َـﻦ
ُ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍَﻟَْﻘ
ُ
ِ
ِ
.ِﻳﺮ
َ ُﻣﺴـ ُـﺨﻮﺍ ﻗ َﺮ َﺩ ًﺓ َﻭ َﺧﻨَﺎﺯ
Açıklama:

Züheyr b. Kayn(1) şiddetli bir saldırı ve savaştan sonra, çadırlara dönerek Hazretin huzuruna vardı ve elini İmam’ın (a.s)
omzuna koyarak ikinci defa (savaş meydanına gitmek için)
izin isteyip şu şiiri okudu:
“Ey hidayet üzere olan hidayetçi! Canım sana feda olsun.
İşte bugün ceddin Resulullah’la,
Hasan ve Aliyy-i Murtaza’yla
Silah kuşanmış Cafer-i Tayyar’la,

1- Zuheyr b. Kayn, kabilesinin ileri gelenlerindendi. Kûfe’de oturuyordu; kendisi de Osman’ın tara arlarındandı. Hicri 60’da hanımıyla
birlikte Hac yolculuğu yaptı. Dönüşte Kerbela yolu üzerinde Hüseyin b. Ali’yle sadece bir defa karşılaşarak hidayet nuru kalbini aydınla ı. Hazretle görüştükleri aynı mecliste akidesini değiştirip İmam’ın
(a.s) yaranlarından oldu.
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Diri olan şehit Esedullah Hamza’yla görüşeceğim.”(1)
İmam (a.s), Züheyr’e cevap olarak şöyle buyurdu:
“Ben de senin ardından onlarla görüşeceğim.”

Züheyr şehit olup, bedeni Kerbela toprağının üzerine düştüğünde İmam (a.s) onun başı ucuna gelip şu sözlerle kendisini
takdir e i:
“Ey Züheyr! Allah seni kendi rahmetinden uzaklaştırmasın; mesh olarak maymun ve domuz şekline giren kimselere lanet e iği gibi senin katillerine de lanet etsin.”(2)

Evet, her devirde tefekkür etme gücünü kaybeden kimseler,
kendi zamanlarının İbn Ziyad ve Ömer b. Sa’d’larının emriyle
maymunca oynayıp, hareket etmektedirler. Nefsanî isteklerini doyurmaktan başka, hayatın onlar için bir anlamı olmayan,
domuz sıfatlı kimseler ise, Allah’ın gazap ve lanetine uğrayıp
böylece insaniyetlerini kaybetmektedirler.

1- Arapçası şöyledir:

ﺍﻟْ ــﻴَ ْﻮ َﻡ ﺃَﻟْـ ـﻘٰﻲ َﺟ ـ ﱠـﺪ َﻙ ﺍﻟﱠﻨـ ـﺒِ ـ ـ ﱠـﻴﺎ
ﺎﺣ ْﻴ ِﻦ ﺍﻟَْﻔ ٰﺘﻲ ﺍﻟ َْﻜ ِﻤﱠﻴﺎ
َ َﻭ َﺫﺍ ﺍﻟ
َ َْﺠﻨ

ﺎﻓَ َﺪﺗْ َﻚ ﻧَْﻔ ِﺴﻲ َﻫﺎ ِﺩﻳًﺎ َﻣ ْﻬ ِﺪﻳ
ـﻴﺎ َﻭ َﺣ َﺴ ـﻨًﺎ َﻭﺍﻟْـ ُـﻤ ـ ْـﺮﺗَـ ٰـﻀﻲ َﻋ ِﻠـ ـ
ْﺤﱠﻴﺎ
َﻭ ﺃَ َﺳ َﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﱠ
َ ﺍﻟﺸﻬ
َ ِﻴﺪ ﺍﻟ

2- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 20. Ebsaru’l-Ayn, s. 99.

HANZALE ŞİBAMİ’YE BUYURDUĞU SÖZ

ﲔ َﺭ ﱡﺩﻭﺍ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ َﻣــﺎ َﺩ َﻋ ْﻮﺗَ ُﻬـ ْـﻢ ﺍِﻟ َْﻴ ـ ِﻪ
َ ﺍﺏ ِﺣ ـ
َ َﺭ ِﺣ َﻤـ َـﻚ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍِﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ َﻗـ ِـﺪ ْﺍﺳــﺘَ ْﻮ َﺟﺒُﻮﺍ ﺍﻟ َْﻌـ َـﺬ

َ ِﻣـ َـﻦ ﺍ
َ ِﻴﺤ
ْﻵﻥ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ
َ َﺻ َﺤﺎﺑـَ َـﻚ ﻓَ َﻜ ْﻴـ
َ ـﻒ ﺑِِﻬـ ُـﻢ ﺍ
ْ ﻮﻙ َﻭ ﺍ
ُ ﳊـ ِّـﻖ َﻭ ﻧََﻬ ُﻀــﻮﺍ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ ﻟِﻴَ ْﺴــﺘَﺒ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ َﻭ َﻣــﺎ ﻓِ َﻴﻬــﺎ َﻭ ﺍِٰﻟــﻲ ُﻣ ْﻠـ ٍـﻚ َﻻ
ﺭ ْﺡ ﺍِٰﻟــﻲ َﺧ ْﻴـ ٍﺮ ِﻣـ َـﻦ ﱡ...
َ ﺍﻟﺼﺎﻟِ ِﺤـ
ﻗَﺘَ ُﻠــﻮﺍ ﺍِ ْﺧ َﻮﺍﻧـَ َـﻚ ﱠ
ُ ﲔ
.ﲔ
َ ﲔ ﺁ ِﻣ ـ
َ  ﺁ ِﻣ ـ...ﻳَ ْﺒ ٰﻠــﻲ
Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) yaranlarından biri de Hanzale Şibami’dir.(1) Hanzale, düşmanın karşısında yer aldığında onlara
öğüt ve nasihat etmeye başladı ve sözlerini, ﬁravun ailesinden Mümin olan bir kişinin, ﬁravunları, Hz. Musa’yı (a.s)
öldürmek için aldıkları kötü karardan sakındırıp, onları bu
amelin tehlikeli sonuçları hakkında uyardığını beyan eden şu
ayetle sona erdirdi:
“Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz
kıyamet) gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün, sizi Allah’tan koruyacak yoktur. Allah, kimi
saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz.”(2)
1- Tarih ve Mekatil kitaplarında bazen “Şibamî” yerine, Şamî nakledilmektedir; Merhum Semavî, Ebsaru’l-Ayn kitabında bu yanlışlığı şöyle
tashih etmektedir: Şibamî, Şibam’dan kitap veznindedir. Şamî yanlıştır.
2- Mü’min, 32-33.
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Hanzale daha sonra çadırlara doğru yöneldi. İmam (a.s), onu
teşvik ve takdir etmek için şöyle buyurdu:
“Allah sana rahmet etsin; bu insanları hakka davet e iğinde olumlu cevap vermedikleri, seni ve yaranlarını katletmek için hücuma karar aldıkları zaman azabı hak etmişlerdi. Ama şimdi salih kardeşlerini öldürdüklerinden dolayı, artık onların halleri nasıl olur (vay onların haline)!”

Hanzale, Hazretin sözüne karşılık: “Canım size feda olsun
(evet) gerçeği buyurdunuz.”(1) dedi. Daha sonra Hanzale,
Hazre en izin istemek niyetiyle şöyle dedi:
“Acaba, Rabbimize doğru gidip, (cenne e) kardeşlerimize
kavuşmayalım mı?”(2)

İmam (a.s) ona cevap olarak şöyle buyurdu:
“Sen, dünya ve dünyadaki olan şeylerden daha iyi olan, mülkü (ve efendiliği) daimi olan (cennete) doğru hareket et.”

Hanzale sonra şu sözü söyleyerek Hazret’le vedalaştı:
“Selam olsun sana ya Eba Abdullah! Allah’ın salât ve selamı
senin ve ehlibeytinin üzerine olsun; Allah bizimle sizi cennetinde bir araya getirsin.”(3)
İmam (a.s) da onun duasına karşılık: “Âmin, âmin” diye buyurdu.
Daha sonra, Hanzale, düşmana saldırıp bir müddet yiğitçe
savaştıktan sonra şehadet mertebesine erişti.(4)

َ ﻓِ َﺪ
1- .ﺍﻙ

ْﺖ
ُ َﺻ َﺪ ْﻗ َﺖ ُﺟ ِﻌﻠ
2- ﻖ ﺑِِﺎ ْﺧ َﻮﺍﻧِﻨَﺎ؟
ُ ْﺤ
َ ﻭﺡ ﺍِٰﻟﻲ َﺭﺑِّﻨَﺎ َﻭ ﻧَﻠ
ُ ﺍَﻓَ َﻼ ﻧَ ُﺮ
3- ﻑ ﺑَْﻴﻨَﻨَﺎ َﻭ
َ َﻟﺴ َﻼ ُﻡ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻳَﺎ ﺍَﺑَﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ َﻭ َﻋ ٰﻠﻲ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺑَْﻴﺘِ َﻚ َﻭ َﻋ ﱠﺮ
ﺍﱠ
.ﺑَْﻴﻨَ َﻚ ﻓِﻲ َﺟﻨّﺘِ ِﻪ
4- Taberî, c. 7, s. 352. el-Kâmil, c. 3, s. 292. el-Lühuf, 96.

SEYF B. HARİS VE MALİK B. ABDE’YE
HİTABEN SÖZÜ

ُ َﺧـﻮِﻱ َﻣــﺎ ﻳُ ْﺒ ِﻜ
ـﺎﻋ ٍﺔ ﻗَ ِﺮﻳـ َـﺮ
َ ﺍَﻱ ﺍِﺑْﻨَـ ْـﻲ ﺍ
َ ََﺭ ُﺟــﻮ ﺍ َْﻥ ﺗَ ُﻜﻮﻧـَـﺎ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ َﺳـ
ْ ﻴﻜ َﻤــﺎ؟ ﻓَ َﻮﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِﻧـِّـﻲ ﻻ
ﺍﺳــﺎﺗِ ُﻜ َﻤﺎ
َ ُﻤــﺎ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻳَــﺎ ﺍِﺑْﻨَـ ْـﻲ ﺍ
َ َﺧ ـﻮِﻱ َﻋـ ْـﻦ ُﻭ ُﺟ ِﺪﻛ
َ  َﺟ َﺰﺍﻛ...ﺍﻟ َْﻌ ْﻴـ ِـﻦ
َ ُﻤــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ٰﺫﻟـِ َـﻚ َﻭ ُﻣ َﻮ

.ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤـ ُﺔ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺑَ َﺮﻛَﺎﺗُـ ُـﻪ
َ َﺣ َﺴـ َـﻦ َﺟـ َـﺰ ُﺍﺀ ﺍﻟ ُْﻤﺘَّ ِﻘـ
َ ﺍِﻳﱠـ
ْ ـﺎﻱ ﺍ
َ ﲔ
ﻭ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ َﻤــﺎ ﱠ...

Açıklama:

Taberî’nin nakline göre, Hamdan kabilesinden “Seyf b. Haris
b. Rabî” ve “Malik b. Serî” ismindeki iki kişi, (bunlar amcaoğluydu) Kerbela’yla Kûfe arasında gidip gelmenin serbest
olduğu günlerde Kerbela’ya varıp Hz. Hüseyin’in (a.s) ordusuna katıldılar. Bu iki amcaoğlu, Aşura gününde düşmanın
ordusunun çokluğunu ve Hz. Hüseyin’in (a.s) yaranlarının
azlığını görünce ağlayarak Hz. Hüseyin’in (a.s) huzuruna
vardılar. Hz. Hüseyin (a.s), onların ağlamalarını görünce şöyle buyurdu:
“Ey kardeşimin oğulları! Niçin ağlıyorsunuz? Allah’a andolsun ki, ümit ediyorum bir saa en sonra (cennete gitmekle) gözünüz aydın olup mutlu olacaksınız.”

O iki genç şöyle dediler:
“Ey Resulullah’ın torunu! Allah bizi sana feda etsin. Vallahi,
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biz kendimize ağlamıyoruz, sana ağlıyoruz. Çünkü düşmanın
sizi sardığını ve sizi savunmak için bu canımızı feda etmekten
başka bir şey yapmaya gücümüzün olmadığını görüyoruz.”(1)
İmam (a.s), bu vazife tanıma, sorumluluk hissetme, bu fedakârlık ve hizmet karşısında şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ sizi, hakkımdaki bu duygunuz ve yardımınız
karşısında mu akilerin en güzel mükâfatıyla mükâfatlandırsın.”

Taberî, Ebu Mihnef’ten şöyle naklediyor: Bu iki amcaoğlu,
İmam’la (a.s) sohbet e ikleri vakit, “Hanzale b. Es’ad” da düşman karşısında, onlara nasihat etmekle meşguldü; ama çok
geçmeksizin (önceden söylediğimiz gibi) şehadete erişti. Bu
sırada, o iki genç savaş meydanına doğru yöneldiler.
Meydana giderken birbirleriyle yarışıyorlardı; bazen de çadırlara doğru dönüp yüksek bir sesle “es-Selamu aleyke yebne
Resulillah” diyerek vedalaşıyorlardı. İmam (a.s) da cevaplarında, “Aleykume’s-selam ve rahmetullahi ve berekatuh” buyuruyordu. Bu iki genç savaşa girip, savaşta birbirlerini himaye ediyorlardı; onlardan biri düşmanın muhasarasında kaldığı
zaman diğeri onun yardımına koşuyordu ve düşmanın safını
yarıp onu kurtarıyordu; nihayet onlar da şehadete eriştiler.(2)

Bu konuşma ve vedalaşmada her şeyden daha çok ilgi çeken
önemli ve unutulmayacak bir hakikat olarak ortaya çıkan
1-

ِ ﺍﻙ َﻗ ْﺪ ﺍ
ِ ﺍﻙ َﻻ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻣﺎ َﻋ ٰﻠﻲ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴﻨَﺎ ﻧَْﺒ ِﻜﻲ َﻭﻟ
َ ُﺣ
َ َﻜ ْﻦ ﻧَْﺒ ِﻜﻲ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻧَ َﺮ
َ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ ﻓِ َﺪ
َ ﻴﻂ ﺑ
ِﻚ
َﻭ َﻻ ﻧَْﻘ ِﺪ ُﺭ َﻋ ٰﻠﻲ ﺍ َْﻥ ﻧَ ْﻤﻨَ َﻌ َﻚ ﺑَِﺎ ْﻛﺜَ ِﺮ ِﻣ ْﻦ ﺍَﻧُْﻔ ِﺴﻨَﺎ

2- Taberî, c. 6, s. 353 ve 54. Tenkihu’l-Mekal, c. 2, s. 78. el-Kâmil, c. 3, s.
292. Ebsaru’l-Ayn, s. 78.
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konu, sorumluluk duygusu ve vazifeyi idrak etme meselesidir. İmam (a.s) onu övmüş ve onun için Allah Teâlâ’dan büyük mükâfat dilemiştir, bu mükâfat bizim idrak ve düşüncemizi aşan, mu akilerin en iyi mükâfatıdır!
Evet, bu iki genç, hakkın yaranlarının azlığından ve batılın
himayecilerinin çokluğundan dolayı kendilerini tutamayarak ağlıyor ve hakkı savunmada varlıklarını feda etmekten
fazla bir güçleri olmadığından dolayı da üzülüp, müteessir
oluyorlardı.
Bu iki gencin, vazifeyi yapmak ve hak yolunda kurban olmak
için sevinmeleri ve her birkaç adımda durup çadırlara doğru dönerek, “Selam olsun sana ey Resulullah’ın torunu.” demeleri ve böylece ahitlerini yenilemeleri veya vedalaşmaları
vs... ortaya bir gerçeği koyuyor; o da sorumluluk duymak ve
vazifeyi bilmek... Bu sıfat ne kadar da övülmeli ve methedilmelidir! Böyle bir sıfat hangi toplumda vücuda gelirse, o toplumu, saadete mani olan dağları yerinden söküp atacak bir
sel haline getirebilir.
Bu sıfat, kimde bulunursa, onu, dinine yardım etmede, imam
ve önderini savunmada, ölüm ve şehadet sınırına kadar götürebilir. Toplumda ve fertlerde, sorumluluk duymanın ve
vazife ihsas etmenin yok olması ne de kötü ve korkunçtur;
böyle kimseler ölmelerinin yanı sıra başkalarının da ölümüne
sebep olabilirler.

CEVN’E HİTABEN BUYURDUĞU SÖZ

ـﺖ ﻓِــﻲ ﺍِ ْﺫ ٍﻥ ِﻣﻨِّــﻲ ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﻤــﺎ ﺗَﺒَ ْﻌﺘَﻨَــﺎ َﻃﻠَﺒًــﺎ ﻟِﻠ َْﻌﺎﻓِﻴَ ـ ِﺔ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺒﺘَـ ِـﻞ ﺑ َِﻄﺮِﻳ َﻘﺘِﻨَــﺎ
َ ـﻮﻥ ﺍَﻧْـ
ُ ﻳَــﺎ ُﺟـ

ـﺮﻩ َﻣـ َـﻊ ﺍﻻَْﺑْـ َـﺮﺍ ِﺭ َﻭ َﻋـ ِّﺮ ْﻑ ﺑَْﻴﻨَـ ُـﻪ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ
ْ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺑَﻴِّـ...
َ ـﺐ ِﺭ
ُ ﺍﺣ ُﺸـ
ْ ﳛـ ُـﻪ َﻭ
ْ ـﺾ َﻭ ْﺟ َﻬـ ُـﻪ َﻭ َﻃﻴِّـ
ِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﻭ
.ﺁﻝ َﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ
Açıklama:

Ebuzer’in zenci kölesi olan Cevn, Ebuzer’den sonra Ehlibeyt’e hizmet edenlerden olmuştur. İmam Hasan’ın (a.s) zamanında, o Hazretin yanında bulunmuş, daha sonra İmam
Hüseyin (a.s) ile birlikte Medine’den Mekke’ye, Mekke’den de
Kerbela’ya gelmiştir. Aşura günü savaş tam şiddetlendiğinde,
İmam Hüseyin’in (a.s) huzuruna çıkarak savaş meydanına
gitmek için izin almak istedi.
İmam (a.s) ona cevap olarak şöyle buyurdu:
“Ey Cevn! Biati senden kaldırdım; sen artık özgürsün.
Zira sen aﬁyet ve asayiş ümidiyle bizimle buraya kadar
geldin, öyleyse kendini bizim yolumuzda üzüntü ve musibetlere duçar etme.”

Cevn, kendisini İmam Hüseyin’in (a.s) ayaklarına atıp, Hazretin ayaklarını öptü ve şöyle dedi:
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“Ey Resulullah’ın torunu! Refah ve rahatlıkta çanağınızı yalayanlardan olup, zorluk, musibet ve düşmanın karşısında sizi
yalnız bırakmam doğru mudur? Evet, bedenim kötü kokulu,
hasebim düşük, rengimse siyahtır; kokumun güzel, hasebimin şerif, rengimin de ak olması için bana da cennete gitmeye
bir yol bırak. Allah’a andolsun ki, benim şu siyah kanım sizin
kanınızla karışana dek sizden ayrılmayacağım.”(1)
İmam (a.s), Cevn’in, vefa, samimiyet ve ısrarını görünce ona
da savaş meydanına gitmesi için müsaade e i. Cevn, düşmanla savaşıp Kerbela toprağının üzerine şehit düştüğünde,
İmam (a.s) onun yanına varıp başucunda oturarak şöyle dua
e i:
“Allah’ım; onun yüzünü ak et, kokusunu güzelleştir, onu
salih kişilerle haşret ve onu Muhammed ve Ehlibeyti’yle
tanıştır.”(2)

َ
َ ٕ ِ ﻳﺎﺑﻦ ﺭﺳ
ﺍﻟﺸ ﱠﺪ ِﺓ
ِّ ﺎﻋ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﻓِﻲ
َ ﺲ ﻗِ َﺼ
َ ﺍﻟﺮ َﺧﺎ ِﺀ ﺃﻟ
َُ َْ َ
ُ ْﺤ
ﻮﻝ ﺍﻟـﻠ ِﻪ ﺃﻧَﺎ ﻓِﻲ ﱠ
ََ
ُ ﺃَ ْﺧ ُﺬﻟ
ْﺠﱠﻨ ِﺔ
ﻴﻢ َﻭ ﺇ ﱠ
ِﻥ ِﺭﳛِﻲ ﻟَﻨَﺘِ ٌﻦ َﻭ ﺇ ﱠ
 ﺇ ﱠ،ُﻜ ْﻢ
َ َﻲ ﻓَﻲ ﺍﻟ
ْ  ﻓَﺘَﻨَ ﱠﻔ،ِﻥ ﻟ َْﻮﻧِﻲ ﻷ ْﺳ َﻮ ٌﺩ
ٌ ِِﻥ َﺣ َﺴﺒِﻲ ﻟََﻠﺌ
ﺲ َﻋﻠ ﱠ
 َﻻ َﻭ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﺃُﻓَﺎ ِﺭﻗُ ُﻜ ْﻢ َﺣ ٕﺘﻲ ﻳَ ْﺨﺘَ ِﻠ َﻂ.ﺾ ﻟ َْﻮﻧِﻲ
َ ﻴﺐ ِﺭﳛِﻲ َﻭ ﻳَ ْﺸ ُﺮ َﻑ َﺣ َﺴﺒِﻲ َﻭ ﻳُﺒَﱠﻴ
َ ﻟِﻴَ ِﻄ

1- Arapçası şöyledir:

َْ ﺍﻟﺪ ُﻡ
ﺍﻷ ْﺳ َﻮ ُﺩ َﻣ َﻊ ِﺩ َﻣﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ
ٰﻫ َﺬﺍ ﱠ

2- el-Lühuf, Seyyid İbn Tavus, s. 95. Ebsaru’l-Ayn, Semavî, s. 105. Musîru’l-Ahzan, İbn Nüma, s. 33.

ÖMER B. CÜNADE HAKKINDAKİ SÖZÜ

.ْﺤ ْﻤ َﻠ ِﺔ ﺍﻻُْﻭٰﻟﻲ َﻭ ﻟ ََﻌ ﱠﻞ ﺍ ﱠُﻣ ُﻪ ﺗَ ْﻜ َﺮ ُﻩ ٰﺫﻟِ َﻚ
ُ ُٰﻫ َﺬﺍ ُﻏ َﻼ ٌﻡ ﻗُﺘِ َﻞ ﺍَﺑ
َ ﻮﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟ
Açıklama:

Cünade-i Ensarî öldürüldükten sonra, babası ve annesiyle
birlikte Kerbela’ya gelen on bir yaşındaki oğlu Ömer, İmam’ın
(a.s) huzuruna gelip savaş meydanına gitmek için izin istedi.
İmam (a.s) şöyle buyurdu:
“Bu, babası (ilk saldırıda düşman tarafından) öldürülen
bir gençtir, annesi onun savaş meydanına gidip öldürülmesine razı olmayabilir.”

Bu fedakâr genç Hazretin sözünü duyar duymaz: “Hayır, Allah’a andolsun ki, canımı sana feda etmeyi ve kanımı senin
yolunda dökmeyi annem emretmiştir.”(1) dedi.
İmam Hüseyin (a.s), mezkûr cevabı ondan duyduğunda,
Ömer’in savaş meydanına gitmesine izin verdi.
Ömer, savaş meydanına çıkıp düşmanın karşısında şu hamasi
şiirleri okumaya başladı:
“Emîrim olan Hüseyin ne de iyi Emîr’dir.

1- .ﺍََﻣ َﺮ ْﺗﲏ

ﺍ ﱠِﻥ ﺍُّﻣﻲ
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Beşiru’n-Nezir olan Peygamber’in kalbinin sevincidir.
Ali ve Fatıma’ysa onun baba ve annesidir.
Acaba, onun bir benzerini tanıyor musunuz?”(1)
Ömer, düşmanla şiddetle çarpıştıktan sonra şehit düştü, düşmansa onun başını bedeninden ayırıp çadırlara doğru fırla ı.
Ömer’in annesi genç yaştaki oğlunun kesik başını alıp yüzünün toprak ve kanını temizledikten sonra yakınında olan
düşmanlardan birinin başına atarak onu öldürdü; daha sonra
çadırlara dönüp eline bir sopa aldı ve şu şiiri okuyarak düşmana saldırdı:
“Ben kadınların arasında zayıf birisiyim
Çökmüş, yıpranmış ve zayıf yaradılışlı bir kadınım
Size şiddetli bir darbe indireceğim
Şereﬂi Fatıma’nın evlatlarını savunmak yolunda.”(2)
İki kişiyi yaraladıktan sonra İmam’ın (a.s) emriyle çadırlara
döndü.(3)
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2-

ﲑ ﺍﻟ ـﱠﻨ ـ ِـﺬﻳ ِﺮ
ِ ﻭﺭ ﻓُـ ـ َﺆﺍ ِﺩ ﺍﻟْــﺒَ ـ ِـﺸ
ُ ُﺳ ـ ُـﺮ

ﻮﻥ ﻟَـ ُـﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ ِـﺬﻳ ِﺮ
َ ﻓَ ـ َـﻬ ـ ْـﻞ ﺗَـ ْـﻌ ـ َﻠ ـ ُـﻤ
َﺧــﺎ ِﻭ ﻳَ ـ ـ ٌﺔ ﺑَــﺎﻟِـ ـ ــﻴَـ ـ ـ ٌﺔ ﻧَـ ِـﺤﻴ ـ َﻔ ـ ـ ـ ٌﺔ
ﺍﻟﺸ ِﺮﻳ ـ َﻔ ـ ِﺔ
ﻭﻥ ﺑَـﻨِﻲ ﻓَﺎ ِﻃ ـ َـﻤ ِﺔ ﱠ
َ ُﺩ

َْ ﲑﻱ ُﺣﺴﻴ ٌﻦ َﻭ ﻧِ ْﻌﻢ
ﲑ
ِ ﺃَ ِﻣ
ُ ﺍﻷ ِﻣ
َْ
َ
َﻋ ـ ـ ِﻠ ـ ـ ﱞـﻲ َﻭ ﻓَ ــﺎ ِﻃ ـ َـﻤ ـ ـ ُﺔ َﻭﺍﻟـِ ـ ـ َـﺪ ُﺍﻩ
ﺍَﻧﺎ َﻋ ُﺠﻮ ٌﺯ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨِّ َﺴﺎ ِﺀ َﺿ ِﻌﻴ َﻔ ٌﺔ

َﺿ ـ ِﺮﺑـِ ـ ُـﻜ ـ ْـﻢ ﺑِـ َـﻀـ ْـﺮﺑَـ ـ ٍﺔ َﻋ ـﻨِﻴـ ـ َﻔـ ـ ٍﺔ
ْﺍ

3- Maktel-i Harezmî, c. 2. s. 22. Biharu’l-Envar, c. 45, s. 27. Menakıb, c.
3, s. 219.

ALİ EKBER’İN ŞEHADETİNDE
BUYURDUĞU SÖZ

ـﺎﺱ ﺑ َِﺮ ُﺳــﻮﻟِ َﻚ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ
ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ْﺍﺷـ َـﻬ ْﺪ َﻋ ٰﻠــﻲ ٰﻫ ـ ُﺆ َﻻ ِﺀ ﺍﻟَْﻘـ ْـﻮ ِﻡ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﺑـَ َـﺮ َﺯ ﺍِﻟ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ﺍ َْﺷــﺒَ ُﻪ ﺍﻟﱠﻨـ ِ

َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ َﻭ ُﺧ ُﻠ ًﻘﺎ َﻭ َﻣ ْﻨ ِﻄ ًﻘﺎ َﻭ ُﻛﱠﻨﺎ ﺍِ َﺫﺍ ﺍ َْﺷﺘَ ْﻘﻨَﺎ ﺍِٰﻟﻲ ُﺭ ْﺅﻳَ ِﺔ ﻧَﺒِﻴِّ َﻚ
ﺎﻣﻨَ ْﻌ ُﻬـ ْـﻢ ﺑـَـﺮﻛ ِ
ﺽ َﻭ ﻓَ ِّﺮ ْﻗ ُﻬـ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ ِﺮﻳ ًﻘــﺎ َﻭ َﻣ ِّﺰ ْﻗ ُﻬـ ْـﻢ ﺗَ ْﻤ ِﺰﻳ ًﻘــﺎ
َْﺭ ِ
ﻧَ َﻈ ْﺮﻧـَـﺎ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ .ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻓَ ْ
َﺎﺕ ﺍﻻ ْ
َ

ﺽ ﺍﻟْـ ُـﻮ َﻻ َﺓ َﻋ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ ﺍَﺑـَ ًـﺪﺍ َﻓ ِﺎﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ َﺩ َﻋ ْﻮﻧـَـﺎ ﻟِﻴَ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻭﻧـَـﺎ ﺛُـ ﱠـﻢ
ﺍﺟ َﻌﻠ ُْﻬـ ْـﻢ َﻃ َﺮﺍﺋِـ َـﻖ ﻗِـ َـﺪ ًﺩﺍ َﻭ َﻻ ﺗُـ ْـﺮ ِ
َﻭ ْ
ﻴﻢ َﻭ َ
ﻮﺣﺎ َﻭ َ
ﺍﻥ
ﺁﻝ ِﻋ ْﻤ َﺮ َ
ﺍﺻ َﻄﻔٰﻲ َ
َﻋ َﺪﻭﺍ َﻋﻠ َْﻴﻨَﺎ ﻟِﻴُ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَﺎ ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ْ
ﺁﺩ َﻡ َﻭ ﻧُ ً
ﺁﻝ ﺍِ َﺑﺮﺍ ِﻫ َ
ﻴﻊ َﻋ ِﻠﻴـ ٌـﻢ.
ﲔ ُﺫ ِّﺭﻳَّـ ًﺔ ﺑَ ْﻌ ُﻀ َﻬــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَ ْﻌـ ٍ
َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤـ َ
ـﺾ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﺳـ ِﻤ ٌ

ـﺖ َﺭ ِﺣ ِﻤــﻲ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﺤ َﻔـ ْـﻆ ﻗَ َﺮﺍﺑَﺘِــﻲ ِﻣـ ْـﻦ
َﻤــﺎ ﻗَ َﻄ ْﻌـ َ
َ
...ﻣــﺎ ﻟـَ َـﻚ؟ ﻗَ َﻄـ َـﻊ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﺭ ِﺣ َﻤـ َـﻚ ﻛ َ
ﱠﻂ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﺬﺑَ ُﺤـ َـﻚ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻓِﺮ ِ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﺳ ـﻠ َ
َﺭ ُﺳـ ِ
ﺍﺷـ َـﻚ.
َ

َﺟﺮﺍ َُﻫـ ْـﻢ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻧْﺘِ َﻬـ ِ
...ﻗَﺘَـ َـﻞ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻗَ ْﻮ ًﻣــﺎ ﻗَﺘَ ُﻠـ َ
ـﺎﻙ ُﺣ ْﺮ َﻣـ ِﺔ
ـﻮﻙ ﻳَــﺎ ﺑُﻨَـ ﱠـﻲ َﻣــﺎ ﺍ ْ َ
َﺭ ُﺳـ ِ
ﺍﻟﺪﻧْﻴَــﺎ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ َﻙ ﺍﻟ َْﻌ َﻔــﺎ.
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪَ .ﻋ َﻠــﻲ ﱡ

Açıklama:

İmam Hüseyin’in (a.s) ashabı şehadet şerbetini içtikten sonra,
Hazretin ailesinden savaş meydanına ilk adım atan, İslam ve
Kur’ân yolunda kendisini ok, mızrak ve kılıçlara karşı siper
edinen, İmam Hüseyin’in (a.s) yiğit oğlu Ali Ekber’di.

Kerbela’daki Sözleri □ 319

Kalem, Hz. Ali Ekber’in şahsiyetini tersim, diller de onun
vasfını beyan etmekten aciz olduğu için onun ruhî ve manevi
şahsiyetinden, simasının güzelliği ve siyerinden bir bölümünü kendi ve değerli babasının dilinden dinleyelim: İmam Hüseyin (a.s), kendi ve yaranlarının ölümünden haber verdiğinde Hz. Ali Ekber şöyle dedi:
“Babacığım, eğer ölümümüz hak yolunda ise artık bizim
ölümden hiçbir korkumuz yoktur.”(1)

İmam Hüseyin (a.s), Ali Ekber’in ruhî kemallerini beyan ve
simasını vasıﬂandırırken şöyle buyuruyor:
“Ali Ekber zahiri yaratılış, şekil, meleke, ahlak, huy, konuşma ve sohbet açısından insanların arasında Resulullah’a en çok benzeyendi. Ne zaman ailemizden bir kişi
Resulullah’ın (s.a.a) simasını görüp, ziyaret etmeyi arzu
etseydi, Ali Ekber’in yüzüne bakardı.”

Yani Ali Ekber sima ve siret açısından Resulullah’ın (s.a.a) bir
mazharı sayılırdı.
Harezmî şöyle diyor: 18 yaşında olan Ali b. Hüseyin (a.s)
Aşura günü Peygamber (s.a.a) ailesinin hepsinden daha önce
şehadet meydanına ayakbastı. Babası ile vedalaşarak, çadırlardan hareket etmek istediğinde, İmam Hüseyin (a.s) onun
güzel boyuna ve şekline şe atle bakıp yüzünü göğe doğru
tutarak şöyle dedi:
“Allah’ım, sen bu kavmin aleyhine şahit ol, şimdi bu insanlar arasında yaratılış, ahlak, huy ve konuşma açısından, senin Peygamber’ine en çok benzeyen bir genç onlara doğru hareket ediyor. Biz Peygamber’in (s.a.a) simasını
görmeyi arzu e iğimizde ona (Ali Ekber’e) bakıyorduk.

1-

.ﻓَ ِﺎ ًﺫﺍ َﻻ ﻧُﺒَﺎﻟِﻲ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻮ ِﺕ
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Allah’ım, onları, yeryüzünün bereketlerinden mahrum
kıl, onları tefrikaya duçar et ve onları ihtilaﬂı yollara düşür; yöneticilerini onlardan hiçbir zaman razı etme. Çünkü onlar bizi, yardım etmek vadesiyle davet edip, daha
sonra da bize karşı savaşa girmişlerdir.”

İmam (a.s) daha sonra şu ayeti okudu:
“Gerçek şu ki, Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve
İmran ailesini âlemler üzerine seçti; onlar birbirlerinden
(türeme tek) bir zürriye ir. Allah işiten ve bilendir.”(1)

Hz. Ali Ekber çadırlardan ayrılıp savaş meydanına gitmek istediğinde, İmam Hüseyin (a.s) Ömer b. Sa’d’a hitap ederek
şöyle buyurdu:
“Ne olmuş sana? Benim neslimi kestiğin gibi Allah da senin neslini kessin.(2) Benim Resulullah ile olan akrabalık
ilişkimi gözetleyip hürmetimi korumadın. Allah, yatağında boğazlayacak bir kimseyi sana musallat kılsın.”

1 195- Âl-i İmran/33.
2- İmam’ın (a.s) Ömer b. Sa’d hakkındaki bedduası küllidir. Hazret şöyle buyurdu: “Allah senin neslini kessin.” Nesep tanıma hakkında iki
önemli kitap olan “Neseb-i Züheyrî” ve “Cemhere-i İbn Hazm”a
müracaat ederek gördük ki Ömer b. Sa’d’ın neslinden, torunu “Ebu
Bekir b. Hafs” dan dan başka (o da babası Hafs’dan sonra çok az bir
müddet yaşamıştır.) kimse baki kalmamıştır; yani tarihte Ömer b.
Sa’d’ın neslinden torunu Ebu Bekir’den başka kimse tanıtılmamıştır,
evlatları olduğu takdirde kesinlikle nesep uzmanları bunu belirtirlerdi. Bu konu, İmam’ın (a.s) bedduasını nazara alarak daha fazla
tahkik ve araştırmaya değer.
Ama İmam’ın (a.s) sözünün ikinci bölümü, harici bir karine ve İmam
Hüseyin’in (a.s) evlatlarının çok olması ve imametin Hazretin neslinde baki kalmasıyla anlaşılıyor ki, Hazretin, “Neslimi kestin” sözünden maksat, İmam’ın (a.s) oğlu Ali Ekber’i öldürmekle onun soyundan gelecek olan neslinin kesildiğini vurguluyor.
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Ali Ekber, düşman ordusu karşısında yer aldığında şu şiirleri
okuyordu:
“Benim! Ali oğlu Hüseyin oğlu Ali.
Beytullah’a (Kâbe’ye) andolsun ki biz Peygamber’e daha evlayız.
Vallahi bu zina zade oğlu bize hükmedemez
Mızrak bükülünceye dek sizinle savaşacağım.
Ve kılıç eğilinceye dek sizinle vuruşacağım.
Haşimî Alevi gencinin vuruştuğu gibi.”(1)
Hz. Ali Ekber daha sonra düşmana karşı savaşa girdi.
Harezmî şöyle diyor: “Susuzluk Ali Ekber’i şiddetle etkilemesine rağmen yine de düşman ordusuna çok ağır darbeler
indirerek onlardan 120 kişiye aşkın insanı cehenneme vasıl
e i ve çadırlara geri döndü.
Daha sonra tekrar düşmanın ordusuna saldırıp onlardan ağır
bir yara alarak toprağın üzerine düştü ve o esnada yüksek bir
sesle: ‘Babacığım; şimdi ceddim Resulullah’ın, cennet kadehiyle bana verdiği suyu doya doya içtim, artık bundan böyle
hiçbir zaman susamayacağım...’ dedi.”
İmam Hüseyin (a.s), Ali Ekber’in başucuna gelip şöyle buyurdu:
“Ey yavrum! Allah, seni öldüren bu zalim kavmi öldürsün, Allah’ın ve Resulullah’ın hürmetini ortadan kaldır1- Arapçası şöyledir:

ِٕ
ِﻲ
ّ ﻧَ ْﺤ ُﻦ َﻭ ﺑَْﻴ ُﺖ ﺍﻟـﻠﻪ ﺍ َْﻭﻟَﻲ ﺑِﺎﻟ ـﻨّـﹷﺒ
ﺍ َْﻃ ـ َـﻌ ـﻨُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ـ ﱡـﺮ ْﻣ ِﺢ َﺣ ٕﺘﻲ ﻳَـ ـ ْﻨـ ـﺜَ ـ ـﻨِ ــﻲ
ِ َﺿﺮ َﺏ ُﻏ ـ َـﻼ ٍﻡ َﻫ
ٍّ ﺎﺷ ـ ِﻤ ـ ٍّـﻲ َﻋ َﻠﻮ
.ِﻱ
ْ

ﺍَﻧَﺎ َﻋ ِﻠ ﱡﻲ ﺑْـ ُـﻦ ﺍﻟْ ـ ُـﺤ َﺴ ْﻴ ـ ِـﻦ ﺑْـ ِـﻦ َﻋ ِﻠ ﱞـﻲ
ﺍﻟﺪ ِﻋﻲ
ََﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﻳَ ْﺤ ُﻜ ُﻢ ﻓِ ْﻴﻨَﺎ ﺍِﺑْ ُﻦ ﱠ
ِﺎﻟﺴ ْﻴ ِﻒ َﺣ ٕﺘﻲ ﻳَ ْﻠ ــﺘَ ـﻮِﻱ
ْﺍ
ُ َﺿﺮ
َّ ِﺏ ﺑ

322 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

maya ne kadar da cüretlenmişler. Artık senden sonra dünyaya yazıklar olsun.”(1)

Tarihçiler ve görüş sahipleri arasında Hz. Ali Ekber’le ilgili,
üzerinde tartışılan iki sözde görüş ihtilafı vardır. Bu konuda
elde edilen şeyi, bahis münasebetiyle burada naklediyoruz;
söz konusu ihtilaﬂı iki mevzu şudur:
1- Hz. Ali Ekber kaç yaşındayken şehit oldu?
2- Hz. Ali Ekber’in annesi, diğer kadınlarla birlikte Kerbela’da mıydı?
Hz. Ali Ekber’in yaş meselesine gelince dikkat edilmelidir ki,
Hazretin künyesi “Ebu’l-Hasan”dı. Doğumu, “Enisu’ş-Şia”(2)
kitabının nakline göre, hicretin 33. yılında, Şaban ayının on birinci günü, yani Osman’ın öldürülmesinden iki yıl önce vuku
bulmuştur. Osman ise hicretin 35. yılında öldürülmüştür.
Meşhur âlim Merhum “İbn İdrîs” “Serair” kitabının “Mezar”
babında şöyle diyor: “Hz. Ali Ekber’in doğumu, Osman’ın hilafet döneminde olmuştur. “Yani merhum İbn İdris, “Enisu’şŞia” kitabının naklini teyit etmektedir.
Buna göre, Hz. Ali Ekber, Aşura olayında, doğumu, Osman’ın
hilafet döneminin sonlarında gerçekleşse de takriben yirmi
yedi yaşındaymış. Bu sözü, tarihçi, yazar ve nesep tanıyanlar
i ifakla teyit edip şöyle diyorlar: “Hz. Ali Ekber yaşta İmam
1- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 30. Musîru’l-Ahzan. el-Lühuf, s.100. Taberî,
c. 7, s. 358. el-Kâmil, c. 3, s. 293. el-İrşad, s. 238.
2- Bu kitap Seyyid Muhammed Caferi Tayyar el-Hindî’nin Hicri 1241’de
telif e iği bir kitaptır. ez-Zeria kitabının sahibi, c. 2, s. 458’de, “Bu
kitap Farsçadır. Necef’te Seyyid Tüsteri’nin yanında gördüm.” diyor.
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Seccad’dan büyüktü ve İmam Seccad (a.s) Aşura olayında yirmi üç yaşındaydı; oğlu İmam Muhammed Bâkır (a.s) babasıyla birlikteydi ve dört yaşında idi.”
Değindiğimiz bu i ifak esasına göre şöyle diyebiliriz: Hz.
Ali Ekber’in yaşı hakkında nakledilen diğer görüşler gerçekle bağdaşmamaktadır. Mesela, merhum Tureyhi “Muntehab” kitabında, Hz. Ali Ekber’in şehadet anında 17 yaşında
olduğunu, Merhum Şeyh Müﬁd el-İrşad, Tabersî ise “A’lamu’l-Vera” kitabında 18 yaşında ve “Menakıb-ı Sûruri”nin
sahibi (İbn Aşub) ise, Ali Ekber’in 19 yaşında olduğunu
nakletmektedirler.
Merhum “İbn Numa”nın, “Musîru’l-Ahzan” kitabında Hz. Ali
Ekber’in, Kerbela hadisesinde 10 yaşından fazla olduğunu
yazması gerçekten şaşılacak bir şeydir.
Zira her ne kadar İbn Numan’ın sözü çok açık değilse de, ama
ör e onun sözünden, Ali Ekber’in 12 veya 13 yaşında olduğu
anlaşılmaktadır.
“İbn Numa”nın sözünden daha da ilginç olanı merhum
“Hace Nesiruddini Tusî”nin:(1)
“Hz. Ali Ekber Aşura gününde 7 yaşındaydı.” demesidir.
Ama tarihî şahitler ve karineler, Hz. Ali Ekber’in, aziz babasının yanında yüce bir makama sahip olduğunu ve İmam Hüseyin’in (a.s) kardeşi Hz. Ebu’l-Fazl hariç, Hazretin diğer bütün ashap, yaran ve aşiretlerinden daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu durumun, küçük yaşta, özellikle yedi veya on
üç yaşında olan bir kimseyle fazla bir münasebeti yoktur.
Örneğin, bütün tarihçiler şu olayda i ifak etmişlerdir ki,
İmam Hüseyin (a.s) Aşura gecesi Ömer b. Sa’d’la görüştüğün1- Nakdu’l-Muhassal, Mısır baskısı, s. 179.
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de yanında bulunan bütün yaranlarına, çadırın dışarısında
beklemelerini emre i; sadece Ebu’l-Fazl ve Hz. Ali Ekber’in
kendisiyle birlikte çadıra girmelerine müsaade e i; nitekim
Ömer b. Sa’d da yalnız oğlu Hafs ve özel kölesinin çadıra girmelerine izin verdi.
Yine İmam Hüseyin (a.s), Aşura günü konuşma yaptığında
Hazretin çoluk çocuğunun ağlama sesleri yükselince, Hazret
kardeşi Ebu’l-Fazl ve oğlu Ali Ekber’e şöyle bir görev verdi:
“Siz, bu çoluk çocuğu susturun; canıma andolsun ki onların ağlamaları ileride daha çok olacaktır.”

Yine İmam Hüseyin’in (a.s), Muharrem ayının sekizinci günü,
Ali Ekber’in komutanlığında yaranlarından bir grubu su getirmek için Fırat’a doğru gönderdiğini görmekteyiz.
Bu sözlerin hepsi, Hz. Ali Ekber’in Aşura gününde merhum
“Nasiru’d-Din Tusî”nin: “Hz. Ali Ekber, Aşura günü yedi yaşından fazlaydı.” şeklinde söylediği yaştan daha çok olduğunu teyit etmektedir. Ama Şia’nın bu büyük araştırmacısının
sözünden “aşere” (on) kelimesinin düşme ihtimali de vardır.
Bu sure e onun sahih ibareti “Seb’e aşere” (on yedi) olup
merhum Tureyh’in görüşüyle aynı olur.
Gerçi böyle bir sözün aslı (yani on yedi yaşında olması) da
bize göre ve geçen delil ve şahitler gereğince sahih değildir;
ama böyle bir kelime kitapların nüshası alınırken düşmüş
olabilir. Çünkü bu çeşit cümle veya kelime düşüklüğü pek
çok yerlerde görülmektedir.

Merhum Seyid Abdurrazzak Mukarrem, Maktel kitabında
şöyle diyor: “Hz. Ali Ekber 27 yaşında olup çocuk sahibiydi.
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Merhum Mukarrem, kendi görüşünü teyit etmek için, “Kâmilu’z-Ziyarat” kitabında, İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen, Hz.
Ali Ekber’in ziyaretnamelerinden birinin metninde: “Sallallahu aleyke ve ala ehli beytike ve itretik” şeklindeki bir cümleyi
şahit getirmekte ve “Ebu’l-Hasan” künyesinin de, “Hasan”
ismindeki bir evladının olması münasebetiyle Hz. Ali Ekber’e
verilmiş olduğu ihtimalini öne sürmektedir.”
Müellif: Merhum Mukarrem’in, Hz. Ali Ekber’in ziyaretnamelerinden birinin metninden faydalandığı sözü teyit ederek,
şunu da ilave ediyoruz ki “Ve ala Ehlibeytike ve İtretike” şeklindeki tabir sadece bir ziyarete münhasır değildir. Belki bu
çeşit ziyaretler “Kâmilu’z-Ziyarat” kitabının 204. ve 239. sayfalarında geçtiği gibi diğer yerlerde ve ziyaretlerde de geçmiştir.
Hz. Ayetullah Neceﬁ Merâşî (r.a) de, Ali Ekber hakkında yazdığı mukaddimesinde, Ali Ekber’in yaş bakımından İmam
Seccad’dan (a.s) daha büyük olduğunu açıkça vurgulayıp bu
görüşün teyidinde merhum İbn İdris’in sözünü şahit göstermektedir. Şöyle ki: Ulema, tarihçi ve nesep âlimleri arasında
en meşhur ve sahih görüş, Hz. Ali Ekber’in İmam Seccad’dan
daha büyük oluşudur. Bu âlimlerin sözleri bizlere hücce ir;
çünkü onlar bu konu da uzmandırlar.

Bu konu, tarihçilerin ve görüş sahiplerinin arasında ihtilaf konusu olmuştur; onun ispat ve nefyine kesin bir delil yoktur.
Merhum Muhaddis Kummî şöyle diyor: “Hz. Ali Ekber’in
annesi zahiren Kerbela’da yokmuş; bu konuda muteber kitaplarda da bir şey bulamadım.”(1)

1- Muntehe’l-Amâl.
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Ama bu asrın âlim, edebiyatçı ve yazarlarından olan merhum
şeyh Muhammed Semavî, “Kerbela şehitlerinden dokuz kişinin anneleri Aşura olayında bulunup, evlatlarının savaş ve
cihatlarına tanık olmuşlardır.” dedikten sonra şöyle devam
etmektedir: “Onlardan biri de Ali b. Hüseyin’dir; çünkü bazı
rivayetlerde Ali Ekber’in annesi Leyla’nın çadırların içerisinde evladına dua e iği, savaş sahnesine baktığı ve oğlunun şehadetine tanık olduğu görülmektedir.”(1)
Yazar: Merhum Semavi, mezkûr rivayete bir kaynak göstermemiştir; güya o merhumun maksadı, bu hususta “Menakıb”
kitabında nakledilen sözlerdir.(2) O merhumun haberdar olduğu (fakat bizim görmediğimiz) diğer rivayetlerin olması da
muhtemeldir.”
Şimdi konunun daha faydalı olması için anneleri Kerbela’da
bulunan dokuz şehi en geri kalan sekiz tanesinin ismini de
burada zikretmek istiyoruz:
1- Annesi Rubab olan Abdullah b. Hüseyin, yani Ali Asğar.
2- Annesi Zeyneb-i Kübra (a.s) olan Avn b. Abdullah b. Cafer.(3)
3- Annesi Ramle olan Kasım b. Hasan Müçteba (a.s).
4- Şelil Beceliye’nin kızı olan Abdullah b. Hasan Müçteba’nın
(a.s) annesi.
5- Annesi Hz. Ali’nin (a.s) kızı Rukayye olan Abdullah b.
Müslim b. Akil.
6- Düşman çadırlara saldırdığında çok küçük olduğundan

1- Ebsaru’l-Ayn, s. 130.
2- Menakıb, c. 4. s. 99.
3- Abdullah b. Cafer’den, ismi Muhammed ve annesi Havsa olan diğer
bir çocuk da Aşura günü şehadete erişmiştir.
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dolayı korkusundan çadırın direğine sarılan ve bu hâlde Lakit veya Hanî ismindeki bir süvari tarafından annesinin gözü
önünde şehit edilen Muhammed b. Ebî Saîd b. Akil.
7- Annesi tarafından düşmanlara karşı savaşmaya teşvik edilen ve annesinin gözleri önünde şehit düşen Ömer b. Cünade.
8- Merhum Seyyid İbn Tavus’un nakle iğine göre, eşi ve annesiyle birlikte Kerbela’ya gelen, onlar tarafından teşvik edilen ve onların gözü önünde şehadete erişen Abdullah-ı Kelbî.

EBU TALİB OĞULLARINA HİTABI

ﻮﻣﺘِــﻲ َﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ ﻳَــﺎ ﺍ َْﻫـ َـﻞ ﺑَْﻴﺘِــﻲ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ َﺭﺍ َْﻳﺘُـ ْـﻢ َﻫ َﻮﺍﻧـًـﺎ
َ َﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ِﺕ ﻳَــﺎ ﺑَﻨِــﻲ َﻋ ُﻤ

.ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟْﻴَـ ْـﻮ ِﻡ

Açıklama:

Hz. Ali Ekber’in şehadetinden sonra Emîrü’l-Müminin Hz.
Ali’nin kızı Rukayye’nin ve Müslim b. Akil’in, genç yaştaki
oğlu Abdullah şu şiiri okuyup, düşmana saldırıyordu:
“Bugün, babam Müslim ve Peygamber’in dini yolunda öldürülen yiğit gençlerle görüşeceğim.”(1)
Abdullah b. Müslim, şehadet şiirini okuyarak üç defa düşmana saldırdı, her saldırısında onlardan bir grubu helakete
ulaştırdı.
Düşman tarafından Yezid b. Rûkad isminde bir şahıs Abdullah’ı hedef alarak ona doğru bir ok a ı, Abdullah kendisini
tehlikeden korumak için elini alnına koydu fakat ok elinden
geçerek alnına isabet e i; işte Abdullah aldığı bu ağır yaradan
dolayı yere düştü; düşmanlardan diğer birisi de Abdullah’a
saldırıp onu şehadete ulaştırdı. Yezid b. Rûkad’ın kendisi ise,

1- .ﺍﻟﱠﻨﺒِﻲ

ﻳﻦ
ِ ﺎﺩﻭﺍ َﻋ ٰﻠﻲ ِﺩ
ُ َ َﻭ ُﻋ ْﺼﺒَ ًﺔ ﺑ/ﺍَﻟْﻴَ ْﻮ َﻡ ﺍَﻟْﻘٰﻲ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ َﻭ ُﻫ َﻮ ﺍَﺑِﻲ
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ileri çıkıp a ığı oku Abdullah’ın alnından çıkardı; ama okun
başı öylece onun alnında kaldı.
Bu sırada Abdullah b. Cafer ve Muhammed b. Müslim’in çocuklarından Muhammed ve Avn gibi Haşimî ve Ebu Talib torunlarından birkaç genç toplu bir hâlde düşmana saldırdılar.
İmam Hüseyin (a.s) bu gençlerin, bir aslan gibi düşmana doğru saldırdıklarını görünce şöyle buyurdu:
“Ey amcazadeler! Ve ey ehlibeytim! Ölüme karşı sabırlı
olun; Allah’a andolsun ki artık bugünden sonra hakaret ve
ihanet görmeyeceksiniz.”(1)

1- Taberî, c. 7, s. 358. Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 78. el-Lühuf, s. 101.

İMAM HASAN’IN (A.S) OĞLU KASIM’IN
ŞEHADETİNDE BUYURDUĞU SÖZ

َ ُﺎﻣـ ِﺔ ﻓِﻴـ َـﻚ َﺟـ ﱡـﺪ َﻙ َﻭ ﺍَﺑـ
َ ﺑُ ْﻌـ ًـﺪﺍ ﻟَِﻘـ ْـﻮ ٍﻡ َﻗﺘَ ُﻠـ
ـﻮﻙ َﻋـ ﱠـﺰ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ
َ َـﻮﻙ َﻭ َﻣـ ْـﻦ َﺧ ْﺼ ُﻤ ُﻬـ ْـﻢ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍﻟِْﻘﻴ
ﻮﻩ ﻓَ َﻼ ﻳُ ِﺠﻴﺒُ َﻚ ﺍ َْﻭ ﻳُ ِﺠﻴﺒُ َﻚ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَ ْﻨ َﻔ ُﻌ َﻚ َﺻ ْﻮ ٌﺕ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻛﺜُ َﺮ
ُ َﻋ ٰﻠﻲ َﻋ ِّﻤ َﻚ ﺍ َْﻥ ﺗَ ْﺪ ُﻋ
ِ ََﻭﺍﺗِــﺮ ُﻩ َﻭ ﻗَـ ﱠـﻞ ﻧ
.ﺎﺻـ ُـﺮ ُﻩ
ُ
َﺣـ ًـﺪﺍ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻐ ِﻔـ ْـﺮ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ ﺍَﺑـَ ًـﺪﺍ َﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ ﻳَــﺎ ﺍ َْﻫـ َـﻞ
َ َﺣ ِﺼ ِﻬـ ْـﻢ َﻋـ َـﺪ ًﺩﺍ َﻭ َﻻ ﺗُ َﻐــﺎ ِﺩ ْﺭ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ ﺍ
ْ ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍ...

.ﺑَْﻴﺘِــﻲ َﻻ َﺭﺍ َْﻳﺘُـ ْـﻢ َﻫ َﻮﺍﻧـًـﺎ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﺍﻟْﻴَـ ْـﻮ ِﻡ ﺍَﺑـَ ًـﺪﺍ

Açıklama:

Ehlibeyt gençlerinden bir grup şehadete eriştikten sonra,
İmam Hasan’ın (a.s) henüz buluğa ermemiş oğlu Kasım, savaş için karar alıp şehadete doğru yürüdü. O, ay parçası nurlu yüzüyle, üzerinde Arap elbisesi, ayaklarında nalinleri ve
elinde kılıcı olduğu hâlde düşmana doğru hareket e i.
Bir süre savaştıktan sonra, Amr b. Sa’d ismindeki bir şahıs
Kasım’a saldırarak onu yere serdi. Kasım, amcası İmam Hüseyin’i (a.s) yardımına çağırdı. Durumu yakından takip eden
İmam (a.s), hemen onun yanına geldi; gözleri Kasım’ın kanlı
çehresi ve parçalanmış bedenine iliştiğinde şöyle buyurdu:
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“Seni öldüren kavim Allah’ın rahmetinden uzak olsun.
Kıyamet gününde senin hakkında onların hasmı, ceddin
Resulullah ve baban Emîrü’l-Müminin’dir. Allah’a andolsun ki amcanı çağırdığında sana cevap verememesi veya
cevap verip de artık bunun sana bir faydası olmaması ona
çok çetindir. Allah’a andolsun ki bu ses (yardım dileme
sesin) öyle bir (kimsenin) sesidir ki, kavminden zulümle
öldürülenleri çok, yardımcılarıysa azdır.”(1)

Taberî şöyle diyor: “İmam (a.s), Kasım b. Hasan’ın (a.s) cenazesini şehitlerin bulunduğu çadıra götürüp, oğlu Ali Ekber’in
yanına bıraktı ve Kûfe halkına şöyle beddua e i:
“Allah’ım! Onların hepsini teker teker bela ve azabına duçar eyle. Onlardan hiç kimseyi geride (sağ) bırakma ve onları ebedi olarak aﬀetme...”

1- Taberî, c. 7, s. 359. el-Kâmil, İbn Esir, c. 3, s. 293. et-Tabakat, İbn Sa’d.
el-İrşad, Şeyh Müﬁd, s. 239. A’lamu’l-Vera, Tabersî. Maktel-i Harezmî,
c. 2, s. 27.

KÜÇÜK YAVRUSUNUN ŞEHADETİNDE
BUYURDUĞU SÖZ

ِ ُﺏ َﻋ ْﻦ َﺣ َﺮ ِﻡ َﺭ ُﺳ
 َﻫ ْﻞ،ﺎﻑ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ ﻓِﻴﻨَﺎ
ُ  َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ َﻮ ِّﺣ ٍﺪ ﻳَ َﺨ،ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ
ﺍﺏ ﻳَﺬ ﱡ
ٍّ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺫ
ٍ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ِﻐ
.ﲔ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍِ َﻋﺎﻧَﺘِﻨَﺎ
ٍ ﻴﺚ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﻓِﻲ ﺍِ َﻏﺎﺛَﺘِﻨَﺎ َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ِﻌ

ﲑ َﻭﺍﻧْﺘَ ِﻘ ْﻢ
َ َﺭ ِّﺏ ﺍِ ْﻥ ﺗَ ُﻚ َﺣﺒَ ْﺴـ
ٌ ﺎﺟ َﻌ ْﻞ ٰﺫﻟِ َﻚ ﻟِ َﻤﺎ ُﻫ َﻮ َﺧ
ْ َﺍﻟﺴـ َـﻤﺎ ِﺀ ﻓ
ـﺖ ﻋﱠﻨﺎ ﺍﻟﱠﻨ ْﺼ َﺮ ِﻣ َﻦ ﱠ
ِ ﺍﺟ َﻌـ ْـﻞ َﻣــﺎ َﺣـ ﱠـﻞ ﺑِﻨَــﺎ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َْﻌ
.ـﲑ ًﺓ ﻟَﻨَــﺎ ﻓِــﻲ ْﺍﻵ ِﺟـ ِـﻞ
َ ﺎﺟـ ِـﻞ َﺫ ِﺧـ
ْ ﻟَﻨَــﺎ َﻭ
.َﻲ َﻣﺎ ﻧَ َﺰ َﻝ ﺑِﻲ ﺍَﻧﱠ ُﻪ ﺑ َِﻌ ْﻴ ِﻦ ﺍﻟ ٕـﻠﻪ
َ
ﻫ ْﻮ ٌﻥ َﻋﻠ ﱠ...
Açıklama:

Taberî, Ukbe b. Beşirî Esedi’den şöyle nakleder: Bir gün İmam
Hz. Muhammed Bâkıru’l-Ulûm’un (a.s) huzuruna müşerref
oldum. Hazret, sohbeti esnasında bana şöyle buyurdu:
“Ey Ukbe! Biz Peygamber hanedanından birinin kanı, siz
Esed oğullarının boynundadır.”

İmam (a.s), daha sonra şöyle izahta bulundu:
“Aşura günü, ceddim Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bebeklerinden birini Hazretin eline verdiler; bebek Hazretin kucağındayken, sizin (Esed oğulları) kabilenizden olan bir kişi
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bebeği hedef alarak okla onun boğazını parçaladı; İmam
(a.s) onun boğazından akan kanı göğe serpip şöyle dedi:
‘Rabbim! Eğer (dünyada) gaybi yardımını bizden esirgediysen, öyleyse buna karşılık bundan daha hayırlısını
(ahire e) bize nasip eyle ve intikamımızı bu acımasız güruhtan al ve dünyada başımıza gelen şeyi ahire e bizim
için zahire eyle.”(1)

Harezmî bu hadiseyi, senedini zikretmeksizin daha geniş bir
şekilde şöyle nakletmektedir: İmam’ın (a.s), çadırların içerisinde bulunan çoluk çocuğu ve İmam Seccad (a.s) hariç, bütün yaranları düşman tarafından öldürüldükten sonra Hazret, şöyle yardım çağrısında bulundu:
“Acaba (aranızda), Peygamber’in Ehlibeyt’ini savunacak
bir kimse, hakkımızda Allah’tan korkacak bir muvahhit ve
bize yardımda bulunacak bir yardımcı yok mudur?”(2)

Harezmî daha sonra şöyle diyor: İmam’ın (a.s) yardım dileme
sesini çadırın içerisinde bulunan çoluk çocuk duyar duymaz,
ağlama sesleri göklere yükseldi. İmam (a.s) çadırlara doğru
dönüp şöyle buyurdu:
“Yavrum Ali Asgar’ı da getirin, onunla da vedalaşayım.”

Küçük bebek babasının kucağındayken, Hermele onu hedef
alıp şehadete ulaştırdı.
İmam (a.s) bebeğin boğazından akan kanı göğe serpip şöyle
dedi:
“Allah’ım, onları azabına duçar eyle, onlardan hiç kimseyi
geride sağ bırakma ve onları ebedi olarak aﬀetme...”

1- Taberî, c. 7, s. 360. et-Tabakat, İbn Sa’d. el-İrşad, Şeyh Müﬁd.
2- Harezmî, c. 2, s. 32.
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el-Lühuf kitabındaysa şöyle naklediliyor: İmam (a.s), oğlunun
boğazının kanını göğe serpip, şöyle dedi:
“Bu musibet, benim için çok kolaydır, çünkü Allah her
şeyi görüyor.”(1)

Hatırlatma: Dikkat edilmelidir ki, Hz. Ali Asgar’dan başka
dört çocuk daha Hz. Hüseyin’le (a.s) birlikte Kerbela’da şehadete erişmiştir; onların şehadet niteliği bu kitapta açıkça veya
zımni olarak nakledilmiştir:
1- Kasım b. Hasan Müçteba (a.s) : O Hazretin şehadet niteliği,
geçen bölümde zikrolundu.
2- Abdullah b. Hasan Müçteba (a.s) : Onun şehadet niteliği ikinci bölümde zikrolunacaktır.
3- Muhammed b. Ebî Said: Onun şehadet niteliği Hz. Ali Ekber’e ait bölümün sonlarında açıklandı.
4- Ömer b. Cünade: Onun şehadet niteliği ve Hz. Hüseyin’in
(a.s) onun hakkındaki sözü geçmiş sayfalarda ayrı olarak
nakledildi.

1- el-Lühuf, s. 103.

HZ. EBU’L-FAZL’IN ŞEHADETİNDE
BUYURDUĞU SÖZ

َﻭ َﺧﺎﻟَـ ْﻔ ــﺘُ ـ ُـﻤﻮﺍ ﻓِﻴ ـﻨَﺎ ﺍﻟ ـﱠﻨ ـﺒِ ـ ﱠـﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪﺍ

ِ ﺍَﻧْ َﺖ َﺻ
.ﺎﺣ ُﺐ ﻟِ َﻮﺍﺋِﻲ

َﺣ َﻤ ًﺪﺍ
َ ﺍ ََﻣﺎ ﻛ
ْ َﺎﻥ َﺟ ِّﺪﻱ ِﺧﻴَ َﺮ ُﺓ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍ

ﺗَ ـ َـﻌ ـ ـ ﱠـﺪ ْﻳ ـ ــﺘُ ـ ْـﻢ ﻳَــﺎ َﺷ ـ ﱠـﺮ ﻗَ ـ ْـﻮ ٍﻡ ﺑِــﺒَـ ـ ـ ْﻐ ـﻴِ ـ ُـﻜـ ْـﻢ
ُﻢ ﺑِﻨَﺎ
ِ ْﺨﻠ
َ َﺎﻥ َﺧ ْﻴ ُﺮ ﺍﻟ
َ ﺍ ََﻣﺎ ﻛ
ْ ْﻖ ﺍ َْﻭ َﺻﺎﻛ

ﺎﺭﺍ َﺣـ ﱡـﺮ َﻫﺎ َﻗـ ْـﺪ ﺗَ َﻮﱠﻗ ًﺪﺍ
ً ََﺳ ــﺘُ ـ ْـﺼ َﻠـ ْـﻮ َﻥ ﻧ

ُﺧ ِﺰﻳــﺘُ ْﻢ ﺑ َِﻤﺎ ﻗَـ ْـﺪ َﺟﻨَ ْﻴﺘُ ْﻢ
ْ ﻟُِﻌ ْﻨ ــﺘُـ ْـﻢ َﻭ ﺍ

ﺍﻻﻧـَـﺎ ِﻡ ُﻣـ َـﺴ ـ ﱠـﺪ ًﺩﺍ
َْ َﺧــﺎ َﺧـ ْـﻴـ ـ ِﺮ
َ َﻋ ـ ِﻠ ـ ـ ﱞـﻲ ﺍ

ﺍﻟﺰ ْﻫ َﺮ ُﺍﺀ ﺍُِّﻣﻲ َﻭ َﻭﺍﻟِ ِﺪﻱ
ﺍ ََﻣﺎ ﻛَﺎﻧَ ِﺖ ﱠ

Açıklama:

Hz. Ebu’l-Fazl (a.s), Aşura günü defalarca İmam Hüseyin’in
(a.s) huzuruna müşerref olup, savaş alanına gitmek için izin
istedi, ama Hz. Ebu’l-Fazl (a.s) şecaat ve şehamet mazharı olduğundan ve hak sancağı da elinde bulunduğundan, İmam
(a.s), onun savaşa gitmesine müsaade etmiyor ve Hz. Ebu’lFazl’ı her defa aldığı karardan vazgeçirdiğinde şöyle buyuruyordu:
“Sen benim sancaktarımsın, senin şehadetin, cundullahın
hezimeti, şeytan askerlerinin ise galibiyeti demektir.” (1)

1- Avalim, s.94.
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Hazretin, bütün ashabı şehadet şerbetini içtiklerinde, Hz.
Ebu’l-Fazl, birkaç kere İmam Hüseyin’den (a.s) savaş meydanına gitmek için izin istedi. Nihayet İmam (a.s) onun isteğiyle
muvafakat e i. Hz. Ebu’l-Fazl (a.s), düşmana karşı şiddetle
savaştıktan sonra Fırat’a gidip suya ulaştığında veya düşman
karşısında yer aldığında veya kolu düşman tarafından kesildiğinde, onun ne kadar yüce bir iman ve akideye sahip olduğunu ve hangi hedef uğrunda mücadele e iğini gösteren
hamasi şiirler okuyordu.
Ebsaru’l-Ayn kitabının müelliﬁ şöyle diyor: Abbas b. Ali (a.s),
savaş meydanına gitmek için defalarca kardeşi İmam Hüseyin’e (a.s) müracaat e i. İmam’dan (a.s) olumsuz cevap aldığında şöyle dedi:
“Göğsüm daralmış, haya an bıkmışım artık.”(1)

İmam Hüseyin (a.s), ona cevaben şöyle buyurdu:
“Mademki savaş meydanına gitmek istiyorsun, önce (Fırat’tan) biraz su getir.”(2)

İmam’ın (a.s) bu sözü üzerine, Hz. Abbas hareket edip, düşmanın safını yardı ve Fırat nehrine ulaştı, tulumu suyla doldurduktan sonra, kendisi de su içmek için avucunu suyla doldurarak susuzluktan kurumuş olan dudaklarına yaklaştırdı;
fakat (çadırlardaki çocukları hatırlayarak) hemen onu Fırat’a
döktü ve kendisine hitap ederek şöyle dedi:
“Ey can! Hüseyin’den sonra hakir olasın
Ve ondan sonra (sakın) haya a kalmayasın.
Şimdi Hüseyin ölüm meydanına atılmıştır.
Sense akan ırmağın soğuk suyunu mu içiyorsun?
1- .ْﺤﻴَﺎ َﺓ
َ ﻟََﻘ ْﺪ َﺿ
َ ﺎﻕ َﺻ ْﺪﺭِﻱ َﻭ َﺳﺌِ ْﻤ ُﺖ ﺍﻟ
2- Menakıb, c. 4, s. 108. Yenabiu’l-Mevedde, 340.
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Allah’a andolsun ki, bu dinimin müsaade etmediği bir
şeydir.(1)

Tulumu suyla doldurup çadırlara doğru götürdüğünde, kendisini sel gibi düşmanın karşısında görerek şu hamasi şiiri
okudu:
“Ölümden korkmam, ölüm sesi duyulduğunda
Kılıçlar arasında bedenim kaybolsa bile
Feda olsun canım, Mustafa’nın (s.a.a) pak torununa.
Çadırlara su tulumunu götüren Abbas benim
Savaş günü savaşmaktan da hiç korkum yok.”(2)

Hz. Ebu’l-Fazl, büyük bir gayret ve ihtirasla suyu çadırlara
doğru götürürken, düşman tarafından Yezid b. Rûkad ismindeki bir şahıs, hurma ağacının arkasına saklanarak namertçe
saldırıp, Hz. Ebu’l-Fazl’ın (a.s) sağ kolunu bedeninden ayırdı.
Haydar-ı Kerrar’ın oğlu Ebu’l-Fazl (a.s) sağ kolunun kesildiğini görünce yine kendi hedeﬁni şu hamasi şiirde beyan e i:
“Vallahi, sağ kolumu kestinizse de
Ben yine dinimi savunacağım
İmanında sadık olan önderimi,

1- Arapçası şöyledir:

ْﺤ َﺴ ْﻴ ِﻦ ُﻫﻮﻧِﻲ َﻭ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُﻩ َﻻ ُﻛ ْﻨ ِﺖ ﺍ َْﻥ ﺗَ ُﻜﻮﻧِﻲ
ُ ﺲ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ﺍﻟ
ُ ﻳَﺎ ﻧَْﻔ
ِ ِﺩ ﺍﻟْـ ـ َـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـﻨُ ـ
ِﺩ ﺍﻟْـ َـﻤ ـ ِﻌ ـﻴـ ِـﻦ
ـﻮﻥ
َ َﻭ ﺗَ ـ ْـﺸ َﺮﺑَـ ْـﻴ َﻦ ﺑَــﺎﺭ
ُ ٰﻫ ـ َـﺬﺍ ﺍﻟْـ ُـﺤ َﺴ ـ ْـﻴ ـ ُـﻦ َﻭﺍﺭ
ٕ
ُ ﺗَــﺎﻟـﻠ ِﻪ َﻣــﺎ ٰﻫـ َـﺬﺍ ﻓِ ـ َـﻌ
.ﺎﻝ ِﺩﻳ ـﻨِﻲ

2- Arapçası şöyledir:

ِ َِﺣ ٕﺘﻲ ﺍ َُﻭﺍﺭِﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻤ َﺼﺎﻟ
ﻴﺖ ﻟَﻘﻲ
ـﺎﺱ ﺍَ ْﻏ ـ ُـﺪﻭ ﺑِﺎﻟـ ﱠـﺴ ـ ـ َﻘﺎ
ُ ﺍِﻧـِّـﻲ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍﻟْـ َـﻌ ـ ﱠـﺒ ـ

ـﺐ ﺍﻟْ ـ َـﻤ ْﻮ َﺕ ﺍِ ِﺫ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺕ َﺯﻗَﺎ
ُ َﻻ ﺍ َْﺭ َﻫ ـ

ﻧَْﻔ ِﺴﻲ ﻟِ ِﺴ ْﺒ ِﻂ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺼ َﻄﻔٰﻲ ﺍ ﱡﻟﻄ ْﻬ ِﺮ َﻭﻗﻲ

.ﺍﻟﺸ ﱠﺮ ﻳَ ْﻮ َﻡ ﺍﻟ ُْﻤﻠْﺘَﻘٰﻲ
ُ َﺧ
َ َﻭ َﻻ ﺍ
ﺎﻑ ﱠ
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Pak ve emin olan Peygamber’in torununu
Himaye edeceğim.”(1)

Evet, o bir kolunun kesilmiş olmasına itina bile göstermeden
yoluna devam e i. Ama “Hâkim b. Zufeyl” adındaki bir şahıs, “Zeyd b. Rukad’ın” yaptığı gibi kalleşçe Hz. Ebu’l-Fazl’a
saldırıp, kılıcıyla onun sol kolunu kesti. Bu esnada Hz. Ebu’lFazl, düşman tarafından ok yağmuruna tutuldu; bu oklardan
biri su tulumuna, biri de göğsüne isabet e i ve böylece onu
hareke en alıkoydu. Bu sırada düşman askerlerinden biri
çadır direğiyle ona yakından saldırarak Hazretin kafatasını
yardı. Hazret yere düştüğü esnada şöyle dedi:
“Ve aleyke minni’s-selam ya Eba Abdillah=Benden sana
selam olsun ya Eba Abdillah.”(2)

İmam (a.s), kardeşinin sesini duyunca, hemen onun yanına
vardı ve ağıtında Kûfe halkına hitaben şu dört beyti inşat e i:
“Ey insanların en kötüsü! Siz zulüm ve sitemi son haddine
vardırdınız.

1- Ebsaru’l-Ayn, s. 30.

ُﺣﺎ ِﻣﻲ ﺍَﺑَ ًﺪﺍ َﻋ ْﻦ ِﺩﻳﻨِﻲ
َ ﺍِﻧِّﻲ ﺍ

َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍِ ْﻥ َﻗ ـ َـﻄ ـ ْـﻌ ــﺘُ ـ ُـﻢ ﻳَ ـ ِﻤﻴـ ـﻨِﻲ

ﲔ ﻧـَ ْـﺠـ ِـﻞ ﺍﻟ ـﱠﻨﺒِ ـ ِـﻲ ﱠ
.ِﺍﻻ ِﻣﲔ
َْ ﺍﻟﻄﺎ ِﻫ ـ ِﺮ
ِ َﻭ َﻋ ْﻦ ﺍَِﻣﺎ ٍﻡ َﺻﺎ ِﺩ ِﻕ ﺍﻟْــﻴَ ِﻘ
ّ

2- Merhum Mukarrem, Maktel, s. 326’da şöyle nakleder: Şeyh Kazım
Sebtî beyden duydum ki şöyle diyordu: “Bir gün güvenilir âlimlerden biri yanıma gelip şöyle dedi: ‘Ben Hz. Ebu’l-Fazl’dan size bir mesaj getirdim, zira Hazreti rüya âleminde gördüm ve sana karşı ö eli
olduğunu hisse im. Hazret bana şöyle dedi: ‘Şeyh Kazım Sebtî bizim
musibeti niçin yâd etmiyor?’ Cevaben dedim ki, ‘Ey Seyyidim! Ben
sizin musibetinizi ondan çok duymuşum.” Hazret, ‘Hayır, ona söyle
benim şu musibetimi okusun.’ Buyurdu: ‘Bir şahıs atın zerinden yere
düştüğünde elini bedenine siper eder. Ama göğsüne oklar saplanan
ve kolları kesilen bir kimse atın üzerinden yere düştüğünde kendisini nasıl kollayabilir?”
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Ve biz Ehlibeyt hakkında Peygamber’in emrine karşı çıktınız.
Mahlûkatın en hayırlısı olan Peygamber, bizi sizlere tavsiye etmemiş miydi?
Acaba ceddim, Allah’ın seçtiği Ahmed değil miydi?
Acaba Fatımatü’z-Zehra benim annem değil miydi?
İnsanların en iyisi olan Resulullah’ın kardeşi Ali, benim
babam değil miydi?
Siz insanlar, işlediğiniz cinaye en ötürü lanet ve zilleti
hak e iniz.
Çok geçmeden de, şiddetli ateşi olan bir cehenneme atılacaksınız.”

Maktel-i Türeyhi gibi bazı mekatil kitaplarında, Hz. Ebu’lFazl’ın (a.s) şehadeti esnasında Hüseyin b. Ali’den (a.s) birçok
cümleler, Ebu’l-Fazl’dan (a.s) da birçok şiirler nakledilmiştir;
ama bu söz ve şiirlerin sağlam kaynağını ele geçiremediğimiz
için onları nakletmekten kaçındık. Bu birkaç beyit, şiir ve kısa
örnek de Ebu’l-Fazl’ın (a.s), hedef, akide ve imanını beyan etmekte ve velayet makamının manevi ve duygusal kudreti ve
yüceliğini göstermektedir, Hz. Ebu’l-Fazl (a.s) susamış olmasına rağmen suyu içmeyip, yere dökmekte ve şöyle demektedir:
“Allah’a andolsun ki, benim dinim böyle bir işi kabul etmez.”

Savaşın kızıştığı esnada da, kılıç ve mızrak dalgaları karşısında şöyle feryat etmektedir:
“Canım Resulullah’ın evladına kurban olsun.”

Bedeninden ayrılmış koluna bakınca da şöyle buyurmaktadır:
“Kolumu bedenimden ayırsalar da, yine ben dinimi ve
İmam’ımı savunacağım.”
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Hz. Hüseyin b. Ali (a.s) da, oldukça aziz ve vefalı kardeşinin
parçalanmış ve kana boyanmış bedeninin yanı başına oturup
düşmana hitaben şöyle buyurdu:
“Vay halinize! İşlediğiniz bu büyük cinaye en dolayı Allah’ın rahmetinden uzak düştünüz ve oldukça elemli ve
yakıcı bir ateşe atılacaksınız.”

Evet, Hz. Hüseyin (a.s), insanların zavallılık ve bahtsızlığı için
üzülmekte, Ebu’l-Fazl (a.s) ise, kendisini din ve önderlik mumunun kelebeği kabul etmektedir.

İmam Hüseyin’in (a.s) Hz. Ebu’l-Fazl hakkında buyurduğu
sözlere yer verdikten sonra, Hazretin şahsiyetini bir de, diğer
masum imamlar açısından araştırmamız yerinde olur. Böylece hem okuyucuları o yüce şahsiyetle daha çok aşina etmiş
oluruz, hem de o Hazretin gösterdiği bunca şecaat ve yiğitliğinin dünyada meşhur diğer yiğit ve kahraman insanların
yiğitliğine benzemediğini anlarız. Çünkü bu yiğitlik ve şecaat, maddi değil daha çok manevi bir mahiyeti taşımakta ve o
Hazretin ruhî ve manevi şahsiyetinden kaynaklanmaktadır.

Anne ve babanın verdiği terbiye ve çevrenin etkisi, insanın
şahsiyetinin oluşmasında büyük bir rol ifa eder. Hz. Ebu’lFazl (a.s) da bu kaideden müstesna değildir. “Ümmü’l-Benin”
gibi bir anneden terbiye almak, Emîrü’l-Müminin (a.s) gibi
bir babadan ahlaki ve manevi sıfatları kesp etmek ve İmam
Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), Zeyneb ve Ümmü Gülsüm
gibi kardeşlerin yanında büyümek, Ebu’l-Fazl (fazilet baba-
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sı) değil, Ebu’l-Fezâil (faziletler babası) bir insan meydana
getirir. Fakat Hz. Ebu’l-Fazl’ın (a.s) çocukluğunu araştırıp,
masum imamların o Hazret hakkındaki sözlerini gözden geçirdiğimizde, ondaki bunca yüce sıfatların, ilim ve takvanın
ibadet ve irfanın, şehamet ve fedakârlığın hepsinin kesbî değil, onların büyük bir kısmının zati olduğunu ve irsi olarak
babası Emîrü’l-Müminin’den (a.s) ona intikal e iğini görürüz.
Müstedrekü’l-Vesail ve Maktel-i Harezmî’de nakledilen rivayet,
bu sözümüzün şahididir. Rivaye e diyor ki: Hz. Abbas küçük
yaştayken bir gün babası Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) : “Evladım! Bir söyle. “ diye buyurdu, o da “Bir” dedi. Sonra, “İki,
söyle.” diye devam e i, cevabında: “Babacığım bir söyleyen
dilimle iki söylemeye utanıyorum.” dedi. Böyle bir cevabı evladından işiten Hz. Emîrü’l-Müminin Ali (a.s), onu gözlerinden öperek tahsin e i.(1)
Çocuklukta böylesine geniş ufuklu bir görüşe ve düşünce
tarzına sahip olmak, yani “bir”liği sadece Hak Teâlâ’ya lâyık
bilmek ve O’nun münezzeh olduğu bir kelimeyi dile bile getirmekten çekinmek (ki çoğu büyükler bile bu merhaleye yetişmekten acizdirler) gösteriyor ki bu marifet ve irfan o Hazre e zati bir şeydir ve kesbî olarak, terbiye yoluyla değil, irsi
olarak babasından Hazrete intikal etmiştir; öyle bir baba ki
şöyle buyurmuştur:
“Eğer perdeler bile kalksa yakinim artmaz. (Çünkü o yakine şimdi de sahibim ben.)”

Bu mukaddimeden sonra, Masum İmamlar’dan üçünün o
Hazret hakkındaki sözlerini nakletmeğe çalışacağız:

1- Müstedrekü’l-Vesail, c. 2, s. 635; c. 3, s. 815. Maktel-i Harezmî, c. 1, s.
122.
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1- İmam Cafer Sadık’ın Açıklaması (a.s): Ebu’l-Fazl hakkında şöyle buyurmaktadır:

ِ ْ ـﺐ
ِ ﺍﻻ ْﻳ َﻤـ
ﺎﻫـ َـﺪ َﻣـ َـﻊ
ِ ﺍﻟﻌﱠﺒـ
َ  َﺟ،ـﺎﻥ
َ ﻛ
َ ـﺎﺱ ﺑْـ ُـﻦ َﻋ ِﻠــﻲ )ﻉ( ﻧَﺎﻓِـ َـﺬ ﺍﻟْﺒَ ِﺼـ
َ َﺎﻥ َﻋ ﱡﻤﻨَــﺎ
َ  ُﺻ ْﻠـ،ـﲑ ِﺓ
ِﺍ
.ِﻴﺪﺍ
ً ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ِﻦ )ﻉ( َﻭ ﺍَﺑْ ٰﻠــﻲ ﺑـَ َـﻼ ًﺀ َﺣ َﺴ ـﻨًﺎ َﻭ َﻣ ٰﻀــﻲ َﺷ ـﻬ
ُ َﺧﻴ ـ ِﻪ ﺍﻟ
“Amcamız Abbas b. Ali (a.s), basiretli ve derin bir imana
sahipti. Kardeşi Hz. Hüseyin ile birlikte cihad e i ve girdiği imtihandan en iyi şekilde çıktı. Şehadet derecesine
erişti.”(1)

Yine İmam Sadık’ın (a.s) Ebu Hamza-i Sumalî’ye(2) öğre iği
bir ziyare e kullandığı, son derece güzel ve derin manaları
içeren cümlelerden de Hz. Ebu’l-Fazl’ın (a.s) ne derece ihlâs,
azamet-i ruhiyeye sahip olduğunu, enbiya ve evliyanın hedeﬂerini gerçekleştirme doğrultusunda ne derece fedakârlık
yaptığını göstermektedir. Aşağıdaki cümleler bunlardan sadece birkaç örnektir:

 ﺍ َْﺷـ َـﻬ ُﺪ...ـﺖ َﻏﺎﻳَـ َﺔ ﺍﻟ َْﻤ ْﺠ ُﻬــﻮ ِﺩ
َ ﻴﺤ ـ ِﺔ َﻭ ﺍ َْﻋ َﻄ ْﻴـ
َ ﻭ ﺍ َْﺷـ َـﻬ ُﺪ ﺍَﻧﱠـ َـﻚ ﻗَـ ْـﺪ ﺑَﺎﻟَ ْﻐـ...
َ ـﺖ ﻓِــﻲ ﺍﻟﱠﻨ ِﺼ
َ
ـﲑ ٍﺓ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻣ ـ ِﺮ َﻙ ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺪﻳًــﺎ
َ ﺍَﻧﱠـ َـﻚ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ِﻬـ ْـﻦ َﻭ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﻨـ ُـﻜ ْﻞ َﻭ ﺍَﻧﱠـ َـﻚ َﻣ َﻀ ْﻴـ
َ ـﺖ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺑَ ِﺼـ
.ﲔ
َ ِﺎﻟﺼﺎﻟِ ِﺤَــﲔ َﻭ ُﻣﱠﺘﺒ ًِﻌــﺎ ﻟِﻠﱠﻨﺒِﻴِّ ـ
ﺑ ﱠ
“Şehadet ederim ki, sen nasihat ve marufu emir ve münkeri nehyetme vazifesini tam olarak yerine getirdin ve bu
yolda sen tüm gayretini sarf e in...(3)

1- Tenkihu’l-Mekâl.
2- Ebu Hamza Sumalî, büyük İslam şahsiyetlerinden, İmam Seccad,
İmam Bâkır ve İmam Sadık’ın (a.s) ashabındandı. İmam Sadık’tan
nakledilmiştir ki: “Ebu Hamza kendi zamanında, Selman’ın kendi
zamanındaki gibiydi.”
3- Kâmilu’z-Ziyarat, s. 257. Sonra İmam Zeynelabidin (a.s) şu cümleyi
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Şehadet ederim ki, sen (hakkı savunmakta) gevşemedin.
(Bu yolda hiçbir tehlikeden) çekinmedin ve basiret üzere
hareket edip şehit oldun. Sen bu işinde salihlere iktida
edip peygamberlere tâbi oldun.”

2- İmam Zeynelabidin’in (a.s) Açıklaması: Ebu Hamza Sumâli diyor ki: “Bir gün Ali b. Hüseyin’in (Zeynelabidin) (a.s)
gözü Abbas b. Ali’nin (a.s) oğlu Ubeydullah’a takıldı; gözleri
yaşardı ve şöyle buyurdu:
“Uhud gününden daha çetin bir günü Resulullah (s.a.a)
yaşamadı; çünkü o günde Allah’ın ve Resulünün aslanı olan amcası Hamza b. Abdulmu alib şehadete erişti.
Uhud’dan da sonra en çetin gün Mute idi; çünkü o günde
de amcası oğlu Cafer b. Ebi Talib şehit oldu.” Sonra buyurdu: “Hz. Hüseyin’in (a.s) şehit olduğu gün kadar, çetin bir
gün daha Resulullah’a (s.a.a) olmadı. Zira o günde otuz
bin kişi Hazreti muhasara altına aldılar. Onların hepsi bu
ümme en olduklarını zannediyor ve her biri onun kanını
dökmekle Allah’a yakınlaşmak istiyorlardı. İmam Hüseyin (a.s), ne kadar nasihat edip, Allah’ı onlara hatırla ıysa
da tesir etmedi ve bilahare Hazreti haksız yere, zulüm ve
düşmanlıkla öldürdüler.”

Sonra şöyle buyurdu:
“Allah rahmet etsin amcam Abbas’a; o tam manasıyla fedakârlık yaptı ve girdiği imtihandan en iyi bir şekilde çıktı
ve canını kardeşine feda e i; öyle ki iki kolu da bu yolda
kesildi. Allah, bu iki kolun yerine Cafer-i Tayyar’a verdiği
gibi ona da iki kanat vermiştir ki meleklerle birlikte cennette (istediği yere) uçar.”

sözlerine ekledi: “Hz. Abbas (a.s), Allah-u Tebareke ve Teâlâ indinde öyle bir makama sahiptir ki, kıyamet gününde bütün şehitler ona
gıpta ederler.”
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Sonra İmam Zeynelabidin (a.s) şu cümleyi sözlerine ekledi:
“Hz. Abbas (a.s), Allah-u Tebareke ve Teâlâ indinde öyle
bir makama sahiptir ki, kıyamet gününde bütün şehitler
ona gıpta ederler.”(1)

3- İmam Hüseyin’in (a.s) Açıklaması: Son olarak İmam Hüseyin’in (a.s), Hz. Ebu’l-Fazl (a.s) hakkında kullandığı ibareyi
göz önüne alırsak o Hazretin azamet ve yüceliği ve ne gibi
bir şahsiyete sahip olduğu daha çok anlaşılmış olur. Çünkü
Tasua akşamı Yezid ordusu, İmam’ın (a.s) karargâhına doğru hücuma geçince Hazret, kardeşi Hz. Abbas’a hitap ederek
şöyle buyurdu:(2)
“Canım sana feda olsun kardeşim, atına bin ve onlara
(düşman ordusuna) git de niçin geldiklerini sor.”

Bu cümlenin muhtevasına dikkat edildiğinde, insan şaşırıp
kalır ve aklı durur. Yaratılışın hedeﬁ olan ve haklarında, “Allah, sizinle (evreni yaratmaya) başlamış ve sizinle sona erdirecektir.”(3)
cümlesi kullanılan Masum İmam’ın ona, “Canım sana feda olsun...” diye hitap etmesi onun nasıl bir makam ve mertebeye
sahip olduğunu gösterir. En iyisi bunun da tevil ve tefsirini
söz sahibine bırakalım; çünkü kendileri, “Sözümüzün kavranması oldukça zordur.” buyurmuşlardır.
Bu bölümün sonunda, konunun tekmili için şunu da hatırlatmak yerinde olur. Aşura günü İmam Hüseyin (a.s) ve Hz.
Ebu’l-Fazl (a.s) dışında Hz. Ali’nin (a.s) dört oğlu daha şehit
düşmüştür:

1- Tenkihu’l-Mekâl, Seﬁnetu’l-Bihar, el-Hisal (Şeyh Saduk), Babu’l-İsneyn.

ُ ﺎﺭ َﻙ َﻭ ﺗَ َﻌﺎٰﻟﻲ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَ ًﺔ ﻳَ ْﻐﺒ
.ﺎﻣ ِﺔ
ِ ِﻥ ﻟِﻠ َْﻌﱠﺒ
ﻴﻊ ﱡ
َﻭ ﺇ ﱠ
ُ ِﻄ ُﻪ ﺑ َِﻬﺎ َﺟ ِﻤ
َ َﺍﻟﺸ َﻬ َﺪﺍ ِﺀ ﻳَ ْﻮ َﻡ ﺍﻟِْﻘﻴ
َ َﺎﺱ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺗَﺒ

2- el-İrşad, s. 240.
3- “Camia” ziyaretinden.

Kerbela’daki Sözleri □ 345

1- Abdullah b. Emîrü’l-Müminin: Şehadet anında 25 yaşındaydı ve Hz. Ebu’l-Fazl’dan takriben dokuz yaş küçüktü.
2- Osman b. Emîrü’l-Müminin: Şehadet anında 23 yaşındaydı.
3- Cafer b. Emîrü’l-Müminin: Şehadet anında yirmi bir yaşındaydı. Bu üç şehidin ve Hz. Ebu’l-Fazl’ın annesi Fatıma Ümmü’l-Benin’dir.
4- Muhammed b. Emîrü’l-Müminin: Annesi Mesud b. Halid’in kızı Leyla’dır; fakat o anda yaşının ne kadar olduğu kesin olarak belli değildir.
Tarih kitaplarının yanı sıra, “Nahiye Ziyareti”nde(1) de bu
dört şehit büyük bir azamet ve saygıyla zikredilmiş ve her
birinin katili, adıyla tanıtılarak lanetlenmiştir.

1- Hz. Mehdi’den (a.s) İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri hakkında
nakledilen ziyaret.

ABDULLAH B. HASAN MÜÇTEBA’NIN
ŞEHADETİNDE BUYURDUĞU SÖZ

ِ َﺧــﻲ ﺍِ ْﺻﺒِــﺮ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣــﺎ ﻧـَ َـﺰ َﻝ ﺑـِ َـﻚ ﻓَـ ِﺎ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻳُﻠ
ِ ﻳَــﺎ ﺍِﺑْـ َـﻦ ﺍ
ْﺤ ُﻘـ َـﻚ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺁﺑَﺎﺋِـ َـﻚ ﱠ
ﺍﻟﻄﺎ ِﻫ ِﺮﻳـ َـﻦ
ْ
ِ ﲔ ﺑ َِﺮ ُﺳـ
...ْﺤ َﺴـ ِـﻦ
َ ﺍﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ
ﱠ
َ ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﻋ ِﻠ ٍّﻲ َﻭ َﺣ ْﻤ َﺰ َﺓ َﻭ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﻭ ﺍﻟ

ِ ﺍﻟﺴـ َـﻤﺎ ِﺀ َﻭ ْﺍﻣﻨَ ْﻌ ُﻬـ ْـﻢ ﺑـَـﺮﻛ
ﺽ ﻓَ ـ ِﺎ ْﻥ َﻣﱠﺘ ْﻌﺘَ ُﻬـ ْـﻢ ﺍِٰﻟــﻲ
ِ َْﺭ
ْ َﺎﺕ ﺍﻻ
ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍ َْﻣ ِﺴـ ْـﻚ َﻋ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ ﻗَ ْﻄـ َـﺮ ﱠ
َ

ﺽ َﻋ ْﻨ ُﻬـ ُـﻢ ﺍﻟْـ ُـﻮ َﻻ َﺓ ﺍَﺑـَ ًـﺪﺍ ﻓَ ِﺎﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ
ٍ ِﺣـ
ِ ﺍﺟ َﻌﻠ ُْﻬـ ْـﻢ َﻃ َﺮﺍﺋِـ َـﻖ ﻗِـ َـﺪ ًﺩﺍ َﻭ َﻻ ﺗُـ ْـﺮ
ْ ﲔ ﻓَ َﻔ ِّﺮ ْﻗ ُﻬـ ْـﻢ ﻓِ َﺮﻗًــﺎ َﻭ
.َﺩ َﻋ ْﻮﻧـَـﺎ ﻟِﻴَ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻭﻧـَـﺎ ﻓَ َﻌـ َـﺪ ْﻭﺍ َﻋﻠ َْﻴﻨَــﺎ ﻓَ َﻘﺘَﻠُﻮﻧـَـﺎ
Açıklama:

İbn Esir’in “el-Kâmil”i ile Şeyh Müﬁd’in “el-İrşad” adlı kitaplarında şöyle yer almıştır: Hz. Hüseyin’in (a.s) piyade olarak
uzun müddet savaşından sonra düşmanın muhasarası altında kaldığı bir esnada, Hazretin yakınlarından küçük bir çocuk, çadırların yanından ayrılarak İmam’a (a.s) doğru koştu;
Hz. Zeyneb (a.s) çadırlara geri döndürebilmek için onu takip
ediyordu; ama çocuk şöyle diyordu:
“Hayır, Allah’a andolsun ki amcamdan ayrılmayacağım.”

O esnada düşman ordusundan “Bahr b. Ka’b b. Teym” adındaki bir şahıs, kılıçla Hüseyin b. Ali’ye saldırdı. Küçük çocuk
bu durumu görünce ona şöyle seslendi:
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“Ey kötü kadının oğlu! Benim amcamı mı öldürüyorsun?”(1)

Ardından da, amcasını korumak için elini öne uza ı. Bahr b.
Ka’b, kılıcını savurarak çocuğun koluna öyle bir darbe indirdi
ki, bu cesur çocuğun kolu ince bir deri vesilesiyle öylece pazıda asılı kaldı.
Bu küçük kahraman, duyduğu şiddetli acı ve rahatsızlıktan
Hazrete dönüp şöyle seslendi:
“Ey amca! İmdadıma yetiş, beni bu dert ve musibe en
kurtar.”

İmam (a.s), elini onun boynuna atıp şöyle buyurdu:
“Ey kardeşimin oğlu! Sabret; Allah Teâlâ seni pak ve salih
ceddin Resulullah’a, Ali’ye, Hamza’ya, Cafer’e ve Hasan’a
mülhak edecektir.”

Bu esnada İmam (a.s), Kûfe ordusuna şöyle beddua e i:
“Allah’ım! Bu zalim insanları, rahmet yağmurundan ve
yeryüzünün bereketlerinden mahrum kıl. Eğer kendilerine az bir ömür verecek olursan da, onları tefrika ve ihtilaf
belasına duçar eyle. Hükümdarlarını onlardan razı etme,
onlarla hükümdarları arasına düşmanlık ve anlaşmazlık
çıkar. Çünkü onlar bizi, yardım vadesiyle davet edip daha
sonra da bize karşı savaşa kalkıştılar.”(2)

Hatırlatma: Kerbela’da, İmam Hasan Müçteba’nın (a.s) evlatlarından şu üç tanesi şehadete ermiştir:
1- Annesi Şelil b. Abdullah’ın kızı olan Abdullah.
2- Annesi Ramle olan Kasım.
3- Annesi Ramle olan Kasım’ın kardeşi Ebubekir.
1- َﻋ ِّﻤﻲ؟

ْﺨﺒِﻴﺜَ ِﺔ ﺍَﺗَ ْﻘﺘُ ُﻞ
َ ﻳَﺎﺑْ َﻦ ﺍﻟ

2- el-Kâmil, c. 3, s. 292. el-İrşad, s. 241.

VEDALAŞMA VAKTİ

َ ﻻ ُﺯ َﺭ َﻭ ﻗَـ
 ﺍِ ْﺳــﺘَ ِﻌ ﱡﺪﻭﺍ ﻟِﻠْﺒَـ َـﻼ ِﺀ:ـﺎﻝ
ُ ـﺲ ﺍ
ِ ِﺎﻟﺼ ْﺒ ـ ِﺮ َﻭ ﻟﺒـ
ﺛُـ ﱠـﻢ ﺍَﻧـَّ ُـﻪ َﻭ ﱠﺩ َﻉ ِﻋﻴَﺎﻟـَ ُـﻪ َﻭ ﺍ ََﻣ َﺮ ُﻫـ ْـﻢ ﺑ ﱠ

ُ ﻴﻜ ْﻢ َﻭ َﺣﺎﻓِ ُﻈ ُﻜ ْﻢ َﻭ َﺳﻴُ ْﻨ ِﺠ
ُ َﻤﻮﺍ ﺍ ﱠَﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﺣﺎ ِﻣ
َْﻋ َﺪﺍ ِﺀ َﻭ ﻳَ ْﺠ َﻌ ُﻞ
ْ ﻴﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮ ﺍﻻ
ُ َﻭ ْﺍﻋﻠ

ٰ َﻋﺎﻗِﺒ َﺔ ﺍ َْﻣ ِﺮﻛ
ﺍﺏ َﻭ ﻳُ َﻌ ِّﻮ ُﺿ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ
ِ ﺍﻉ ﺍﻟ َْﻌ َﺬ
ِ ُﻢ ﺑَِﺎﻧْ َﻮ
َ
ْ ُﻢ ﺍِﻟﻲ َﺧ ْﻴ ٍﺮ َﻭ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ُﺏ َﻋ ُﺪ ﱠﻭﻛ
ْ
ِ ﺍﻉ ﺍﻟﻨِّ َﻌـ ِـﻢ َﻭﺍﻟ َْﻜﺮ َﺍﻣـ ِﺔ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺸـ ُـﻜﻮﺍ َﻭ َﻻ ﺗَ ُﻘﻮﻟـُـﻮﺍ ﺑَِﺎﻟ
ـﺺ ِﻣـ ْـﻦ
ِ ﺍﻟْﺒَ ِﻠﱠﻴـ ِﺔ ﺑََﺎﻧْـ َـﻮ
ُ ْﺴـﻨَﺘِ ُﻜ ْﻢ َﻣــﺎ ﻳَ ْﻨ ُﻘـ
َ
.ُﻢ
ْ َﻗ ْﺪ ِﺭﻛ

Açıklama:

Eğer, Hüseyin b. Ali’nin (a.s) en son vedalaşması, o Hazretin
kendisi, haremdeki kadınlar ve İmam Seccad (a.s) için Aşura
gününün en zor anlarından ve en şiddetli dakikalarındandı diyecek olursak hatalı bir söz söylememiş oluruz. Çünkü
Peygamber’in torunları, bütün erkeklerin şehadetinden sonra
yegâne sığınak, imam ve önderleri olan Hz. Hüseyin’in (a.s)
da artık dönüşü olmayan ayrılık vedasında olduğunu görmekteler... Ondan sonra bu çölde ne yapsınlar, bu gurbe e ve
kimsesizlikte kime sığınsınlar, düşmanın saldırısına karşı savunma gücü olmayan bir avuç çoluk-çocuk kendilerini nasıl
savunsunlar ve dertlerini kime söylesinler?
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Şimdi, en son olarak birkaç dakikalığına bile olsa Hazretin
çevresinde toplanıp, eteğini tutup, ondan yardım dilemelidirler ve onunla dert yanmalıdırlar. Diğer tara an da şe atli, merhametli, namus ve cesaret abidesi olan İmam (a.s), bir
grup çoluk-çocuğun ağlama seslerinin yükseldiğini duyuyordu. Yetim kızların, düşmanın elinden kurtulmak için güvenli
bir yer istediklerini veya susuzluktan kurtulmak için bir kap
su talep e iklerini görüyordu. Yine Hazret kendisini, acılar
çekmiş, şiddetli musibet ve büyük hadiselerden dolayı şaşkınlık ve hayret içerisinde kalmış ve konuşmaya bile artık
güçleri kalmamış bir grup kadının arasında görüyordu.
Şimdi siz değerli okuyucular, İmam’ın (a.s) dağları sarsan bu
müthiş sahnede nasıl bir tepki ve davranış sergileyeceğini,
gam ve üzüntüleri kemiklere dek işleyen bu matemli kadın
ve kızlarla nasıl konuşacağı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Acaba İmam (a.s), bu acı sahneyi görmekle ve can yakıcı bu
hadiseleri düşünmekle kendisinden bir zaaf mı gösterecek
ve kontrolünü kaybedecek midir? Seçtiği o yüce hedeﬁ unutacak mıdır?
Bu sahneyi, herkes kendi ﬁkrine göre yorumlayıp, her yazar,
İmam’ın (a.s) vereceği cevabı kendine göre bir şekilde kaleme alabilir, her vaiz ve hatip ayrı görüş ileri sürüp, her konuşmacı kendi ﬁkrini gösteren ve İmam’ın yüce şahsiyetini
kendi şahsiyeti gibi nitelendiren, teviller, izahlar ve yorumlar
yapabilir.
Öyleyse Medine’den Kerbela’ya kadar olan bütün aşamalarda
ki gibi, bu aşamada da yetkiyi kalemden alıp, İmam’ın cevap
ve sözlerini masumların beyanından, büyük âlim ve uzman
kişilerin naklinden duyalım ve İmam Hüseyin’in (a.s) sözlerinin nakledildiği şekilde tercümesine başlayalım.
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Sonra, Hazret ikinci defa olarak ailesiyle vedalaştı; onları sabra ve uzur (bedenin her tarafını kaplayan bir çeşit örtü) örtmeye davet e i ve şöyle buyurdu:
“Zor ve gamlı günler için hazırlanın ve bilin ki Allah-u
Teâlâ, sizin himayeciniz ve koruyucunuzdur ve sizi yakın
bir zamanda düşmanların şerrinden kurtaracaktır, akıbetinizi hayra dönüştürecektir, düşmanınızı çeşitli azaplara duçar kılacaktır. Bu zorluk ve musibetlere karşılık da
size çeşitli nimet ve kerametler bağışlayacaktır. Öyleyse
şikâyet etmeyin ve değerinizi düşürecek şeyleri ağzınıza
almayın.”(1)

Üs eki mezkûr sözleri Allame Meclisî, İmam Muhammed
Bâkır’dan (a.s) olan bir rivayetin ardıca nakletmiştir; bu, büyük bir ihtimalle o rivayetin devamıdır. O rivaye en ayrı da
olsa yine de, Merhum Allame Meclisî açısından muteber ve
sağlam olan diğer bir rivaye en alınmıştır. İşte bu esasa göre
araştırmacı âlimlerden, ilmî şahsiyetlerden, tarih ve hadis
hakkında bilgili kişilerden olan Merhum Mukarrem, üs eki
mezkûr sözleri, “Celau’l-Uyun” kitabından nakletmesine rağmen Hz. Hüseyin’den (a.s), nakli sahih ve güvenilir bir rivayet
olarak onu inceleyip şöyle diyor:
“İmam Hüseyin (a.s) bu konuşmasında, iki önemli konuyu
açıklamak istemiştir; tarihçilerden ve Hz. Hüseyin’in (a.s) kıyamını tahlil edenlerden hiç kimse bu iki konuya dikkat etmemiştir. Birincisi: İmam Hüseyin (a.s) haremdeki kadınlara
şunu anlatmak istemiştir: Bu uzun yolculukta düşmanların
eliyle öldürülmeyecekler ve salim olarak yurtlarına, evlerine
döneceklerdir. İkincisi de şu ki, onların elbise ve örtüleri yağmalanmayacaktır.”

1- Maktel-i Mukarrem, s. 337.
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Daha sonra merhum Mukarrem, bu sözün metninden anladığı şeyin teyidinde şöyle diyor: “Çünkü Hz. Hüseyin’in
(a.s) örtünme emri verdikten sonra, kelimelerden biri yeterli
olmasına rağmen her iki “himayet” ve “hıfazat” kelimesini
kullanmasından, daha önce zikredilen iki önemli konu elde
edilmektedir.
İmam Hüseyin’in (a.s) sözünün belagati, “Allah sizin himayecinizdir.” cümlesinden ismet ailesinin elbise ve örtülerinin
yağma edilmeyeceği ve “Allah sizin koruyucunuzdur.” cümlesinden de onların düşmanlar tarafından öldürülmeyecekleri
hususlarının kast olunmasını gerektiriyor.

İMAM SECCAD’LA (A.S) VEDALAŞMA

َ -١ﻭ َﻋـ ْـﻦ َﺯ ْﻳـ ِـﻦ ﺍﻟ َْﻌﺎﺑ ِِﺪﻳـ َـﻦ ﻉ ﻗَـ َ
ـﺎﻝ َﺿ ﱠﻤﻨِــﻲ َﻭﺍﻟـِ ِـﺪﻱ ﻉ ﺍِﻟـَـﻲ َﺻـ ْـﺪ ِﺭ ِﻩ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﻗُﺘِـ َـﻞ َﻭ

ـﺎﺀ ﺗَ ْﻐ ِﻠــﻲ َﻭ ُﻫـ َـﻮ ﻳَ ُﻘـ ُ
ﱠﻤ ْﺘﻨِﻴ ـ ِﻪ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ ـ ُﺔ ﻉ َﻭ
ِّ
ـﻮﻝ ﻳَــﺎ ﺑُﻨَـ ﱠـﻲ ْ
ـﺎﺀ َﻋﻠ َ
ﺍﺣ َﻔـ ْـﻆ َﻋﻨِّــﻲ ُﺩ َﻋـ ً
ﺍﻟﺪ َﻣـ ُ

ﱠﻤ َﻬــﺎ َﺭ ُﺳـ ُ
ﺎﺟ ـ ِﺔ َﻭ ﺍﻟ ُْﻤ ِﻬـ ِّـﻢ َﻭ ﺍﻟْ َﻐـ ِّـﻢ َﻭ
ﱠﻤـ ُـﻪ َﺟ ْﺒ َﺮﺋِﻴـ ُـﻞ ﻉ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َ
ْﺤ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺹ َﻭ َﻋﻠ َ
َﻋﻠ َ
ِﺤ ِّﻖ ﻳﺲ َﻭ ﺍﻟُْﻘ ْﺮ ِ
ﻴﻢ ﺍﻟَْﻔﺎ ِﺩ ِﺡ ﻗَ َ
ﻴﻢ
َﺖ َﻭ ْ َ
ﺍﻻ َْﻣ ِﺮ ﺍﻟ َْﻌ ِﻈ ِ
ْﺤ ِﻜ ِ
ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺯﻟَ ِﺔ ﺍِ َﺫﺍ ﻧَ َﺰﻟ ْ
ﺁﻥ ﺍﻟ َ
ﺎﻝ ﺍ ُْﺩ ُﻉ ﺑ َ

ِﺤـ ِّـﻖ ٰﻃـ ٰـﻪ َﻭ ﺍﻟُْﻘـ ْـﺮ ِ
ﲔ ﻳَــﺎ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﻌ َﻠـ ُـﻢ
ﺍﻟﺴــﺎﺋِِﻠ َ
َﻭ ﺑ َ
ﺁﻥ ﺍﻟ َْﻌ ِﻈﻴـ ِـﻢ ﻳَــﺎ َﻣـ ْـﻦ ﻳَ ْﻘـ ِـﺪ ُﺭ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺣ َﻮﺍﺋِـ ِـﺞ ﱠ
ﲔ ﻳَــﺎ َﺭ ِ
ﺍﺣـ َـﻢ
ﺍﻟﻀ ِﻤـ ِ
َﻣــﺎ ﻓِــﻲ ﱠ
ﲔ ﻳَــﺎ ُﻣ َﻔـ ِّﺮ َﺝ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﻐ ُﻤﻮ ِﻣـ َ
ـﺲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﻜ ُﺮﻭﺑـِ َ
ﲑ ﻳَــﺎ ُﻣﻨَ ِّﻔـ َ

ِﻕ ِّ
ﲑ َﺻـ ِّـﻞ
ـﺎﺝ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍﻟﱠﺘ ْﻔ ِﺴ ـ ِ
ﺍﻟﺼ ِﻐ ـ ِ
ﺍﻟﺸـ ْـﻴ ِﺦ ﺍﻟ َْﻜﺒِ ـ ِ
ﱠ
ﲑ ﻳَــﺎ َﺭﺍﺯ َ
ﺍﻟﻄ ْﻔـ ِـﻞ ﱠ
ﲑ ﻳَــﺎ َﻣـ ْـﻦ َﻻ ﻳَ ْﺤﺘَـ ُ

َﻋ ٰﻠــﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﻭ ِ
ﺁﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﻭ ﺍ ْﻓ َﻌـ ْـﻞ ﺑـِـﻲ َﻛـ َـﺬﺍ َﻭ َﻛـ َـﺬﺍ.

...ﻋ ْﻦ ﺍَﺑِﻲ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ ﻉ َﻗ َ
ْﺤ َﺴ ْﻴ ِﻦ ﻉ ﺍﻟ َْﻮ َﻓﺎ ُﺓ َﺿ ﱠﻤﻨِﻲ
َ -٢
ﺎﻝ ﻟ ﱠَﻤﺎ َﺣ َﻀ َﺮ ْﺕ َﻋ ِﻠ ﱠﻲ ﺑْ َﻦ ﺍﻟ ُ

ـﺎﻝ ﻳَــﺎ ﺑُﻨَــﻲ ﺍ ِ
ﺍِﻟـَـﻲ َﺻـ ْـﺪ ِﺭ ِﻩ ﺛُـ ﱠـﻢ ﻗَـ َ
ﲔ
ﺍﻟﺴـ َـﻼ ُﻡ ِﺣـ َ
ُﻭﺻﻴـ َـﻚ ﺑ َِﻤــﺎ ﺍَ َْﻭ َﺻﺎﻧـِـﻲ ﺑِـ ِﻪ ﺍَﺑـِـﻲ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﱠ
ﱠ
ـﺎﻝ ﻳَــﺎ ﺑُﻨَـ ﱠـﻲ ﺍِﻳﱠـ َ
ـﺎﻩ ﺑـِ ِﻪ ﻓَ َﻘـ َ
ـﺎﻙ َﻭ ُﻇ ْﻠـ َـﻢ َﻣـ ْـﻦ َﻻ
ـﺎﻩ ﺍَ َْﻭ َﺻـ ُ
َﺣ َﻀ َﺮ ْﺗـ ُـﻪ ﺍﻟ َْﻮﻓَــﺎ ُﺓ َﻭ ﺑ َِﻤــﺎ َﺫ َﻛـ َـﺮ ﺍ ﱠَﻥ ﺍََﺑـَ ُ

ﻳَ ِﺠـ ُـﺪ َﻋﻠ َْﻴـ َـﻚ ﻧَ ِ
ﺎﺻـ ًـﺮﺍ ﺍِﱠﻻ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ.
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Açıklama:

İmam Hüseyin (a.s), haremdeki kadınlarla vedalaştıktan sonra, İmam Seccad’la (a.s) vedalaşmak için onun çadırına doğru
yöneldi. Hz. Hüseyin’in (a.s), evladı ve kendisinden sonraki
vasisiyle nasıl vedalaştığı, o hassas anda muhterem babayla
sevgili evlat arasında neler geçtiği bizlerce bilinmemektedir.
Elbe e Mes’ûdî, galiba rivayetlerin içeriğini belirten bazı sözler naklediyor; onların özeti şöyledir: İmam Hüseyin (a.s),
İmam Seccad’la (a.s) vedalaşırken imametle ilgili ona özel
vasiyetlerde bulundu ve Ümmü Seleme’nin yanında emanet
bırakılan, suhuf, silah vs. gibi imamete mahsus olan mirasları,
Medine’ye döndüğünde ondan teslim almasını emre i.(1) Ama
vedalaşmanın bu bölümünde İmam’dan (a.s) konuşma şeklinde nakledilen iki söz vardır, bunların her ikisi de veda sahnesinde hazır bulunan İmam Seccad’dan (a.s) nakledilmiştir.

İmam Seccad (a.s) şöyle diyor:
“Babam öldürüldüğü gün, kanlar (bütün bedeninden)
oluk gibi aktığı bir anda beni bağrına bastı ve şöyle buyurdu: ‘Yavrum şu duayı benden ezberle; hacet, gam, keder,
musibet ve büyük hadiselerde, Allah’ı bu duayla sesle.
Onu annem Fatıma bana öğretmiştir, ona da Resulullah
öğretmiştir, Resulullah’a da Cebrail öğretmiştir: ‘Allah’ım!
Yasin ve Kur’ân-ı Kerim hakkına, Tâhâ ve Kur’ân-ı Azim
hakkına sana niyaz ediyorum. Ey isteyenlerin hacetine kadir olan, ey gönüllerde olanları bilen, ey gamlıların gamını
gideren, ey kederlileri kederden kurtaran, ey ihtiyarlara
rahmeden, ey küçük çocuklara rızık veren, ey tefsir (ve
1- İsbatu’l-Vasiyye, s. 164.
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beyana) ihtiyacı olmayan Allah! Muhammed’e ve Âl-i’ne
(Ehlibeyti’ne) salât eyle ve benim de ihtiyaçlarımı karşıla.”(1)

Ebu Hamza Sumalî, İmam Muhammed Bâkır’dan (a.s) şöyle
naklediyor:
“Babam İmam Seccad, vefat e iğinde beni bağrına basıp
şöyle buyurdu: ‘Yavrum, babam Hüseyin b. Ali şehadete
erdiği vakit bana tavsiye e iği şeyi ben de sana tavsiye
ediyorum; babamın nasihatlerinden biri şuydu: ‘Yavrum,
Allah’tan başka yardımcısı olmayan kimseye, zulüm yapmaktan sakın.”

İşte bu Hz. Hüseyin’in (a.s) İmam Seccad’la vedalaşırken, ona
buyurduğu iki vasiye i; bu iki vasiyet, iki ayrı görüşme ve
vedalaşmada söylenmiş olabilir. Hazretin şu iki tabiri kullanması, (babam öldürüldüğü gün, kanlar bütün bedeninden oluk gibi
aktığı an - babamın şehadete erdiği vakit) iki ayrı görüşmenin
olmasına bir işaret olabilir.
Netice: Bu üç vasiye en anlaşılan şey şudur: Mümin insanlar
için sabır ve istikamet örneği olan o önder ve imam, küfür ve
ilhada karşı savaşmak ve mücadeleye karar aldığı günden itibaren, son anlarına kadar kendi hedeﬁnde tereddüt etmemiş
ve onlara karşı hiçbir taviz vermemiştir. Daima adım adım
ilerlemiş, zaman ve mekân şartlarına uygun tepki göstermiştir. O Hazret için, kendi şehadeti ve haremdeki kadınların esir
düşmesine bir adım kalan Aşura vedalaşmasının sahnesiyle
ruhî huzur ve ihtiramdan yararlandığı Peygamber’in şehri, hiç değişmemişti ve o Hazret açısından bu hassas anlar,

1- el-Hısal, Şeyh Saduk, Bab-ı Evvel. Tuhafu’l-Ukul, s. 176.
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Mekke-i Muazzama ve Allah’ın evinin yanında yaşadığı veya
Hicaz’dan Kerbela’ya doğru çöller kat e iği anlarla hiç değişiklik kazanmamıştı.
İmam Hüseyin (a.s), o gün Resulullah’ın kabrinin yanında,
“Allah’ım ben iyiliği emredip, kötülükten sakındırmayı seviyorum.” Medine’de, “Yezid şarab içen (ve fasık) bir kişidir; benim
gibi birisi onun gibi birisine biat etmez.”, Medine’den başlayan
hareketinin evvelinde: “Eğer ümmet Yezid gibi birisine duçar
olursa, artık İslam’a veda etmek gerekir.” o gün: “Vallahi ben, zillete boyun eğmem.” diyerek yemin edip, Kâbe’nin kenarında
bir hutbe okuyarak kendi geleceğini tersim etmiş ve Beyza
menzilinde Resulullah’ın (s.a.a) menziline istinat ederek Yezid’e karşı mücadele vermeyi kendi vazifelerinden biri olarak
tanıtmıştı ve... bugünü (Aşura günü) de Haremdeki kadınlara: “Sizleri esaret müddetince düşmanların gözünden koruyacak
sefer elbiselerinizi giyin, bela ve zorluklara karşı hazırlanın, esaret
ve düşmanın baskısından dolayı şikayet edecek bir kelime ağzınıza
almayın; çünkü hedef ilahîdir.” buyurmaktaydı.
Emr-i maruf ve nehy-i münker yapmayı ayakta tutmak, tağutlara rest çekmek ve zillete boyun eğmemek zorluk, işkence ve esaretlere hazırlıklı olmayı gerektirir. Her şeyden daha
önemlisi, bütün bu merhalelerin istikamet ve direnişle birlikte olmasını; hede e şüphe ve razı olmamayı gösterecek bir
kelime bile ağza almayacak derecede bir maneviyata sahip
olmayı icap eder; çünkü bunlar, mücadelenin değerinin yok
olmasına ve mükâfat ve sevabın azalmasına sebep olur.
Hz. Hüseyin’in (a.s), oğlu İmam Seccad’a vasiyetinin iki boyutu vardır:
1- Şahsi boyut: İnsan, Hz. Hüseyin’in (a.s), yığınca gam ve
üzüntünün, düşmanın zulüm ve cevrinin ar ığı şartlar altında biri dua, diğeri İmam Seccad’a (a.s) öğüt ve uyarı şeklinde
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olan bu iki vasiyetini, teselli bulması ve gönlünün rahatlaması için büyük bir vesile olabileceğini düşünür. Çünkü bir
tara an İmam Seccad’ın dikkatini Rububiyet makamına çekerek, ilgisini tüm ağırlığıyla bu toprak âleminin bütün hadiselerinden kesiyor; diğer tara an da Kûfe halkını bekleyen
geldi gelecek cezalandırmadan haber vermektedir; o da kendi yerinde, elemleri haﬁﬂetmede, zulüm ve baskıların etkisini
gidermekte etkili olabilir.
2- Umumi boyut: Hüseyin b. Ali (a.s), kendisinden sonra Hz.
Seccad’ın toplumun hidayet ve önderliğini üstleneceğini dikkate alarak, ömrünün en son anlarında bir kez daha onun vasıtasıyla ve ondan sonra da dua şeklinde detaylı hutbelerle
insan topluluğunu ve Şiaları gerçek tevhide, ilahi peygamberlerin ve semavî önderlerin temel program ve görevlerinden
olan Allah’a yönelmeye davet etmektedir ve yine dua şeklinde insanların dikkat ve düşüncesini Allah’ın kudretine, ilminin, bütün insanların esrarını kuşa ığına ve böylece O’nun
şe at ve rezzaklığına yöneltiyor.
Diğer vasiyetinde de, onlara nasihat edip, bu geniş dünyanın
her kesiminde, her gün için çeşitli şekillerde ve çeşitli boyutlarda kendilerini savunmaya güçleri olmayan mazlum insanlara yapılan en kötü zulümlere dikkat çekerek, insanları o zulümleri işlemekten sakındırıyor.
Öyle sanıyorum ki, bu iki vasiyetin umumi boyutu onun şahsi
boyutundan daha önemlidir. Çünkü genel vazife ve İmam’ın
yüce makamı onların umumi yönünü gerektirir. Hazretin bu
hitabını: “Yardımcısı olmayan kimselere zulüm yapmaktan sakın.”
onun zahirine yormak, günahlardan masum olan ve her çeşit
zulüm ve haksızlıktan uzak olan İmam’ın (a.s) yüce makamı
ve gerçeklerle uyuşmuyor.
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Velhasıl: Gerçi bu iki vasiye e muhatap, lafzın zahirine göre
İmam Seccad’dır (a.s); ama Kur’ân’ın çoğu yerdeki hitapları
ve masumların vasiyetleri gibi gerçekte, söz bütün insanlara
ve Müslümanlara yöneliktir.

Muhterem okuyucular, işte bunlar, Hüseyin b. Ali’nin (a.s),
güvenilir, muteber kaynaklar ve Masum İmamlar (a.s) yoluyla elimize ulaşan en son vedasındaki vasiyet ve sözlerinden
ibare i. İmam’ın diğer bazı vasiyet ve sözleri bizim elimize
ulaşmayabilir; ama önceden de izah e iğimiz gibi zahirde
kısa ve özet halinde olan bu üç vasiye en, velayetin değerli
makamını ve imametin kararlı çehresi ve sarsılmaz iradesini
tanımak ve bu cümlelerin arasından, o Hazretin seçtiği yoldaki istikamet ve direniş açıkça idrak edilebilir.
Ama maalesef bazı muteber ve güvenilir olmayan kitaplarda veya bazı vaiz ve hatiplerin dilinde vedalaşma hususunda
öyle sözler naklediliyor ki, ne muteber kaynaklarda bu çeşit
sözlerden bir eser vardır ve ne de onlardan bazılarının anlamı
velayet, imamet ve şehitlerin serdarı Hz. Hüseyin’ (a.s) yüce
hedeﬂeriyle uyum sağlar. Bu çeşit sözlerin ortaya çıkması ve
yayılması aşağıdaki iki nükteden kaynaklanabilir:
1- Bu çeşit sözler, dikkatleri sırf ağlama ve ağlatmak sevabına
yöneltilen, uydurmanın veya uyduruk ve esassız sözleri nakletmenin günah ve mefsedelerinden gaﬁl olan, bilgilerinin
azlığı neticesinde onların uydurma olmasına dikkat etmeyen
bazı yazar ve vaizlerin düzüp-koşmalarıdır.
2- Bu sözlerden bazısının nakli, velayetin yüce makamını
yanlış tanımaya ve imametin değerli makamını düşürmeye
sebep olur. Bu, akidevi yönden, İslami ahkâm ve akidelerin
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muhafızı olan bütün âlimlerin dikkat etmesi gereken bir kayıp haddindedir.
Biz bu konuda, çok verimli ömrünü, hadis ve rivayetlerin tahkik ve araştırmasında geçiren ve Müstedrek(1) gibi değerli eserleri yadigâr bırakan ve Merhum Muhaddis Kummî ve Merhum Sahibu’z-Zerîa gibi talebeler topluma sunan, Merhum
Yüce Allame Muhaddis Nurî’den sözler ve nasihatler dinleyelim ve vedalaşma konusuyla ilgili olan aynı esassız sözlerden
bir örneğini bu merhumun kendi dilinden duyalım.
Merhum Muhaddis Nurî, “Lü’lu ve Mercan” kitabında, yalanın kısımları ve bu büyük günahın azap ve mefsedeleri hakkında şöyle diyor:
“Kendilerini mersiye okumaya ve Aşura hadisesini nakletmeye hazırlayan kimseler, başkalarının meclis ve minberlerdeki
sözlü nakilleriyle yetinmemeli ve de bazıları açısından cümlenin Arapça olmasını, onun metin ve senedinin doğruluğuna
kesin bir delil kabul etmemelidirler; ha a kitap ve teliﬂerde de
tam dikkat etmeleri gerekir. Kitapta bir sözün mevcut olması
kesinlikle onun doğruluğuna delil olamaz; çünkü bir kitabın
yazarı hâli meçhul ve tanınmamış bir kimse olabilir. Tanınmış
ve meşhur bir kimse olup, fakat ilmî açıdan doğruyu yanlıştan, sahihi de sahih olmayandan teşhis edebilecek bir seviyede de olmayabilir. Ha a ilmî ve teşhis gücüne sahip olan bir
yazarın da bazı teliﬂeri, çeşitli nedenlerden dolayı muteber ve
güvenilir olmayabilir. Mesela, o kitabı gençlik döneminde ve
yeterli bir tecrübe ve bilgiye sahip olmadığı bir zamanda yazmış olabilir ve böyle bir şahsiyete nispet verildiğinden dolayı
halkın arasında muteber ve meşhur olabilir.”

1- Müstedreku’l-Vesail masumlardan yirmi üç bin hadis içerir.
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Merhum Muhaddis Nurî bu çeşit teliﬂerden bazılarını tanıtmanın ve maksadı beyan etmenin yanı sıra, meşhur olan birkaç esassız ve sahte olayın izahına değinip şöyle diyor:
Dördüncüsü: Yürek yakıcı bir şekilde naklediyorlardı ki,
Aşura gününde, İmam Hüseyin (a.s), Ehlibeyt ve ashabı şehit olduktan sonra, İmam Zeynelabidin’in (a.s) başucuna
geldi. İmam Zeynelabidin babasının halini sorduktan sonra
o Hazretin düşmanlarla muamelesinin sonucunu öğrenmek
istedi. Hz. Hüseyin (a.s)”Savaşla neticelendi.” buyurdu. Daha
sonra ashaptan bazılarının ismini getirip onların halini sordu.
Hazret cevaben: “Kutile, Kutile (öldürüldü, öldürüldü)” buyurdular; sıra Benî Haşim’e geldiğinde de Cenab-ı Ali Ekber
ve Ebu’l-Fazl’ın halini sordu, Hazret yine aynı şekilde “kutile
kutile” diye cevap verdi ve şöyle buyurdu:
“Artık çadırların içerisinde ben ve senden başka hiçbir erkek kalmamıştır.”

Merhum Muhaddis Nurî daha sonra şöyle diyor: “Bu bir
hikâyedir, daha çok haşiyeleri vardır; bu olay Hz. Zeynelabidin’in (a.s) savaşın başından, değerli babasının savaştığı ana
kadar kesinlikle akraba, ensar ve savaş meydanından hiçbir
haberi olmadığını göstermektedir.”
Biz de, Muhaddis Nurî’nin (r.a) değerli görüşüne teyit olarak
şöyle diyoruz: “İmam Zeynelabidin’in (a.s) Aşura günündeki
hastalığı, o günün olay ve hadiselerinden habersiz kalacak bir
şekilde değildi.
Öncelikle olayı dakik olarak araştırdığımızda, Aşura hadiselerinden bazılarının doğrudan İmam Seccad (Zeynelabidin)
‘den nakledildiğini görmekteyiz. Bu çeşit rivayetler, Hazretin
sahnede hazır olduğunu ve olayları yakından takip e iğini
göstermektedir.”
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Bir rivayete göre, Hüseyin b. Ali (a.s) bütün yaranları şehit
olduğunda, her tarafa baktı; ama kendisine yardım edecek
bir kimse göremedi, İmam Seccad (a.s), hasta olduğu ve silah
taşımaya kudreti olmadığı hâlde çadırından çıkıp düşmana
doğru ilerledi. Ümmü Gülsüm, “Yavrum dön geri.” diyordu;
cevabında şöyle buyuruyordu:
“Hala, bırak Resulullah’ın evladının yanında savaşayım.”

(Nihayet) Hz. Hüseyin’in (a.s) kendisi yüksek bir sesle şöyle
buyurdular:
“Bacı, onu çadırlara geri götür ki yeryüzü Muhammed evlatlarının neslinden boş kalmasın.”(1)

Bu olay da, İmam Seccad’ın (a.s) hasta olmasına rağmen o günün olaylarını takip e iğine diğer bir delildir. Ha a İmam Seccad (a.s) kendi zamanının imamını (Hz. Hüseyin’i) yalnız gördüğünde o Hazreti savunmak için düşmana doğru yöneldi.
Burada Hz. Hüseyin’in (a.s) vedalaşmasını ve sözünü geçmiş
sözlerine oranla biraz daha geniş olarak ele aldığımızdan dolayı değerli okuyuculardan özür dileyerek onu merhum Muhaddis Nurî’nin tezekkür ve öğüdünü tamamlayarak sona
erdiriyoruz:
Gördüğünüz gibi merhum Muhaddis Nurî, “Bazı saçma sözlerin, sarih ve müstened sözlerle karışmasının sebeplerinden
birinin de, onların Arapça oluşunun, metin ve senedin sıhhatin de bir delil sayılmasıdır.” diyor.
Bizim görüşümüze göre, o merhumun tezekkürünün bu bölümü hak ve hakikat yolunda olanlar için büyük bir derstir.
Yine bu, bazı sözleri Hz. Hüseyin’e (a.s) nispet vermekte vaiz
1- Biharu’l-Envar, c. 45, s. 46. Nefesu’l-Mehmum, s. 348. Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 32.
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ve hatipleri daha fazla araştırma yapmaya ve dikkat göstermeye mecbur eden bir ikazdır; çünkü Hazretin dilinden,
mersiye ve musibetleri zikretmede Arapça çok şiir ve sözler
nakledildiği görülmektedir; hâlbuki bu nispetlerden bazıları saçma ve esassız nispe ir. Biz burada üç konu için şahit
olarak sadece bazı örnekler zikrediyoruz. Mesela, İmam’dan
nakledilen çok meşhur iki şiir var:
1- Diyorlar ki Hz. Hüseyin’in (a.s), düşman ordusuna saldırdığı vakit, inşat e iği recez ve şiirlerden biri şudur:
“Eğer Peygamber’in dini benim ölümümle dirilecekse (sabit kalacaksa) öyleyse ey kılıçlar beni sarın.”

2- Yine o Hazrete, Yezid ve Benî Ümeyye’ye karşı mücadelenin önemi hakkında şöyle buyurduğunu nispet veriyorlar:
“Hayat ancak akide ve ciha ır.”

Yine Hazretin oğlu Ali Ekber’in (a.s) başucunda şu beyitleri
okuduğunu belirtiyorlar:
Ey yıldız, ne kadar ömrün kısaydı
Sahur vakti çıkan yıldızlar gibi
Konuşursam ilk söz sensin dilimde
Sustuğumda yine sensin gönlümde.

İstirham hakkında da diyorlar ki: İmam Hüseyin (a.s) Kûfe
halkından ve kendi düşmanlarından su talep ediyor ve şöyle
diyordu:
“Ey kavim (insanlar), bana birazcık su verin, susuzluktan
ciğerim yandı.”

Ama biz, araştırmalarımızda güvenilir veya güvenilmeyen
hiçbir teli e mezkûr iki şiiri, ağızlarda dolaşan söz ve dergiler
hariç başka hiçbir yerde bulamadık.
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Mezkûr iki beyit şiir, Şiî bir edebiyatçı ve şair olan Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed et-Tehamî’nin küçük oğlunun vefatında söylediği kasidelerin beyitlerindendir.
Tehamî 416 H.K.de Mısır’da öldürüldü. Bu güzel ve beliğ kaside seksen dört beyti içermektedir.(1)
İmam’ın (a.s) düşmandan su istemesine gelince bu, nakledildiği bu şekliyle hiçbir kaynakta nakledilmemiştir. Bir cümlenin doğru manasına, evveline ve sonuna dikkat etmemek,
böyle bir sözün ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir.
Şöyle ki, Hz. Hüseyin’in (a.s) su isteme konusu üç yerde,
iki farklı tabirle zikredilmiştir; o üç yerden ikisinin, Hazretin Kûfe halkından su isteme meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur.
Çünkü bir yerde şöyle nakledilmiştir:
“Kûfe halkı, Hz. Hüseyin (a.s) su aradığı bir anda ona saldırdılar; kendisi her ne kadar atıyla Fırat’a (girmek) istedi ise de onlar toplu olarak hücum edip kendisini Fırat’tan
uzaklaştırdılar.”(2)
Diğer bir yerde de şöyle nakledilmiştir:
“Hüseyin su arıyordu, Şimr de ona: ‘Allah’a andolsun ki Fırat’a giremeyeceksin, ateşe gireceksin.’ diyordu.”(3)

1- Tehamî’nin biyograﬁsi hakkında bilgi edinmek isteyenler şu kitaplara
müracaat edebilirler: Vefeyatu’l-A’yan, s. 378. Kamusu’l-A’lam, c. 3,
s. 1710. el-Kuna ve’l-Elkab, c. 1, s. 46. Rayhanetu’l-Edeb, s. 356.
2- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 33, 34.

ِ ﱠﻤﺎ َﺣ َﻤ َﻞ ﺑَِﻔﺮ ِﺳ ِﻪ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟُْﻔﺮ
ﺍﺕ
ُ ﻓَ َﻘ َﺼ َﺪ ُﻩ ﺍﻟَْﻘ ْﻮ ُﻡ َﻭ َﻫ َﻮ ﻓِﻲ ٰﺫﻟِ َﻚ ﻳَ ْﻄﻠ
َ ُﺐ َﺷ ْﺮﺑَ ًﺔ ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ٍﺀ ﻓَ ُﻜﻠ
َ
َ

.َﻮﻩ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ُ َﺟﻠ
ْ ِﻢ َﺣ ٕﺘﻲ ﺍ
ْ َﺣ َﻤﻠُﻮﺍ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ﺑِﺎ
ْ َﺟ َﻤ ِﻌﻬ

3- Mekatilu’t-Talibiyyîn, s. 86. Biharu’l-Envar, c. 45, s. 51.
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Gördüğünüz gibi bu iki yerde gerçi su arıyordu kelimesi kullanılmıştır; ama Fırat’a yönelmek ve ona girmekten maksat,
Kûfe halkından su istemek anlamına değil; maksat Fırat’a girmek yoluyla su elde etmektir.
Sadece üçüncü bir yerde, Naﬁ b. Hilal’den olan bir nakilde
şöyle geçmiştir:
“Hüseyin b. Ali bu hâlde (şehadet anında) su istedi.”(1)

1- Biharu’l-Envar, c. 45, s. 51.

ŞEHADET MEYDANINDAKİ
KAHRAMANLIKLARI

ُﻮﺏ ﺍ ﻟ َْﻌﺎ ِﺭ
َﻭ ٰﻟﻲ ِﻣ ْﻦ ُﺭ ﻛ ِ
ﺍَﻟ َْﻤ ْﻮ ُﺕ ﺍ ْ
ﺍﻧـَـﺎ ﺍﻟْ ـ ـ ـ ـ ُـﺤ َﺴـ ـ ْـﻴ ـ ـ ـ ـ ُـﻦ ﺑْـ ـ ـ ُـﻦ َﻋ ـ ِﻠ ـ ـ ٍّـﻲ
ﺍَ ْﺣـ ـ ِﻤ ـ ــﻲ ِﻋـ ــﻴَ ـ ــﺎ َﻻ ِﺕ ﺍَ ﺑـِ ـ ــﻲ

ﺎﺭ ﺍ َْﻭٰﻟﻲ ِﻣ ْﻦ ُﺩ ُﺧ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺭ
َﻭ ﺍﻟ َْﻌ ُ

ﺎﺏ ﺍ ﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﺍُﻧْ ِﺰ َﻝ َﺻﺎ ِﺩ ًﻋﺎ
َﻭ ﻓِﻴﻨَﺎ ِﻛﺘَ ُ
ْﺨ ْﻠـ ِـﻖ ُﻛ ِّﻠ ِﻬـ ْـﻢ
ـﺎﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َ
َﻭ ﻧَ ْﺤـ ُـﻦ ﺍََﻣـ ُ
ﺽ ﻧَ ْﺴ ِﻘﻲ ُﻣ ِﺤﱠﺒﻨَﺎ
ْﺤ ْﻮ ِ
َﻭ ﻧَ ْﺤ ُﻦ ُﻭ َﻻ ُﺓ ﺍﻟ َ

َﺮ
َﻭ ﻓِﻴﻨَﺎ ﺍﻟ ُْﻬﺪﻱ َﻭ ﺍﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻲ ﺑِﺎﻟ َ
ْﺨ ْﻴ ِﺮ ﻳُ ْﺬﻛ ُ
ﺍﻻ ﻧـَـﺎ ِﻡ َﻭ ﻧَ ْﺠ َﻬـ ُـﺮ
ﻧَ ِّﺴـ ُـﺮ ﺑِ ٰﻬـ َـﺬ ﺍ ﻓِــﻲ َْ

ـﺖ ﺍ َْﻥ َﻻ ﺍَﻧْ ـ ـﺜَ ـ ـ ـﻨِﻲ
ﺁﻟـَ ـ ـ ْـﻴـ ـ ُ
ﺍ َْﻣ ِﻀــﻲ َﻋ ٰﻠــﻲ ِﺩﻳـ ِـﻦ ﺍﻟﱠﻨﺒِــﻲ.
* * *
ﺁﻝ َﻫ ِ
ْﺨ ْﻴ ـ ِﺮ ِﻣـ ْـﻦ ِ
ﲔ ﺍَ ْﻓ َﺨـ ُـﺮ
ﺎﺷـ ٍـﻢ
ﺍﻧـَـﺎ ﺍﺑْـ ُـﻦ َﻋ ِﻠـ ِّـﻲ ﺍﻟ َ
َﻛ َﻔﺎ ﻧـِـﻲ ﺑِ ٰﻬـ َـﺬ ﺍ َﻣ ْﻔ َﺨـ ًـﺮ ﺍ ِﺣ ـ َ
َﻭ َﺟ ِّﺪﻱ َﺭ ُﺳ ُ ٕ ِ
ﺽ ﻧَ ْﺰ َﻫ ُﺮ
ْﺮ ُﻡ َﻣ ْﻦ َﻣﻀﻲ
َْﺭ ِ
ﺍﺝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﻻ ْ
َﻭ ﻧَ ْﺤ ُﻦ ِﺳ َﺮ ُ
ﻮﻝ ﺍﻟـﻠﻪ ،ﺍَﻛ َ
َﻭ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ ُﺔ ﺍُ ِّﻣﻲ ﺍْﺑﻨَ ُﺔ ﱡ
ﺎﺣ ْﻴ ِﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ُﺮ
َﺣ َﻤ َﺪ
َﻭ َﻋ ِّﻤﻲ ﻳُ ْﺪﻋﻲ ُﺫﻭﺍﻟ َ
ْﺠﻨَ َ
ﺍﻟﻄ ْﻬ ِﺮ ﺍ ْ

ﻓَﻴَ ْﺴـ َـﻌ ُﺪ ﻓِﻴﻨَــﺎ
َﻛ َﻔـ َـﺮ ﺍ ﻟَْﻘـ ْـﻮ ُﻡ

ﻓِــﻲ ﺍ ﻟِْﻘﻴَــﺎ ِﻡ ُﻣ ِﺤﱡﺒﻨَــﺎ
َﻭ ﻗِ ْﺪ ًﻣــﺎ َﺭ ِﻏﺒُــﻮ ﺍ

ﻗَﺘَ ُﻠــﻮ ﺍ ﻗِ ْﺪ ًﻣــﺎ َﻋ ِﻠﻴــﺎ َﻭ ﺍ ﺑْﻨَـ ُـﻪ
ْﺨ ْﻠـ ِـﻖ ﺍَ ﺑـِـﻲ
َﺧ ْﻴـ َـﺮ ُﻩ ﺍ ﻟ ـ ٕـﻠﻪ ِﻣـ َـﻦ ﺍ ﻟ َ

ﺱ َﻭ َﺫ َ
ﺑَ
َﻮﺛَ ُﺮ
ِﻜ ْﺄ ٍ
ْﺤ ْﻮ ُ
ﺍﻙ ﺍﻟ َ
ﺽ ﻟِ ﱠ
ﻠﺴ ْﻘ ِﻲ ﻛ ْ
ﻴﻤ ـ ِﺔ ﻳَ ْﺨ َﺴـ ُـﺮ
َﻭ ُﻣ ْﺒ ِﻐ ُﻀﻨَــﺎ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ ﺍ ﻟِْﻘ َ

ﺍﺏ ﺍ ﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺭ ِّﺏ ﺍﻟﱠﺜ َﻘﻠ َْﻴـ ِـﻦ
َﻋـ ْـﻦ ﺛَـ َـﻮ ِ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴﻦ
َﺣ َﺴـ َـﻦ ﺍﻟ َ
ـﺎﺀﻭﺍ ﻟِﻠ ُ
ْﺨ ْﻴ ـ ِﺮ َﻭ َﺟـ ُ

ﺑَ ْﻌـ َـﺪ َﺟـ ِّـﺪﻱ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍﺑْـ ُـﻦ ﺍﻟ ِ
ْﺨﻴَ َﺮﺗَ ْﻴـ ِـﻦ.
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Açıklama:

Hüseyin b. Ali’nin (a.s), şahsen düşmana karşı savaşmak için
savaş alanına ayak bastığı andan, şehadet anına kadar üç ilginç ve önemli konu nakledilmiştir. Biz bu kitabın sonunda
hüsnü hitam olarak bu üç konuyu aziz okuyuculara takdim
ediyoruz: Kahramanlıklar, Kerbela katligâhından dünyaya
mesaj, Allah’la münacat...
Hazretin, kahramanlıkları hususunda tarih kitaplarında
çok sayıda çeşitli şiirler nakledilmiştir. Biz bu şiirlerden sadece üç tanesini nakletmekle yetiniyoruz. Avalim ve İbn
Numa kitaplarının yazarları şöyle naklederler: Hüseyin b.
Ali (a.s),düşmanın ordusuna saldırdığında şu hamasi şiirleri
okuyordu:
“Ölüm, ar’ı kabul etmekten evladır
Ar da ateşe girmekten evladır
Ben Hüseyin b. Ali
Düşman karşısında eğilmeyeceğime yemin etmişim.
Ben babamın ehl-u ayalini himaye ediyorum
Peygamberin dini üzere ölüyorum.”(1)

Harezmî diyor ki:(2) “Hüseyin b. Ali (a.s), ata binip kılıcı eline
aldığı, haya an ümidini kesip ölüme karar verdiği zaman şu
şiirleri okuyarak düşman ordusuna saldırdı:
“Ben Haşimî evlatlarının en iyisi olan Ali’nin oğluyum.
İ ihar zamanı, şeref olarak bu bana yeter.
Ceddim Resulullah, ölüp gidenlerin en değerlisidir.
Biz de yeryüzünde, Allah’ın nur saçan kandilleriyiz.

1- Maktel-i Avalim ve Musîru’l-Ahzan.
2- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 33.
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Annem Fatıma, Ahmed’in pak kızıdır.
Amcam Cafer ise Zülcenaheyn olarak adlandırılmıştır.
Açıklayıcı olarak nazil olan kitap bizdedir.
Hayırla anılan hidayet ve vahiy bizdedir.
Biz bütün insanların arasında Allah’ın emniyet vesilesiyiz.
Ve halk arasında bununla da i ihar edip açıkça söylüyoruz.
Dostlarımızı özel bir kadehle suya kandıran havuz sahipleri biziz.
Su vermeye mahsus olan (içenlerini susuzluğunu gideren)
bu havuz da Kevser havuzudur.
Kıyamet günü, dostlarımız bizi sevmek vesilesiyle saadete
kavuşur.
Düşmanlarımız ise o gün hüsrana uğrar.”

Daha sonra Harezmî diyor ki:(1) “İmam (a.s) düşmana saldırdığında şu şiirleri de okuyordu:
“Bu insanlar, küfre yöneldiler, geçmişte de
İnsan ve cinlerin Rabbi olan Allah’ın sevabından yüz çevirdiler.
Geçmişte Ali’yi ve iyi siretli oğlu Hasan’ı öldürdüler.
Şimdi de Hüseyin’i öldürmeye kalkıştılar.
Allah’ın, kulları arasında seçtiği (en yüce) insan ceddim,
ondan sonra da babamdır.
Ben de seçkin olan bu iki kişinin oğluyum.”

1- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 33.

KERBELA KATLİGÂHINDAN
EVRENSEL MESAJ

ِ ـﻴﻌ َﺔ
ُ ﺎﻥ ﺍِ ْﻥ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ُﻜـ ْـﻦ ﻟ
ـﺎﺩ
َ َﻜـ ْـﻢ ِﺩ ْﻳـ ٌـﻦ َﻭ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ َﻻ ﺗَ َﺨﺎﻓُـ
َ َﺁﻝ ﺍَﺑـِـﻲ ُﺳ ـ ْﻔﻴ
َ ـﻮﻥ ﺍﻟ َْﻤ َﻌـ
َ ﻳَــﺎ ِﺷـ
ُ َﺣ َﺴــﺎﺑ
َﻤــﺎ
ْ َﺣـ َـﺮ ًﺍﺭﺍ ِﻓــﻲ ُﺩﻧْﻴَﺎ ُﻛـ ْـﻢ َﻭ ﺍِ ْﺭ ِﺟ ُﻌــﻮﺍ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍ
ْ ﻓَ ُﻜﻮﻧـُـﻮﺍ ﺍ
َ ِﻜ ْﻢ ﺍِ ْﻥ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ُﻋ ْﺮﺑـًـﺎ ﻛ
...ـﻮﻥ
َ ﺗَ ْﺰ َﻋ ُﻤـ

ُ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍﻟـﱠ ِـﺬﻱ ﺍُﻗَﺎﺗِﻠ
ﺎﻣﻨَﻌــﻮﺍ ُﻋﺘَﺎﺗَ ُﻜـ ْـﻢ
ْ َـﺎﺡ ﻓ
ٌ ـﺲ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ﱠـﻦ ُﺟﻨَـ
ُ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ﺗُ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧـِـﻲ َﻭ ﺍﻟﻨِّ َﺴـ
َ ـﺎﺀ ﻟ َْﻴـ
.ﻴــﺎـﺖ َﺣ
ِ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟﱠﺘ َﻌـ ﱡـﺮ
ُ ﺽ ﻟِ َﺤ َﺮ ِﻣــﻲ َﻣــﺎ ُﺩ ْﻣـ

Açıklama:

Harezmî diyor ki: “Hüseyin b. Ali (a.s), aralıksız olarak düşmana saldırıp şiddetle savaşıyor ve her saldırısında düşmandan bazılarını, yere seriyordu. Bu esnada aniden düşman
Hazrete ruhî bir darbe vurup onu mağlup etmeye karar aldı
ve bu maksatla Hazretle çadırların arasına girerek hamleyi
çadırlara doğru yönel i.
Bu esnada İmam (a.s) yüksek bir sesle şöyle feryat e i:
“Ey Ebu Süfyan ailesine uyanlar! Eğer dininiz yok ve kıyamet gününden de korkmuyorsanız, hiç olmazsa dünyanızda hür kişiler olun. Eğer Arap olduğunuzu iddia ediyorsanız (nitekim de böyle düşünüyorsunuz) hasebinize
dönün ve insanlık şereﬁnizi koruyun.”
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Şimr cevaben: “Ya Hüseyin! Ne söylüyorsun?” dedi.
İmam (a.s) cevaben şöyle buyurdu:
“Ben sizinle, siz de benimle savaşıyorsunuz, bu kadınların
ne suçu var?! Ben haya a olduğum müddetçe zorbalarınızı ehlibeytime saldırmaktan alıkoyun.”(1)

Şimr: “Ey Fatıma’nın oğlu! Senin bu isteğini kabul ediyoruz.”
dedi.
Şimr daha sonra ordusuna şöyle seslendi:
“Hüseyin’in haremine saldırmaktan sakının, saldırılarınızı
onun kendisine yöneltin. Canıma andolsun ki o kerim bir rakiptir.”

Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu sözü, her ne kadar zahirde Aşura
günü alçakça ve namussuzca Hazretin çadırlarına saldırıya
geçen Kûfe halkına hitaben söylenmiş bir söz olsa da hakikatte, Kerbela katligâhından bütün asırlara ve bütün insanlara
yönelik evrensel bir mesajdır.
Dünya halkının, ilahî kanun ve semavi emirlere bağlı olmasalar da en azından kendi dinlerinin sınırlarına riayet ederek
uluslararası kanunlara uyması gerekir.
Ama semavi kanunlar, özellikle mukaddes İslam dini, hem
savaş hem de savunma konumlarında, ha a savaşı başlatan,
acımasız, hunhar bir düşman olsa bile başkalarının hakkında
yapılan her çeşit zulüm ve tecavüzü kabul etmeyip şöyle buyurmaktadır:

1- Maktel-i Harezmî, c. 2, s. 33.
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“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın; (ancak)
aşırı gitmeyin. Elbe e Allah aşırı gidenleri sevmez.”(1)

Yani size karşı savaşa giren kimselerden başka, düşmanın diğer fertlerine saldırmayın. Saldıranların evlerini tahrip etmeyin, ağaçlarını kesmeyin. Onları sudan mahrum bırakmayın.
Düşmandan yaralı olanları tedavi edin. Kaçanları kovalamayın. Kadın ve yaşlıları incitmeyin. Saldırıda bulunan kişilere
bile çirkin ve kötü sözler söylemeyin...
Evet, “La te’tedu” (aşırı gitmeyin) hükmü indiği zamandan
ve İmam Hüseyin’in (a.s) söz konusu olan mesajı ilan e iği
zamandan asırlar geçtikten sonra, sözde uygar, kanun çıkaran bazı devletler, İslam’ın savaş kanunları derecesine yetişmeyecek bazı kanunlar çıkarmışlardır.
Ama bu iki ayaklı ve her yırtıcı hayvandan daha yırtıcı olan
bu bencil insan, semavi bir eğitimden geçmedikçe ve sadece
peygamberlerin talimatına uymakla mümkün olan insanlık
merhalesine ayak basmadıkça, kendisini bu genelge ve kanunlar sınırında koruyabilir mi?
Şimr, İmam’ın (a.s) sözünün manevi etkisinde kalıp geçici
olarak ordusunun çadırlara saldırısına mani olduysa da yine
onların, Hazretin şehadetinden hemen sonra tekrar çadırlara
saldırıp çoluk-çocuğun üzerinde bulunan ziynet eşyalarını
yağma etmeye başladıklarını görmekteyiz.

Şimdi tarih yine tekerrür etmektedir. Ebu Süfyan oğullarının
posaları ve asrın Ebu Süfyanlarının uşakları, günümüzde,
İran’da parlayan, ışığıyla bütün insanların yolunu aydınla1- Bakara, 187.
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tan ve İslami ülkelerin onur ve güç kaynağı olan meşaleyi
söndürmek ve İslam’ı yok etmek için, İslam Cumhuriyetinin
daha kurulduğu ilk günlerde, İran’a saldırdılar.
Evet, şimdi bu kitabı yazmakla meşgul olduğum sıralarda
Irak Baas Partisi’nin, İran’ın aleyhine başla ığı savaştan tam
8 ay geçmektedir. Dünya tarihinde demesek de en azından
iki İslami ülkenin tarihinde böyle bir savaş görülmemiştir.
Irak tarafından, hava, kara ve denizden başlatılan bu savaş
şimdiye kadar nice can ve mal kaybına yol açmıştır. Bu savaş
gelecekte İslam için büyük bir facia olarak Müslümanların tarihine yazılacağı gibi, İran İslam inkılâbı da önemli bir İslami
olay olarak dünya tarihine geçecektir.
Ama bu savaşta öneme haiz olan şey, bu Ebu Süfyan oğullarının ve onlara uyan uşakların Allah’a ve kıyamet gününe
inanmamaları, hürriyet, özgürlük, insani şeref ve milli haysiye en mahrum olmalarıdır. Çünkü bu kısa müddet içerisinde
binlerce pak ve imanlı gençlerin öldürülmesine, sivil halkın
esir alınmasına, ha a sınırda oturan kimselerin namuslarına tecavüz edilmesine, bir buçuk milyon İranlının kendi şehirlerinden göçüp avare olmasına, her gün İran şehirlerinin
bombalanmasına, hastane, okul ve camilerin uzun menzilli
toplar ve dokuz metrelik füzelerle dövülmesine şahidiz. Yine
hastanelerde yatan nice yaralıların, okullarda ders okuyan
nice minicik öğrencilerin hava saldırılarında yığınca toprak
altında kaldıklarını, nice annelerin masum çocuklarına yas
tutmalarını ve namaz kılanların, camilerde namaz kılarken
bombardımanlar neticesinde şehadete eriştiklerini görmekteyiz. Üzüntü duyulacak şey şu ki, sözde uygar ülkeler, bunca
cinayet ve vahşilik karşısında sessiz kalmış ha a insaniyet
düşmanı olan bu zalimi çeşitli silahlarla donatmış, mali ve siyasi açıdan da gereken her çeşit yardım ve destekleri ondan
esirgememişlerdir.
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Bu savaş, insanların halen vahşilik ve barbarlık döneminde yaşadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bunca uygarlık
iddiası, gürültüsü çok, içi boş olan davuldan başka bir şey
değildir. Dünya hâlâ, İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela katligâhından bütün dünyaya: “Dininiz yoksa en azından dünyanızda
hür insanlar olun.” şeklindeki evrensel mesajına olumlu cevap
verecek dereceye ulaşamamıştır.

SON MÜNACATI

ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ُﻣﺘَ َﻌﺎﻟـِـﻲ ﺍﻟ َْﻤـ َـﻜ ِ ِ
ْﺠﺒَــﺮ ِ
ﻤﺤـ ِ
ْﺨ َﻼﺋِـ ِـﻖ
ـﺎﻝ َﻏﻨِـ ﱞـﻲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ َ
ﻭﺕ َﺷـ ِـﺪ َ
ﻳﺪ ﺍﻟِْ َ
ﺎﻥ َﻋﻈﻴـ َـﻢ ﺍﻟ َ ُ
َ
ﺍﻟﺮ ْﺣ َﻤ ـ ِﺔ َﺻــﺎ ِﺩ ُﻕ ﺍﻟ َْﻮ ْﻋـ ِـﺪ َﺳــﺎﺑ ُِﻎ
َﻋ ِﺮﻳـ ُ
ـﺎﺀ ﻗَ ِﺮﻳـ ُ
ـﺾ ﺍﻟ ِْﻜ ْﺒ ِﺮﻳَــﺎ ِﺀ ﻗَــﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣــﺎ ﺗَ َﺸـ ُ
ـﺐ ﱠ
ـﺖ ﻗَﺎﺑـِ ُـﻞ ﺍﻟﱠﺘ ْﻮﺑَـ ِﺔ ﻟِ َﻤـ ْـﻦ
ـﺖ ُﻣ ِﺤﻴـ ٌـﻂ ﺑ َِﻤــﺎ َﺧ َﻠ ْﻘـ َ
ـﺐ ﺍِ َﺫﺍ ُﺩ ِﻋﻴـ َ
ﺍﻟﻨِّ ْﻌ َﻤ ـ ِﺔ َﺣ َﺴـ ُـﻦ ﺍﻟْﺒَـ َـﻼ ِﺀ ﻗَ ِﺮﻳـ ٌ

ـﺎﺏ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ ﻗَــﺎ ِﺩ ٌﺭ َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣــﺎ ﺍ ََﺭ ْﺩ َﺕ ﺗُـ ْـﺪﺭ ُ
ـﻮﺭ
ِﻙ َﻣــﺎ َﻃﻠ َْﺒـ َ
ﺗَـ َ
ﻮﺭ ﺍِ َﺫﺍ ُﺷـ ِـﻜ ْﺮ َﺕ َﺫ ُﻛـ ٌ
ـﺖ َﺷـ ُـﻜ ٌ

ﺍِ َﺫﺍ ُﺫ ِﻛـ ْـﺮ َﺕ ﺍ َْﺩ ُﻋـ َ
ـﲑﺍ َﻭ ﺍَْﻓـ َـﺰ ُﻉ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ َﺧﺎﺋًِﻔــﺎ َﻭ ﺍَﺑْ ِﻜــﻲ
ـﺐ ﺍِﻟ َْﻴـ َـﻚ ﻓَ ِﻘـ ً
ـﻮﻙ ُﻣ ْﺤﺘَ ً
ﺎﺟــﺎ َﻭ ﺍ َْﺭ َﻏـ ُ

ﲔﺑَ
ِﻚ َﺿ ِﻌﻴ ًﻔﺎ َﻭ ﺍَﺗَ َﻮﻛ ُ
ﺍﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَْﻴﻨَﻨَﺎ َﻭ ﺑَْﻴ َﻦ
َﻣ ْﻜ ُﺮﻭﺑًﺎ َﻭ ﺍ َْﺳــﺘَ ِﻌ ُ
ﱠﻞ َﻋﻠ َْﻴ َﻚ ﻛَﺎﻓِﻴًﺎ .ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ْ

ﻗَ ْﻮ ِﻣﻨَــﺎ ﻓَ ِﺎﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ َﻏ ﱡﺮﻭﻧـَـﺎ َﻭ َﺧ َﺬﻟُﻮﻧـَـﺎ َﻭ َﻏـ َـﺪ ُﺭﻭﺍ ﺑِﻨَــﺎ َﻭ ﻗَﺘَﻠُﻮﻧـَـﺎ َﻭ ﻧَ ْﺤـ ُـﻦ ِﻋ ْﺘـ َـﺮ ُﺓ ﻧَﺒِﻴِّـ َـﻚ َﻭ
ﺍﺻ َﻄ َﻔ ْﻴﺘَـ ُـﻪ ﺑِﺎﻟ ِّﺮ َﺳــﺎﻟَ ِﺔ َﻭ ﺍﺋْﺘَ َﻤ ْﻨﺘَـ ُـﻪ
ُﻭﻟـْ ُـﺪ َﺣﺒِﻴﺒِـ َـﻚ ُﻣ َﺤ ﱠﻤـ ٍـﺪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِـﻪ ﺍَﻟـﱠ ِـﺬﻱ ْ
ﺍﻟﺮ ِ
ﲔ.
ﺍﺣ ِﻤـ َ
ﺍﻟ َْﻮ ْﺣـ ِـﻲ ﻓَ ْ
ﺎﺟ َﻌـ ْـﻞ ﻟَﻨَــﺎ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻣ ِﺮﻧـَـﺎ َﻓ َﺮ ًﺟــﺎ َﻭ َﻣ ْﺨ َﺮ ًﺟــﺎ ﻳَــﺎ ﺍ َْﺭ َﺣـ َـﻢ ﱠ
...ﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻗَ َﻀﺎﺋِـ َـﻚ ﻳَــﺎ َﺭ ِّﺏ َﻻ ﺍِﻟـ َـﻪ ِﺳـ َـﻮ َ
ﲔ َﻣﺎﻟـِـﻲ َﺭ ﱞﺏ
ﺍﻙ ﻳَــﺎ ِﻏﻴَـ َ
ـﺎﺙ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺴــﺘَ ِﻐﻴﺜِ َ
َ
ِﺳـ َـﻮ َ
ـﺎﺙ ﻟـَ ُـﻪ ﻳَــﺎ
ـﺎﺙ َﻣـ ْـﻦ َﻻ ِﻏﻴَـ َ
ـﻮﺩ َﻏ ْﻴـ ُـﺮ َﻙ َﺻ ْﺒـ ًـﺮﺍ َﻋ ٰﻠــﻲ ُﺣ ْﻜ ِﻤـ َـﻚ ﻳَــﺎ ِﻏﻴَـ َ
ﺍﻙ َﻭ َﻻ َﻣ ْﻌﺒُـ ٌ

ـﺎﺩ ﻟـَ ُـﻪ ﻳَــﺎ ُﻣ ْﺤﻴِـ َـﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﻮ ٰﺗــﻲ ﻳَــﺎ ﻗَﺎﺋِ ًﻤــﺎ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻛ ِّ
ُﺣ ُﻜـ ْـﻢ
ُﻞ ﻧَْﻔـ ٍ
َﺩﺍﺋِ ًﻤــﺎ َﻻ ﻧََﻔـ َ
َﺴــﺒَ ْﺖ ﺍ ْ
ـﺲ ﺑ َِﻤــﺎ ﻛ َ
ﲔ.
ﺑَْﻴﻨِــﻲ َﻭ ﺑَْﻴﻨَ ُﻬـ ْـﻢ َﻭ ﺍَﻧْـ َ
ْﺤﺎ ِﻛ ِﻤـ َ
ـﺖ َﺧ ْﻴـ ُـﺮ ﺍﻟ َ
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Açıklama:

“Misbahu’l-Müteheccid” ve “İkbal” kitaplarının nakle iğine
göre Hüseyin b. Ali (a.s), hayatının en son anlarında gözlerini
açıp göğe doğru baktı ve son olarak âlemlerin Rabbiyle şöyle
münaca a bulundu:
“Ey makamı yüce, kudreti azim, azabı şiddetli, mahlûkattan müstağni, azameti büyük, dilediğine kadir, rahmeti
(kullarına) yakın, vaadinde sadık, nimeti bol, imtihanı
güzel, çağırana yakın, yara ığını kuşatan, tövbe edenin
tövbesini kabul eden, irade e iğine gücü yeten, istediğine ulaşan, şükredildiğinde (şükredene karşı) şekur olan
(az emele karşılık çok mükâfat veren) ve anıldığında (anan
kimseyi) unutmayan Allah, muhtaçken seni çağırır, fakirken sana yönelir, korkarken sana sığınır, kederliyken
(senin karşında) ağlar, güçsüzken senden yardım diler ve
seni yeterli bilerek sana tevekkül ederim. Allah’ım; bizimle
kavmimiz arasında hükmet. Onlar bize hile yaptılar, bizi yalnız
bıraktılar, bize ihanet e iler. Peygamber’inin Ehlibeyti, risalete seçtiğin ve vahye emin bildiğin Habib’in Muhammed’in
(s.a.a) evlatları olduğumuz hâlde bizi öldürdüler. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah! İşimizde bize
bir kurtuluş ve çıkış yolu nasip eyle.”

Daha sonra İmam (a.s) münacatını şu cümlelerle sona erdirdi:
“Ey senden başka ilah olmayan Allah! Senin kaza ve kaderinin karşısında sabrediyorum. Ey imdat dileyenlerin imdadına yetişen! Benim senden başka bir Rabbim, bir mabudum yoktur. Senin hükmüne, takdirine sabrediyorum.
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey daimi olup
sonu olmayan, ey ölüleri dirilten, ey herkese ameliyle karşılık veren Allah! Benimle bunların (Kûfe halkının) arasında sen hükmet; zira sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
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İmam (a.s) daha sonra yüzün toprağa koyarak şöyle dedi:

ِ ِﻴﻞ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ َﻋ ٰﻠﻲ ِﻣﱠﻠ ِﺔ َﺭ ُﺳ
.ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ
ِ ِﺴ ِﻢ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺑِﺎﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﻓِﻲ َﺳﺒ
ْﺑ
“Allah’ın adıyla, Allah’ı anarak, Allah’ın yolunda ve Resulullah’ın dini üzere (dünyadan ayrılıyorum).”

4. Bölüm:

IMAM HUSEYIN’IN A.S
MINA HUTBESI

MİNA HUTBESİ

َﺧﺎ َﺭ ُﺳ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ
ﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﻋ ِﻠ ﱠﻲ ﺑْ َﻦ ﺍَﺑِﻲ َﻃ ٍ
َﺎﻥ ﺍ َ
ﺎﻟﺐ ﻛ َ
َﻤ َ
ُﻢ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
 -١ﺍُﻧْ ِﺸ ُﺪﻛ ُ
ﲔ ﺍِ
َﺻ َﺤﺎﺑِ ِﻪ ﻓَﺎَﺧﻲ ﺑَْﻴﻨَ ُﻪ َﻭ ﺑَْﻴ َﻦ ﻧَْﻔ ِﺴ ِﻪ َﻭ ﻗَ َ
ﺎﻝ :ﺍَﻧْ َﺖ
ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ ِﺣ َ
َﺧﻲ ﺑَْﻴ َﻦ ﺍ ْ

ﺍﻟﺪﻧْﻴَﺎ َﻭ ﺍ ِ
ﺍَ ِ
َﺧ َ
ْﻵﺧ َﺮ ِﺓ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌ ْﻢ.
َﺧﻲ َﻭ ﺍَﻧَﺎ ﺍ ُ
ﻮﻙ ﻓِﻲ ﱡ

ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ ﺍِ ْﺷــﺘَﺮﻱ
َﻤـ َ
ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻫـ ْـﻞ ﺗَ ْﻌﻠ ُ
ـﺎﻝ :ﺍُﻧْ ِﺸـ ُـﺪﻛ ُ

ـﺎﻩ ﺛُـ ﱠـﻢ ﺍِﺑْﺘَﻨِــﻲ ﻓِﻴـ ِﻪ َﻋ َﺸـ َـﺮ َﺓ َﻣﻨَــﺎﺯ َ
ِﻝ ﺗِ ْﺴـ َـﻌ ًﺔ ﻟـَ ُـﻪ َﻭ َﺟ َﻌـ َـﻞ
َﻣ ْﻮ ِﺿـ َـﻊ َﻣ ْﺴـ ِـﺠ ِﺪ ِﻩ َﻭ َﻣﻨَﺎ ِﺯﻟـِ ِﻪ َﻓﺎﺑْﺘَﻨَـ ُ

َﻋ ِ
ﻻﺑِﻲ ﺛُ ﱠﻢ َﺳ ﱠﺪ ﻛ ﱠ
ﱠﻢ
ﺎﺷ َﺮ َﻫﺎ ﻓِﻲ َﻭ َﺳ ِﻄ َﻬﺎ ِ َ
ُﻞ ﺑَ ٍ
ﺎﺏ َﺷﺎﺭ ٍ
ِﻉ ﺍِﻟَﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﻏ ْﻴ َﺮ ﺑَﺎﺑِ ِﻪ ﻓَﺘَ َﻜﻠ َ
ﱠﻢ ﻓَ َﻘ َ
ﺎﻝَ :ﻣﺎ ﺍَﻧَﺎ َﺳ َﺪ ْﺩ ُﺕ ﺍَﺑْ َﻮﺍﺑَ ُﻜ ْﻢ َﻭ ﻓَﺘَ ْﺤ ُﺖ ﺑَﺎﺑَ ُﻪ َﻭ ﻟ َِﻜ ﱠﻦ ﺍﻟ ٕـﻠ َﻪ ﺍ ََﻣ َﺮﻧِﻲ
ﻓِﻲ ٰﺫﻟِ َﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَ َﻜﻠ َ

ِﺴـ ِّـﺪ ﺍَﺑْ َﻮﺍﺑ ُ
َﺎﻥ
ﺎﻣــﻮﺍ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴـ ِـﺠ ِﺪ َﻏ ْﻴـ َـﺮ ُﻩَ ،ﻭ ﻛ َ
ـﺎﺱ ﺍ َْﻥ ﻳَﻨَ ُ
ِﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻓ ْﺘـ ِـﺢ ﺑَﺎﺑِـ ِﻪ ﺛُـ ﱠـﻢ ﻧَﻬــﻲ ﺍﻟﱠﻨـ َ
ﺑَ
ِﻝ َﺭ ُﺳ ِ
ﻳُ ْﺠﻨِ ُﺐ ﻓِﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﻭ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟ ُُﻪ ﻓِﻲ َﻣ ْﻨﺰ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ ﻓَ ُﻮﻟِ َﺪ

ﻟِ َﺮ ُﺳ ِ
ﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ َﻭ ﻟ َُﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍ َْﻭ َﻻ ٌﺩ؟ َﻗﺎﻟُﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌ ْﻢ.

ﻗَـ َ
ﺹ َﻋ ٰﻠــﻲ ُﻛـ ﱠـﻮ ٍﺓ ﻗَـ ْـﺪ َﺭ َﻋ ْﻴﻨِ ـ ِﻪ ﻳَ َﺪ ُﻋ َﻬــﺎ
ْﺨ ﱠﻄـ ِ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ ُﻋ َﻤـ َـﺮ ﺑْـ َـﻦ ﺍﻟ َ
َﻤـ َ
ـﺎﺏ َﺣ ـ ِﺮ َ
ـﺎﻝ :ﺍََﻓﺘَ ْﻌﻠ ُ

ـﺐ ﻓ َﻘـ َ
ـﺎﻝ :ﺍِ ﱠﻥ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍ ََﻣ َﺮﻧـِـﻲ ﺍ َْﻥ ﺍَﺑْﻨِـ َـﻲ
ﻓِــﻲ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟـِ ِﻪ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴـ ِـﺠ ِﺪ ﻓَ َﺎﺑـِـﻲ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﺛُـ ﱠـﻢ َﺧ َﻄـ َ
َﻣ ْﺴـ ِـﺠ ًﺪﺍ » َﻃﺎ ِﻫــﺮﺍ« َﻻ ﻳَ ْﺴـ ُـﻜﻨُ ُﻪ َﻏ ْﻴ ـ ِﺮﻱ َﻭ َﻏ ْﻴــﺮ ﺍ ِ
َﺧــﻲ َﻭ ﺑَﻨِﻴ ـ ِﻪ ،ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.
ُ
ً
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ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ ﻧَ َﺼﺒَـ ُـﻪ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ
َﻤـ َ
ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
ـﺎﻝ :ﺍُﻧْ ِﺸـ ُـﺪﻛ ُ
ِﻻﻳَـ ِﺔ َﻭ ﻗَـ َ
ـﺐ َﻗﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧَﻌـ ْـﻢ.
ـﺎﺩﻱ ﻟـَ ُـﻪ ﺑِﺎﻟْﻮ َ
َﻏ ِﺪﻳـ ِﺮ ُﺧـ ٍّـﻢ ﻓَﻨَـ ٰ
ـﺎﻝ :ﻟِﻴُﺒَ ِّﻠـ ِـﻎ ﱠ
ﺍﻟﺸــﺎ ِﻫ ُﺪ ﺍﻟْ َﻐﺎﻳِـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻗَـ َ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ـﺎﻝ ﻟـَ ُـﻪ
َﻤـ َ
ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
ـﺎﻝ :ﺍُﻧْ ِﺸـ ُـﺪﻛ ُ

ﻓِــﻲ َﻏـ ْـﺰ َﻭ ِﺓ ﺗَﺒُـ َ
ـﺖ َﻭﻟـِ ﱡـﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣـ ٍـﻦ
ﻭﻥ ِﻣـ ْـﻦ ُﻣﻮﺳــﻲ َﻭ ﺍَﻧْـ َ
ـﻮﻙ ﺍَﻧْـ َ
ـﺎﺭ َ
ـﺖ ِﻣﻨِّــﻲ ﺑ َِﻤ ْﻨ ِﺰﻟـَ ِﺔ َﻫـ ُ

ﺑَ ْﻌـ ِـﺪﻱ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَﻟﻠ ُﱠﻬـ ﱠـﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ﲔ َﺩ َﻋــﺎ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ ِﺣـ َ
َﻤـ َ
ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
ـﺎﻝ :ﺍُﻧْ ِﺸـ ُـﺪﻛ ُ

ْ
ِﺼ ِ
ﺎﺣﺒَﺘِـ ِﻪ َﻭ ﺍﺑْﻨَ ْﻴ ـ ِﻪ
ﺍﻥ ﺍِٰﻟــﻲ ﺍﻟ ُْﻤﺒَ َ
ﺍﻟﱠﻨ َﺼــﺎﺭﻱ ِﻣـ ْـﻦ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﻧَ ْﺠـ َـﺮ َ
ﺎﻫ َﻠ ـ ِﺔ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَــﺄ ِﺕ ﺍِﱠﻻ ﺑِـ ِﻪ َﻭ ﺑ َ
ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﻮﻥ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ َﺩﻓَـ َـﻊ ﺍِﻟ َْﻴ ـ ِﻪ ﺍﻟ ِّﻠـ َـﻮ َﺍﺀ ﻳَـ ْـﻮ َﻡ َﺧ ْﻴﺒَــﺮ ﺛُـ ﱠـﻢ ﻗَـ َ
ﻗَـ َ
ﻻ َْﺩﻓَ َﻌـ ُـﻪ
ـﺎﻝَ ِ :
َﻤـ َ
ُﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
ـﺎﻝ :ﺍُﻧْ ِﺸـ ُـﺪﻛ ُ

ٕ
ٕ
ٰ
َﺮ ٌﺍﺭ َﻏ ْﻴ ُﺮ ﻓَ ﱠﺮﺍ ٍﺭ ﻳَ ْﻔﺘَ ُﺤ َﻬﺎ
ﺍِﻟﻲ َﺭ ُﺟ ٍﻞ ﻳُ ِﺤﱡﺒ ُﻪ ﺍﻟـﻠ ُﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟ ُُﻪ َﻭ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ ﺍﻟـﻠ َﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟ َُﻪ ﻛ ﱠ
ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ ﻳَ َﺪ ْﻳـ ِﻪ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﺑََﻌﺜَـ ُـﻪ ﺑِﺒَـ َـﺮ َﺍﺀ ٍﺓ َﻭ ﻗَـ َ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ـﺎﻝَ :ﻻ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ

ﻳَ ْﺒ ُﻠـ ُـﻎ َﻋﻨِّــﻲ ﺍِﱠﻻ ﺍَﻧـَـﺎ ﺍ َْﻭ َﺭ ُﺟـ ٌـﻞ ِﻣﻨِّــﻲ ﻗَﺎﻟـ ُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻟـَ ْـﻢ ﺗَ ْﻨ ـﺰ ْ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ِﻝ ﺑِـ ِﻪ ِﺷـ ﱠـﺪ ٌﺓ ﻗَـ ﱡـﻂ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ

ـﻮﻝ ﻳَــﺎ ﺍ ِ
ﺍِﱠﻻ ﻗَ ﱠﺪَُﻣــﻪ ﻟ ََﻬــﺎ ﺛِ َﻘـ ًﺔ ﺑـِ ِﻪ َﻭ ﺍِﻧﱠـ ُـﻪ ﻟـَ ْـﻢ ﻳَ ْﺪ ُﻋـ ُـﻪ ﺑِِﺎ ْﺳـ ِﻤ ِﻪ َﻗـ ﱡـﻂ ﺍِﱠﻻ ﻳَ ُﻘـ ُ
َﺧــﻲ َﻭ ْﺍﺩ ُﻋــﻮﺍ ﻟـِـﻲ
ﺍِ
َﺧــﻲ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
َﻗـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟـِ ِﻪ َﻗﻀــﻲ ﺑَْﻴﻨَـ ُـﻪ َﻭ ﺑَْﻴـ َـﻦ َﺟ ْﻌﻔـ ٍﺮ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
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َﻭ َﺯﻳـ ٍـﺪ ﻓَ َﻘـ َ
ـﺖ َﻭﻟـِ ﱡـﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣـ ٍـﻦ ﺑَ ْﻌـ ِـﺪﻱ
ـﺖ ِﻣﻨِّــﻲ َﻭ ﺍَﻧـَـﺎ ِﻣ ْﻨـ َـﻚ َﻭ ﺍَﻧْـ َ
ـﺎﻝ :ﻳَــﺎ َﻋ ِﻠـ ﱡـﻲ ﺍَﻧْـ َ
ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﺖ ﻟـَ ُـﻪ ِﻣـ ْـﻦ َﺭ ُﺳـ ِ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻛ ﱠ
ﻗَـ َ
ُﻞ ﻳَـ ْـﻮ ٍﻡ
ـﻮﻥ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ ﻛَﺎﻧـَ ْ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
َ
َﺧ ْﻠـ َـﻮ ٌﺓ َﻭ ﻛ ﱠ
ـﺎﻩ َﻭ ﺍِ َﺫﺍ َﺳـ َـﻜ َﺖ ﺍَﺑْـ َـﺪ َﺀ ُﻩ َﻗﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.
ُﻞ ﻟ َْﻴ َﻠـ ٍﺔ َﺩ ْﺧ َﻠـ ٌﺔ ﺍِ َﺫﺍ َﺳــﺄﻟ َُﻪ ﺍ َْﻋ َﻄـ ُ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻓَ ﱠﻀ َﻠـ ُـﻪ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺟ ْﻌﻔ ـ ٍﺮ َﻭ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
ﺍﻟﺴ َﻼﻡ َﺯ ﱠﻭ ْﺟﺘُ ِﻚ َﺧ ْﻴ َﺮ ﺍ َْﻫ ِﻞ ﺑَْﻴﺘِﻲ ﺍَْﻗ َﺪ َﻣ ُﻬ ْﻢ ِﺳﻠ ًْﻤﺎ
ﲪ َﺰ َﺓ ِﺣ َ
ْ
ﲔ ﻗَﺎﻝ :ﻟَِﻔﺎ ِﻃ َﻤ َﺔ َﻋﻠ َْﻴ َﻬﺎ ﱠ
)ﺍﺳـ َـﻼ ًﻣﺎ( َﻭ ﺍ َْﻋ َﻈ َﻤ ُﻬـ ْـﻢ ِﺣﻠ ًْﻤــﺎ َﻭ ﺍَ ْﻛﺜَ َﺮ ُﻫـ ْـﻢ ِﻋﻠ ًْﻤــﺎ ،ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَـ َ
ﺁﺩ َﻡ
َﻤـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﺍَﻧـَـﺎ َﺳ ـﻴِّ ُﺪ ُﻭﻟْـ ِـﺪ ﺑَﻨِــﻲ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
َﻭ ﺍ ِ
ْﺤ َﺴـ ُـﻦ َﻭ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ َﻭ ﺍﻟ َ
َﺧــﻲ َﻋ ِﻠـ ﱞـﻲ َﺳ ـﻴِّ ُﺪ ﺍﻟ َْﻌـ َـﺮ ِﺏ َﻭ ﻓَﺎ ِﻃ َﻤ ـ ُﺔ َﺳ ـﻴِّ َﺪ ُﺓ ﻧِ َﺴــﺎ ِﺀ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺍﻟ َ
ْﺠﱠﻨ ـ ِﺔ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.
ـﺎﻱ َﺳ ـﻴِّﺪﺍ َﺷــﺒَ ِ
ْﺤ َﺴـ ْـﻴ ُﻦ ﺍِﺑْﻨَـ َ
ﺎﺏ ﺍ َْﻫـ ِـﻞ ﺍﻟ َ
ﺍﻟ ُ
ﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﻗَ َ
َﺧﺒَ َﺮ ُﻩ ﺍ ﱠَﻥ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِ ِﻪ ﺍَََﻣ َﺮ ُﻩ ﺑُِﻐ ْﺴـ ِﻠ ِﻪ َﻭ ﺍ ْ
َﻤ َ
ﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ
َﺟ ْﺒ َﺮﺋِﻴـ َـﻞ ﻳُ ِﻌﻴﻨُـ ُـﻪ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَ ٕﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.

ـﺎﻝ ﻓِــﻲ ِ
ﻗَـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﺻﱠﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ ﺁﻟِـ ِﻪ ﻗَـ َ
ـﻮﻥ ﺍ ﱠَﻥ َﺭ ُﺳـ َ
ﺁﺧ ـ ِﺮ ُﺧ ْﻄﺒَ ـ ٍﺔ
َﻤـ َ
ـﺎﻝ :ﺍَﺗَ ْﻌﻠ ُ

ـﺖ ﻓِ ُ
ِﻤــﺎ ﻟـَ ْـﻦ
َﺧ َﻄﺒَ َﻬــﺎ :ﺍِﻧـِّـﻲ ﺗَ َﺮ ْﻛـ ُ
ﻴﻜـ ُـﻢ ﺍﻟﺜِّ ْﻘﻠ َْﻴـ ِـﻦ ِﻛﺘَـ َ
ـﺎﺏ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍ َْﻫـ َـﻞ ﺑَْﻴــﱵ ﻓَﺘَ َﻤ ﱠﺴـ ُـﻜﻮﺍ ﺑِﻬ َ
ﺗَ ِﻀﱡﻠــﻮﺍ ﻗَﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَﻟﻠ ُﱠﻬـ ﱠـﻢ ﻧََﻌـ ْـﻢ.
ﻮﻩ ﻳَ ُﻘـ ُ
ـﺾ َﻋ ِﻠﻴــﺎ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ
ـﻮﻝ َﻣـ ْـﻦ َﺯ َِﻋـ َـﻢ ﺍَﻧﱠـ ُـﻪ ﻳُ ِﺤﱡﺒﻨِــﻲ َﻭ ﻳُ ْﺒ ِﻐـ ُ
ﺛُـ ﱠـﻢ ﻧَ َ
ﺎﺷـ َـﺪ ُﻫ ْﻢ ﺍَﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ ﻗَـ ْـﺪ َﺳـ ِﻤ ُﻌ ُ
ـﺎﻝ ﻟـَ ُـﻪ ﻗَﺎﺋِـ ٌـﻞ :ﻳَــﺎ َﺭ ُﺳـ َ
ـﺾ َﻋ ِﻠﻴــﺎ ،ﻓَ َﻘـ َ
ـﻒ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﻛ َْﻴـ َ
ـﺲ ﻳُ ِﺤﱡﺒــﲏ َﻭ ﻳُ ْﺒ ِﻐـ ُ
َﻛـ ِـﺬ َﺏ ﻟ َْﻴـ َ
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َﺣ ﱠﺐ
ٰﺫﻟِ َﻚ؟ ﻗَﺎﻝَ ِ :
َﺣﱠﺒﻨِﻲ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﺍ َ
َﺣﱠﺒﻨِﻲ ﻭ َﻣ ْﻦ ﺍ َ
َﺣﱠﺒ ُﻪ ﻓَ َﻘ ْﺪ ﺍَ َ
ﻻﻧﱠ ُﻪ ِﻣﻨِّﻲ َﻭ ﺍَﻧَﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﻣ ْﻦ ﺍَ َ
ـﺾ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ ﻓَ َﻘﺎﻟـُـﻮﺍ :ﺍَﻟﻠ ُﱠﻬـ ﱠـﻢ
ﺍﻟ ـ ٕـﻠ َﻪ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺍََﺑْ َﻐ َﻀـ ُـﻪ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﺍَﺑْ َﻐ َﻀﻨِــﻲ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﺍَﺑْ َﻐ َﻀﻨِــﻲ ﻓَ َﻘـ ْـﺪ ﺍَﺑْ َﻐـ َ

ﻧََﻌـ ْـﻢ ،ﻗَـ ْـﺪ َﺳـ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ...

* * *

ـﺎﺱ ﺑ َِﻤــﺎ َﻭ َﻋـ َـﻆ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺑِـ ِﻪ ﺍَ َْﻭﻟِﻴَﺎﺋَـ ُـﻪ ِﻣــﻦ ُﺳــﻮ ِﺀ ﺛَﻨَﺎﺋِـ ِﻪ َﻋ َﻠــﻲ
 -٢ﺍِ ْﻋﺘَﺒَـ ُـﺮﻭﺍ ﺍَﻳﱡ َﻬــﺎ ﺍﻟﱠﻨـ ُ
ـﺎﺭ َﻋـ ْـﻦ ﻗَ ْﻮﻟُِﻬـ ُـﻢ ْ ِ
َﺣﺒَــﺎ ِﺭ ﺍِ ْﺫ ﻳَ ُﻘـ ُ
ﺍﻷ ْﺛـ َـﻢ﴾ َﻭ
ـﻮﻥ َﻭﺍْ َ
َْ
ـﻮﻝ ﴿ :ﻟـَـﻮﻻ ﻳَ ْﻨ َﻬ ُ
ﺍﻟﺮﺑّﺎﻧِﱡﻴـ َ
ﻻْ
ﺍﻻ ْ
َﺣﺒَـ ُ
ﺎﻫـ ُـﻢ ﱠ
ﱠﺬﻳـ َـﻦ َﻛ َﻔــﺮﻭﺍ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَﻨِــﻲ ﺍِ ْﺳــﺮﺍﺋِ َ ٰ
ـﺎﻝ ﴿ :ﻟُِﻌـ َـﻦ ﺍﻟ ِ
ﻗَـ َ
ـﺲ َﻣــﺎ ﻛَﺎﻧـُـﻮﺍ
ﻴﻞ  -ﺍِﻟــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ  -ﻟَﺒِ ْﺌـ َ
َ
ُ

َﻤـ ِﺔ ﺍﻟ ِ
ﻻﻧﱠ ُﻬـ ْـﻢ ﻛَﺎﻧـُـﻮﺍ ﻳَــﺮ ْﻭ َﻥ ِﻣـ َـﻦ ﱠ
ﱠﺬﻳـ َـﻦ
ـﺎﺏ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ٰﺫﻟـِ َـﻚ َﻋﻠ َْﻴ ِﻬـ ْـﻢ ِ َ
ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻠـ َ
ـﻮﻥ﴾ َﻭ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ َﻋـ َ
ﺍﻟﻈﻠ َ
َ
ُﻮﻥ
ﻴﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻨَﺎﻟ َ
ﺑَْﻴ َﻦ ﺍَ َْﻇ ُﻬ ِﺮ ِﻫ ِﻢ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ َﺮ َﻭ ﺍﻟَْﻔ َﺴ َ
ﺎﺩ ﻓَ َﻼ ﻳَ ْﻨ َﻬ ْﻮﻧَُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ٰﺫﻟِ َﻚ َﺭ ْﻏﺒَ ًﺔ ﻓِ َ
ﻭﻥ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﻳَ ُﻘـ ُ
ﺍﺧ َﺸـ ْـﻮ ِﻥ﴾
ـﺎﺱ َﻭ ْ
ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ َﻭ َﺭ ْﻫﺒَـ ًﺔ ِﻣ ﱠﻤــﺎ ﻳَ ْﺤـ َـﺬ ُﺭ َ
ـﻮﻝ ﴿ :ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﺨ َﺸـ ُـﻮﺍ ﺍﻟﱠﻨـ َ

ﻭﻥ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ ِ
َﻭ ﻗَـ َ
ﻭﻑ َﻭ
ـﺎﺀ ﺑَ ْﻌـ ٍ
ـﻮﻥ َﻭ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨَـ ُ
ـﺾ ﻳَ ْﺄ ُﻣـ ُـﺮ َ
ـﺎﻝ ﴿ :ﺍَﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨُـ َ
ـﺎﺕ ﺑَ ْﻌ ُﻀ ُﻬـ ْـﻢ ﺍَ َْﻭﻟِﻴَـ ُ
ُ
َ
َْﻣ ِﺮ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮ ِ
ﻳﻀ ًﺔ
ﻭﻑ َﻭ ﺍﻟﱠﻨ ْﻬ َﻲ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َﻓ ِﺮ َ
ﻳَ ْﻨ َﻬ ْﻮ َﻥ َﻋ ِﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ﴾ ﻓَﺒَ َﺪﺃ ﺍﻟ ٕـﻠ ُﻪ ﺑِﺎﻻ ْ
ُ
ـﺾ ُﻛﻠ َﱡﻬــﺎ ﻫﻴِّﻨُ َﻬــﺎ َﻭ َﺻ ْﻌﺒُ َﻬــﺎ
ﺎﻣ ِﺖ ﺍﻟَْﻔ َﺮﺍﺋِـ ُ
ﻴﻤـ ْ
ِﻣ ْﻨـ ُـﻪ ﻟِِﻌ ْﻠ ِﻤـ ِﻪ ﺑَِﺎﻧََّﻬــﺎ ﺍِ َﺫﺍ ﺍُ ِّﺩﻳَـ ْ
ـﺖ ﺍِ ْﺳــﺘَ َﻘ َ
ـﺖ َﻭ ﺍُِﻗ َ
ـﺎﺀ ﺍِﻟـَـﻲ ﺍْ ِ
َﻭ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍ ﱠَﻥ ﺍْﻻ َْﻣــﺮ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ ِ
ﻻ ْﺳـ َـﻼ ِﻡ َﻣـ َـﻊ َﺭ ِّﺩ
ﻭﻑ َﻭ ﺍﻟﱠﻨ ْﻬـ َـﻲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ـ ِﺮ ُﺩ َﻋـ ٌ
ُ
َ
ﺍﻟﺼ َﺪﻗَـ ِ
ﺍﻟ َْﻤ َﻈﺎﻟـِ ِـﻢ َﻭ ُﻣ َﺨﺎﻟََﻔ ـ ِﺔ ﱠ
ـﺎﺕ ِﻣـ ْـﻦ
ﺍﻟﻈﺎﻟـِ ِـﻢ َﻭ ﻗِ ْﺴـ َـﻤ ِﺔ ﺍﻟَْﻔ ْﻴــﻲ ِﺀ َﻭ ﺍﻟْ َﻐﻨَﺎﺋِـ ِـﻢ َﻭ ﺍ ْ
َﺧـ ِـﺬ ﱠ
َﻣ َﻮ ِ
ﺍﺿ ِﻌ َﻬــﺎ َﻭ َﻭ ْﺿ ِﻌ َﻬــﺎ ﻓِــﻲ َﺣ ِّﻘ َﻬــﺎ.
* * *

 -٣ﺛُـ ﱠـﻢ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﺍَﻳﱠﺘُ َﻬــﺎ
ﻴﺤ ـ ِﺔ َﻣ ْﻌ ُﺮﻭ َﻓ ـ ٌﺔ
ﺑِﺎﻟﱠﻨ ِﺼ َ

ـﻮﺭ ٌﺓ َﻭ
ﻮﺭ ٌﺓ َﻭ ﺑِﺎﻟ َ
ْﺨ ْﻴ ـ ِﺮ َﻣ ْﺬ ُﻛـ َ
ﺍﻟْ ِﻌ َﺼﺎﺑَـ ُﺔ ِﻋ َﺼﺎﺑَـ ٌﺔ ﺑِﺎﻟْ ِﻌ ْﻠـ ِـﻢ َﻣ ْﺸـ ُـﻬ َ
ﻳﻒ َﻭ
ـﺲ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
َﻭ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍَﻧُْﻔـ ِ
ﺍﻟﺸ ـ ِﺮ ُ
ـﺎﺱ َﻣ َﻬﺎﺑَـ ٌﺔ .ﻳَ َﻬﺎﺑُ ُﻜـ ُـﻢ ﱠ
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َﻜـ ْـﻢ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ َﻭ َﻻ ﻳَـ َـﺪ ﻟ ُ
ـﻒ َﻭ ﻳُ ْﺆﺛِ ُﺮ ُﻛـ ْـﻢ َﻣـ ْـﻦ َﻻ ﻓَ ْﻀـ َـﻞ ﻟ ُ
َﻜـ ْـﻢ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ُﻩ،
ﺍﻟﻀ ِﻌﻴـ ُ
ﻳُ ْﻜ ِﺮ ُﻣ ُﻜـ ُـﻢ ﱠ
ـﻮﻥ ﻓِــﻲ ﱠ
ـﺖ ِﻣـ ْـﻦ ُﻃ ﱠ
ﺍﻟﻄ ِﺮﻳـ ِـﻖ ﺑََﻬ ْﻴﺒَ ـ ِﺔ
ْﺤ َﻮﺍﺋِـ ِـﺞ ﺍِ َﺫﺍ ْﺍﻣﺘَﻨَ َﻌـ ْ
ﻼﺑ َِﻬــﺎ َﻭ ﺗَ ْﻤ ُﺸـ َ
ﺗُ َﺸ ـ ﱠﻔ ُﻌ َ
ﻮﻥ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َ

ِ
ـﺲ ﻛ ﱡ
ـﻮﻩ ﺑ َِﻤــﺎ ﻳُ ْﺮ ِﺟــﻲ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛـ ْـﻢ ِﻣـ َـﻦ
َﺮ َﺍﻣـ ِﺔ ْ َ
ُﻞ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍِﻧﱠ َﻤــﺎ ﻧِﻠْﺘُ ُﻤـ ُ
ﺍﻻﻛَﺎﺑِـ ِﺮ ﺍَﻟ َْﻴـ َ
ﺍﻟ ُْﻤ ُﻠــﻮﻙ َﻭ ﻛ َ
ﺍﻻﺋِ ﱠﻤ ِﺔ،
ِﺤ ِّﻖ َْ
ِﺤ ِّﻖ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻭ ﺍِ ْﻥ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺍَ ْﻛﺜَ ِﺮ َﺣ ِّﻘ ِﻪ ﺗَ ْﻘ ُﺼ َ
ﺎﺳــﺘَ ْﺨ َﻔ ْﻔﺘُ ْﻢ ﺑ َ
ﺍﻟِْﻘﻴَﺎ ِﻡ ﺑ َ
ﺮﻭﻥ ﻓَ ْ

ـﻮﻩ
ﺍﻟﻀ َﻌ َﻔــﺎ ِﺀ ﻓَ َﻀﱠﻴ ْﻌﺘُـ ْـﻢ َﻭ ﺍ ﱠَﻣــﺎ َﺣ ﱠﻘ ُﻜـ ْـﻢ ﺑ َِﺰ ْﻋ ِﻤ ُﻜـ ْـﻢ ﻓَ َﻄﻠ َْﺒﺘُـ ْـﻢ ﻓَـ َـﻼ َﻣـ ً
ﻓَﺎ ﱠَﻣــﺎ َﺣـ ﱠـﻖ ﱡ
ـﺎﻻ ﺑَ َﺬﻟْﺘُ ُﻤـ ُ
ﻤﻮﻫــﺎ ِﻓــﻲ َﺫ ِ
ﺍﺕ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ.
ﺎﺩ ْﻳﺘُ َ
ـﲑ ًﺓ َﻋ َ
َﻭ َﻻ ﻧَْﻔ ًﺴــﺎ َﺧﺎ َﻃ ْﺮﺗُـ ْـﻢ ﺑ َِﻬــﺎ ﻟِﱠﻠـ ِـﺬﻱ َﺧ َﻠ َﻘﻬــﺎ َﻭ َﻻ َﻋ ِﺸـ َ
ﺎﻭ َﺭ َﺓ ُﺭ ُﺳ ِﻠ ِﻪ َﻭ ﺍَََﻣﺎﻧًﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬﺍﺑِ ِﻪ .ﻟََﻘ ْﺪ َﺧ ِﺸ ْﻴ ُﺖ
ﺍَﻧْﺘُ ْﻢ ﺗَﺘَ َﻤﱠﻨ ْﻮ َﻥ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ َﺟﱠﻨﺘَ ُﻪ َﻭ ُﻣ َﺠ َ

َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺍَﱡَﻳ َﻬــﺎ ﺍﻟ ُْﻤﺘَ َﻤﱠﻨـ ْـﻮ َﻥ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﺍَ َْﻥ ﺗَ ِﺤـ ﱠـﻞ ﺑ ُ
ﻻﻧﱠ ُﻜـ ْـﻢ ﺑََﻠ ْﻐﺘُـ ْـﻢ
ِﻜـ ْـﻢ ﻧِْﻘ َﻤـ ٌﺔ ِﻣـ ْـﻦ ﻧَِﻘ َﻤﺎﺗِـ ِﻪ ِ َ
ِ
ـﻮﻥ َﻭ ﺍََﻧﺘُـ ْـﻢ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِــﻲ
ِﻣـ َ
َﺮ َﺍﻣ ـ ِﺔ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓُ ِّﻀﻠْﺘُـ ْـﻢ ﺑ َِﻬــﺎ َﻭ َﻣـ ْـﻦ ﻳُ ْﻌـ َـﺮ ُﻑ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻻ ﺗُ ْﻜﺮ ُ
ﻣـ ْـﻦ ﻛ َ
ـﺾ
ـﻮﻥ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﻟِﺒَ ْﻌـ ِ
ـﻮﺩ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣ ْﻨ ُﻘ َ
ﻮﺿـ ًﺔ ﻓَـ َـﻼ ﺗَ ْﻔ َﺰ ُﻋـ َ
ِﻋﺒَــﺎ ِﺩ ِﻩ ﺗُ ْﻜ َﺮ ُﻣـ َ
ـﻮﻥ َﻭ ﻗَـ ْـﺪ ﺗَـ َـﺮ ْﻭ َﻥ ُﻋ ُﻬـ َ

ـﻮﻥ َﻭ ِﺫ ﱠﻣـ ُﺔ َﺭ ُﺳـ ِ
ـﻮﺭ ٌﺓ َﻭ ﺍﻟ ُْﻌ ْﻤـ ُـﻲ َﻭ ﺍﻟْﺒُ ْﻜـ ُـﻢ
ِﺫ َﻣـ ِـﻢ ﺁﺑَﺎﺋِ ُﻜـ ْـﻢ ﺗَ ْﻔ َﺰ ُﻋـ َ
ـﻮﺭ ٌﺓ َﻣ ْﺤ ُﻘـ َ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣ ْﺨ ُﻔـ َ
ـﻮﻥ َﻭ َﻻ َﻣــﻦ
َﻭ ﱠ
ـﻮﻥ َﻭ َﻻ ﻓِــﻲ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺘِ ُﻜـ ْـﻢ ﺗَ ْﻌ َﻤ ُﻠـ َ
ﺮﺣ ُﻤـ َ
ﺍﻟﺰ ْﻣﻨِــﻲ ﻓِــﻲ ﺍﻟ َْﻤ َﺪﺍﺋِـ ِـﻦ ُﻣ ْﻬ َﻤ َﻠـ ٌﺔ َﻻ ﺗُ َ
ـﻮﻥ.
َﻋ ِﻤـ َـﻞ ﻓِ َﻴﻬــﺎ ﺗُ ِﻌﻴﻨُـ َ

َﻭ ﺑ ْ ِ
ـﺎﻥ َﻭ ﺍﻟ ُْﻤ َﺼﺎﻧََﻌ ـ ِﺔ ِﻋ ْﻨـ َـﺪ ﱠ
ـﻮﻥ ﻛ ﱡ
ِﺎﻻ ِّﺩ َﻫـ ِ
ُﻞ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ِﻣ ﱠﻤــﺎ ﺍَََﻣ َﺮ ُﻛـ ُـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ
َﻤ ـ ِﺔ ﺗَ ْﺄ َﻣﻨُـ َ
ﺍﻟﻈﻠ َ
ـﺎﺱ ُﻣ ِﺼﻴﺒَ ـ ًﺔ
ـﻮﻥ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ ﺍَ َْﻋ َﻈـ ُـﻢ ﺍﻟﱠﻨـ ِ
ﺑِـ ِﻪ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟﱠﻨ ْﻬـ ِـﻲ َﻭ ﺍﻟﱠﺘﻨَﺎ ِﻫــﻲ َﻭ ﺍَﻧْﺘُـ ْـﻢ َﻋ ْﻨـ ُـﻪ َﻏﺎﻓِ ُﻠـ َ

ﻟِ َﻤــﺎ ُﻏ ِﻠ ْﺒﺘُـ ْـﻢ َﻋﻠ َْﻴ ـ ِﻪ ِﻣـ ْـﻦ َﻣﻨَــﺎﺯ ِ
ﻭﻥ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺑـِ َـﺄ ﱠﻥ َﻣ َﺠــﺎﺭِﻱ
َﻤــﺎ ِﺀ ﻟـَ ْـﻮ ُﻛ ْﻨﺘُـ ْـﻢ ﺗَ ْﺸـ ُـﻌ ُﺮ َ
ِﻝ ﺍﻟ ُْﻌﻠ َ
َﻤــﺎ ِﺀ ﺑِﺎﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ُْ
ﺍْ ُ
ﺍﻷ َﻣﻨــﺎ ِﺀ َﻋ ٰﻠــﻲ َﺣ َﻼﻟِـ ِﻪ َﻭ َﺣ َﺮﺍ ِﻣ ـ ِﻪ
ﻷﻣــﻮ ِﺭ َﻭ ْ َ
ﺍﻻ ْ
َﺣـ َـﻜﺎ ِﻡ َﻋ ٰﻠــﻲ ﺍََْﻳـ ِـﺪﻱ ﺍﻟ ُْﻌﻠ َ
ْﺤـ ِّـﻖ
ﻓَ َﺎﻧْﺘُـ ُـﻢ ﺍﻟ َْﻤ ْﺴ ـﻠُﻮﺑُ َ
ﻮﻥ ﺗِ ْﻠـ َـﻚ ﺍﻟ َْﻤ ْﻨ ِﺰﻟَـ َﺔ َﻭ َﻣــﺎ ُﺳ ـ ِﻠ ْﺒﺘُ ْﻢ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﺍِﱠﻻ ﺑِﺘَ َﻔ ﱡﺮﻗِ ُﻜـ ْـﻢ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ َ
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ﺍﻟﺴ ـﱠﻨ ِﺔ ﺑَ ْﻌـ َـﺪ ﺍﻟْﺒَﻴِّﻨَ ـ ِﺔ ﺍﻟ َْﻮ ِ
ﻻ َﺫﻱ َﻭ
ﺍﺿ َﺤ ـ ِﺔ َﻭ ﻟـَ ْـﻮ َﺻﺒَ ْﺮﺗُـ ْـﻢ َﻋ َﻠــﻲ ﺍْ َ
َﻭ ْ
ﺍﺧﺘِ َﻼﻓِ ُﻜـ ْـﻢ ﻓِــﻲ ﱡ
ﺗَ َﺤ ﱠﻤﻠْﺘُـ ُـﻢ ﺍﻟ َْﻤ ُﺆﻭﻧَـ َﺔ ﻓِــﻲ َﺫ ِ
ـﻮﺭ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺗَـ ِﺮ ُﺩ َﻭ َﻋ ْﻨ ُﻜـ ْـﻢ ﺗَ ْﺼـ ُـﺪ ُﺭ
ﺍﺕ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻛَﺎﻧـَ ْ
ـﺖ ﺍ ُُﻣـ ُ
َﻭ ﺍِﻟ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺗَﺮ ِﺟـ ُـﻊ َﻭ ﻟ َِﻜﱠﻨ ُﻜـ ْـﻢ َﻣ ﱠﻜ ْﻨﺘُـ ُـﻢ ﱠ
ﱠﻤﺘُ ْﻢ(
)ﺳـﻠ ْ
ﺍﻟﻈﻠ َ
َﻤـ َﺔ ِﻣـ ْـﻦ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺘِ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ ْﺍﺳﺘَ ْﺴـﻠ َْﻤﺘُ ْﻢ َ
ْ

ﺍﻟﺸـ َـﻬ َﻮ ِ
ِﺎﻟﺸــﺒَ َﻬ ِ
ﺍﺕ َﺳـﻠ َ
ﱠﻄ ُﻬ ْﻢ
ﻭﻥ ﻓِــﻲ ﱠ
ـﻮﻥ ﺑ ﱡ
ـﲑ َ
ـﻮﺭ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ ﻓِــﻲ ﺍََْﻳ ِﺪﻳ ِﻬـ ْـﻢ ﻳَ ْﻌ َﻤ ُﻠـ َ
ﺎﺕ َﻭ ﻳَ ِﺴـ ُ
ﺍ ُُﻣـ َ
ْﺤﻴَــﺎ ِﺓ ﺍﻟﱠﺘِــﻲ ِﻫـ َـﻲ ُﻣ َﻔﺎ ِﺭﻗَﺘُ ُﻜـ ْـﻢ
َﻋ ٰﻠــﻲ ٰﺫﻟـِ َـﻚ ﻓِ َﺮ ُﺍﺭ ُﻛـ ْـﻢ ِﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َْﻤـ ْـﻮ ِﺕ َﻭ ﺍِ ْﻋ َﺠﺎﺑُ ُﻜـ ْـﻢ ﺑِﺎﻟ َ
ـﺎﺀ ﻓِــﻲ ﺍََْﻳ ِﺪﻳ ِﻬـ ْـﻢ ﻓَ ِﻤـ ْـﻦ ﺑَْﻴـ ِـﻦ ُﻣ ْﺴــﺘَ ْﻌﺒَ ٍﺪ َﻣ ْﻘ ُﻬــﻮ ٍﺭ َﻭ ﺑَْﻴـ ِـﻦ ُﻣ ْﺴــﺘَ ْﻀ َﻌ ٍﻒ
َﺳ ـﻠ َْﻤﺘُ ُﻢ ﱡ
ﺍﻟﻀ َﻌ َﻔـ َ
ﻓَ َﺎ ْ

ﻭﻥ ﺍﻟ ِ
ْﺨـ ْـﺰ َﻱ
ﻴﺸ ـﺘِ ِﻪ َﻣ ْﻐ ُﻠـ ٍ
َﻋ ٰﻠــﻲ َﻣ ِﻌ َ
ـﻮﻥ ِﻓــﻲ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻠـ ِـﻚ ﺑﺂﺭﺍﺋِ ِﻬـ ْـﻢ َﻭ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺸ ـ ِﻌ ُﺮ َ
ـﻮﺏ ﻳَﺘَ َﻘﻠﱠﺒُـ َ
ْﺠﱠﺒــﺎ ِﺭ ﻓِــﻲ ﻛ ِّ
ُﻞ ﺑََﻠـ ٍـﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻬـ ْـﻢ َﻋ ٰﻠــﻲ
َﻫ َﻮﺍﺋِ ِﻬـ ْـﻢ ﺍِﻗﺘِـ َـﺪ ًﺍﺀ ﺑِ ْﺎ َ
ﻻْ
ﺑَِﺎ ْ
َﺷـ َـﺮﺍ ِﺭ َﻭ ُﺟـ ْـﺮﺍًَﺓ َﻋ َﻠــﻲ ﺍﻟ َ
ـﺎﺱ
َْﺭ ُ
ِﻣ ْﻨﺒَـ ِﺮ ِﻩ َﺧ ِﻄﻴـ ٌ
ـﺐ ِﻣ ْﺼ َﻘـ ٌـﻊ ﻓَــﺎﻻ ْ
ﺽ ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﺷــﺎ ِﻏ َﺮ ٌﺓ َﻭ ﺍََْﻳ ِﺪﻳ ِﻬـ ْـﻢ ﻓِ َﻴﻬــﺎ َﻣ ْﺒ ُﺴــﻮ َﻃ ٌﺔ َﻭ ﺍﻟﱠﻨـ ُ
ـﺲ ،ﻓَ ِﻤـ ْـﻦ ﺑَْﻴـ ِـﻦ َﺟﱠﺒــﺎ ٍﺭ َﻋﻨِﻴـ ٍـﺪ َﻭ ِﺫﻱ َﺳـ ْـﻄ َﻮ ٍﺓ َﻋ َﻠــﻲ
ـﻮﻥ ﻳَـ َـﺪ َﻻ ِﻣـ ٍ
ﻟ َُﻬـ ْـﻢ َﺧـ َـﻮ ٌﻝ َﻻ ﻳَ ْﺪﻓَ ُﻌـ َ
ﺍﻟﻀ َﻌ َﻔ ِﺔ َﺷ ِﺪ ٍ
ﻴﺪ ﻓَﻴَﺎ َﻋ َﺠﺒًﺎ َﻭ َﻣﺎ ﻟِﻲ َﻻ ﺍَ َْﻋ َﺠ ُﺐ َﻭ
ﱠ
ﺎﻉ َﻻ ﻳَ ْﻌ ِﺮ ُﻑ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺒ ِﺪ َﺀ ﺍﻟ ُْﻤ ِﻌ َ
ﻳﺪُ ،ﻣ َﻄ ٍ

ِﻢ َﻏ ْﻴ ُﺮ
ﺍْ َ
ﻻ َْﺭ ُ
ﺽ ِﻣ ْﻦ َﻏ ٍّ
ﺎﺵ َﻏ ُﺸﻮ ٍﻡ َﻭ ُﻣﺘَ َﺼ ِّﺪ ٍﻕ َﻇﻠُﻮ ٍﻡ َﻭ َﻋﺎ ِﻣ ٍﻞ َﻋﻠَﻲ ﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ َ
ﲔ ﺑِﻬ ْ
ﻴﻤــﺎ ﻓِﻴـ ِﻪ ﺗَﻨَﺎ َﺯ ْﻋﻨَــﺎ َﻭ ﺍﻟَْﻘ ِ
ﻴﻤــﺎ َﺷـ َـﺠ َﺮ ﺑَْﻴﻨَﻨَــﺎ.
ﺎﺿــﻲ ﺑ ُ
َﺭ ِﺣﻴـ ٍـﻢ ،ﻓَﺎﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺍﻟ َ
ِﺤ ْﻜ ِﻤـ ِﻪ ﻓِ َ
ْﺤﺎ ِﻛـ ُـﻢ ﻓِ َ
ٕ
َﺎﻥ ِﻣﱠﻨﺎ ﺗَﻨَﺎﻓُ ًﺴــﺎ ﻓِﻲ ُﺳـﻠ َ
ْﻄ ٍ
ﺎﺳــﺎ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻥ َﻭ َ
َﻢ ﺍَﻧﱠ ُﻪ ﻟ َْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﻣﺎ ﻛ َ
ﻻ ﺍِﻟْﺘِ َﻤ ً
ﺍَﻟﻠ ـ ُـﻬ ﱠﻢ ﺍِﻧﱠ َﻚ ﺗَ ْﻌﻠ ُ

َﻜـ ْـﻦ ﻟِﻨُـ ِﺮ َﻱ ﺍﻟ َْﻤ َﻌﺎﻟـِ َـﻢ ِﻣـ ْـﻦ ِﺩﻳﻨِـ َـﻚ َﻭ ﻧُ ْﻈ ِﻬــﺮ ﺍْ ِ
ْﺤ َﻄــﺎ ِﻡ َﻭ ﻟ ِ
ﻓُ ُﻀـ ِ
ﻻ ْﺻـ َـﻼ َﺡ ﻓِــﻲ ﺑـِ َـﻼ ِﺩ َﻙ
ـﻮﻝ ﺍﻟ ُ
َ

ْ
َﺣ َﻜﺎ ِﻣـ َـﻚ
ُﻮﻣـ َ
ـﻮﻥ ِﻣـ ْـﻦ ِﻋﺒَــﺎ ِﺩ َﻙ َﻭ ﻳُ ْﻌ َﻤـ َـﻞ ﺑَِﻔ َﺮﺍﺋِ ِﻀـ َـﻚ َﻭ ُﺳ ـﻨَﻨِ َﻚ َﻭ ﺍ ْ
َﻭ ﻳَﺄ َﻣـ َـﻦ ﺍﻟ َْﻤ ْﻈﻠ ُ
ِﻱ ﱠ
َﻤ ـ ُﺔ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﻋ ِﻤ ُﻠــﻮﺍ ﻓِــﻲ ﺍِﻃ َﻔــﺎ ِﺀ
ﻓِﺎﻧّ ُﻜـ ْـﻢ ﺍِ ْﻥ َﻻ ﺗَ ْﻨ ُﺼ ُﺮﻭﻧـَـﺎ َﻭ ﺗَ ْﻨ ِﺼ ُﻔﻮﻧـَـﺎ ﻗَ ـﻮ َ
ﺍﻟﻈﻠ َ
ـﲑ.
ﻧـُـﻮ ِﺭ ﻧَﺒِﻴِّ ُﻜـ ْـﻢ َﻭ َﺣ ْﺴــﺒُﻨَﺎ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ َﻭ َﻋﻠ َْﻴـ ِﻪ ﺗَ َﻮ ﱠﻛ ْﻠﻨَــﺎ َﻭ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ ﺍَﻧَْﺒﻨَــﺎ َﻭ ﺍِﻟ َْﻴـ ِﻪ ﺍﻟ َْﻤ ِﺼـ ُ
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Kısa Değerlendirme

Bu değerli hutbenin, hadis kaynaklarındaki naklinin muhtevasına kısa bir bakış:
İmam’ın (a.s) çok önemli, coşkulu ve tarihî hutbelerinden
birisi de, Hicretin 58. yılında (Muaviye’nin ölümünden iki
yıl önce) Emevî rejimi tarafından İslam ümmetine yapılan
zulüm ve baskı döneminde buyurduğu hutbedir. Muhtelif
yönleri ve boyutları içeren bu değerli hutbe, üç ayrı bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm: Emîrü’l-Müminin ve ismet ailesinin (Ehlibeyt)

faziletleri...
İkinci Bölüm: Emr-i maruf ve nehy-i münkere davet ve bu
büyük İslami vazifenin önemi...
Üçüncü Bölüm: Âlimlerin vazifesi, onların zalimler ve
bozguncular karşısında kıyam etmelerinin gerekliliği; aynı
zamanda bunlar karşısında susmalarının zararları ve bu büyük ilahi vazifeyi yerine getirme hususunda kayıtsız kalmalarının doğuracağı tehlike ve zararlar...
Birinci bölüm, Süleym b. Kays-i Hilali’nin(1) kitabında nak1- Süleym b. Kays el-Hilalî, Hz. Ali’den İmam Muhammed Bâkır’a (a.s)
kadar beş imamı görmüştür. Takriben hicretin 90. yılında İmam Seccad’ın (a.s) döneminde Haccac b. Yusuf’un korkusundan gizli yaşamış böyle bir dönemde dünyadan göç etmiştir. Onun bazen “Asl-ı Süleym b. Kays” diye adlandırılan kitabı, Şia ve Sünnî arasında meşhur
olan ve Şia’da telif edilen ilk kitaplardandır.
İbn Nedim (vefat: 385) şöyle diyor: “Süleym b. Kays’ın kitabı Şialar
arasında yazılan ilk kitaptır.” Dördüncü asrın âlimlerinden ve Merhum Kuleynî’nin talebelerinden olan, “Gaybet-i Numanî” kitabının
sahibi Ebu Abdullah en-Numanî şöyle diyor: “Şia âlimleri ve Şia
hadislerini rivayet edenlerin hepsi, Süleym b. Kays’ın kitabının en
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ledilmiştir. Bu hutbenin üç ayrı bölümden oluşması münasebetiyle tarihçiler, muhaddisler, ulema ve muhakkiklerden
her biri kendi çalışma alanı ile ilgili olan bölümü nakletmekle
yetinip diğer bölümleri nakletmemişler, ha a bazen bu hutbeden bir cümleyi nakletmekle yetinmiş, bazen de hutbenin
tamamının sadece içeriğine değinmişlerdir.
Bu hutbenin muhtelif bölümleri nakledilirken, bazen onun tarih ve irat edildiği yere de işaret edilmiş, bazen de muhaddislerin âdeti üzere sadece metnin nakledilmesiyle yetinilmiştir.
Mesela:
1- Hicri 90’da vefat eden Süleym b. Kays el-Hilalî bahsinin
münasebeti gereğince hutbenin sadece Ehlibeyt’in faziletleriyle ilgili olan birinci bölümünü zikretmiş ve hutbenin tarih
ve irat edildiği yeri de belirtmiştir.
2- Dördüncü asrın âlimlerinden olan değerli muhaddis, Hasan b. Şu’be el-Harranî çok değerli kitabı, “Tuhafu’l Ukul”da
hutbenin ikinci ve üçüncü bölümünün metnini nakletmekle
yetinmiştir.
3- Hicri 588’de vefat eden Merhum Tabersî, bu hutbenin irat
edilmesinin sebebine değinmenin yanı sıra, onun özetini birkaç
satırla nakletmiş ve bu hutbenin, Muaviye’nin ölümünden iki
yıl önce Mina’da, o zamanın ileri gelenlerinden bin kişiyi aşan
dinî şahsiyetler önünde irat edildiğini açıkça ifade etmiştir.(1)

büyük ve en eski kitaplardan biri olması hususunda görüş i ifakları
vardır; çünkü o kitapta nakledilen şey ya doğrudan Emîrü’l-Müminin Hz. Ali’den veya Selman, Ebuzer, Mikdad ve onlar gibi Resulullah ve Emîrü’l-Müminin’den hadis öğrenen kimselerden alınmıştır.”
Süleym b. Kays’ın kitabını daha fazla tanımak isteyen şu kitaba müracaat etsin: ez-Zerîa, c.1, s.152.
1- İhticac, c. 2, s. 17.
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4- Merhum Allame Meclisi, Feyz-i Kaşanî ve Ayetullah Şehidî
Tebrizî hutbenin son iki bölümünü Tuhafu’l-Ukul kitabından
nakletmişlerdir; fakat hutbenin birinci bölümüne, onun tarih
ve irat edildiği yere değinmemişlerdir.(1)
5- Merhum Allame Emini “el-Gadir” adlı kitabında, hutbenin,
Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) faziletleriyle ilgili olan birinci
bölümünden bir kısmını zikretmiştir.(2)
6- İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu, Hazreti Ayetullah
Uzma İmam Humeyni (r.a) de velayeti fakih bahsi ve din âlimlerinin vazifelerini beyan etmesi münasebetiyle bu hutbenin
son iki bölümünü Tuhafu’l-Ukul kitabından nakletmiştir.
Fakat Tuhafu’l-Ukul’un yazarı, Merhum Feyz ve Allame Meclisi’nin aksine, Hz. Hüseyin’in (a.s) bu hutbeyi (ikinci ve
üçüncü bölümü) Mina’da buyurduğunu vurgulamıştır.(3)
Bu mukaddimeyi beyan etmekten maksat şu noktayı izah
etmek idi; âlimler, muhaddisler ve muhakkikler bu hutbeyi,
çeşitli bölümler şeklinde nakletmişlerse de, gerçekte bütün
bunlar Hz. Hüseyin’in (a.s) Mina’da irat e iği tek bir hutbeden ibare ir. Biz bu değerli hutbenin metninin öneminden
ve onun bütün bölümlerinin geniş bir şekilde hadis ve tarih
kitaplarında nakledilmemesinden dolayı, onun hepsini derleyerek düzenli bir şekilde nakletmeye çalıştık.

Süleym b. Kays, bu değerli hutbenin önemi, o günkü şartla1- Biharu’l Envar, c.100, s. 79. Vafî, Babu’l-Hassi ale’l-Emri bi’l-Maruﬁ
ve’n-Nehyi ani’l-Münker.
2- el-Gadir, c. 1, s. 199.
3- Velayet-i Fakih, s. 125.
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rın hassasiyeti ve irat edildiği zaman ve mekânın önemi açısından, hutbenin metnini nakletmeden önce Muaviye’nin(1)
25 yıllık hükümeti döneminde, Müslümanların nasıl bir vaziye e olduklarını, Müslümanlara özellikle de Irak ve Kûfe
halkına yapılan sınırsız zulüm ve adaletsizlikleri anlatmaya,
hutbenin tarihî bağlantısını korumak ve irat edilme sebebini
beyan etmek için tarihin üzerine örtülen kalın perdeyi biraz
aralamaya, Ehlibeyt’in hakkının zayi olmasından bir örnek
vermeye ve Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) Şialarına reva görülen zulüm ve haksızlıklardan bir bölümünü açıklamaya çalışmış, daha sonra bu hutbenin ne şekilde irat edildiğine ve
birinci bölümün metnini nakletmeye başlamıştır.

Süleym b. Kays şöyle diyor: “Muaviye bir emirname de kendi
valilerine şöyle yazdı: ‘Ben Ebu Turab’ın (Hz. Ali’nin) ve ailesinin fazileti hakkında bir şey nakleden kimseden kendimi
beriuzzimme e im ve himayemi ondan kaldırdım.’ Bu emirnamenin neticesinde hatip ve vaizler geniş İslam ülkesinin
her tarafında minberlerde Hz. Ali’ye (a.s) lanet okumaya ve
ondan teberri etmeye başladılar. Hazrete ve ailesine çok i iralar e iler ve çirkin ithamlarda bulundular. Bu kargaşalıkta
Kûfe halkının musibet, bedbahtlık ve zavallılıkları başkalarından daha çoktu. Çünkü Ali’nin (a.s) Kûfe’deki Şiaları diğer
yerlere oranla daha fazla olduğundan dolayı Ebu Süfyan’ın
oğlunun oraya olan baskısı da diğer yerlerden daha fazla idi.
İşte bundan dolayı Kûfe’nin hükümet ve valiliğini Ziyad b.
Sümeyye’ye verdi, Basra’yı da ona ilave e i. Ziyad, Muavi-

1- Muaviye’nin Şam’daki hükümeti 40 yıl sürmüştür. Bu yirmi beş yıl
Osman’dan sonraki döneme ai ir.
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ye’nin bu muhabbet ve fevkalade lütfu karşısında nankörlük
etmeyi câiz bilmeyip Hz. Ali’nin Şialarını nerede olurlarsa
olsun öldürüyordu. Böylece Hz. Ali’nin (a.s) Şialarının kalbinde bir korku ve dehşet meydana getirmişti. Onların el ve
ayaklarını kesiyor, gözlerini çıkarıyordu. Bu cinayetler neticesinde Hz. Ali’nin (a.s) Şiaları Irak’tan kaçarak uzak yerlere sığındılar, kendi inançlarını insanlardan gizlediler ve... Kûfe’de
meşhur ve tanınmış Şialardan kimse kalmadı.”
Süleym b. Kays daha sonra şöyle diyor: “Ebu Süfyan’ın oğlu
(Muaviye) valilerine şu şekilde emre i: ‘Ali’nin evlatlarının
ve Şiîlerinin tanıklığı kabul edilmemelidir. Bulunduğunuz
yerlerde Osman’ın mensupları ve tara arlarından veya onun
fazilet ve menkıbelerini nakleden kimselerden biri bulunursa
resmi yerlerde saygı görmeleri ve ikram edilmeleri hususunda ihmalkârlık yapılmamalıdır. Osman’ın menkıbe ve faziletlerine dair nakledilen sözler, nakledenin hususiyetleriyle
birlikte Şam’da Muaviye’nin sarayına bildirilmelidir.’
Valiler bu emir gereğince amel e iler, Osman’ın faziletlerinden bir cümle bile nakleden kimseler hakkında dosyalar tuttular, onlara birçok hak ve meziyetler tanıdılar. Bu durum
Osman’ın hakkında çok şeylerin nakledilmesine sebep oldu.
Çünkü bu çeşit hadisleri nakleden kimseler Muaviye’nin özel
bağış, hediye ve mükâfatlarından yararlanıyorlardı.
Muaviye’nin bu bağış ve bahşişleri ve valilerin teşvikleri neticesinde, bütün İslami şehirlerde hadis uydurmak yaygınlaştı.
Kim olursa olsun, Osman’ın fazileti hususunda Muaviye’nin
valilerinin yanında hadis nakle iği zaman sözü hemen kayıtsız şartsız kabul ediliyor, adı mükâfat ve bağış de erine kaydediliyordu ve başkaları hakkında şefaati (aracılığı) da hiçbir
zaman reddedilmiyordu.”
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Süleym b. Kays, sözünün devamında şöyle diyor: “Muaviye,
Osman’ın hakkında bir müddet hadis nakledildikten sonra
valilerine şöyle bir emir verdi: ‘Osman hakkında çok hadis
nakledildi, yeterince ülkenin her tarafına ulaştı, bu genelge ulaşır ulaşmaz halkı, sahabenin ve iki halifenin (Ebu Bekir ve Ömer) faziletleri hakkında hadis nakletmeye ve “Ebu
Turab”ın (Hz. Ali) hakkında nakledilen her hadis ve faziletin
bir benzerini de sahabenin hakkında söylemeye davet edin.
Bu iş benim hoşnutluğuma ve gözümün aydınlanmasına ve
“Ebu Turab” ve Şiîlerinin ezilmesine sebep olacaktır.’
Bu mektubun metni halka okundu ve onun içeriği halkın arasında yayılınca sahabenin menkıbe ve faziletleri hakkında
uydurulmuş, hakikatlerden uzak çok sözler nakledildi. Halk
bu sözleri nakletmekte çok ciddiyet ve gayret gösterdi; öyle
ki bu uydurma faziletleri minberlerde ve namaz hutbelerinde insanlara okudular ve Müslümanlara, onları çocuklarına
öğretmeleri için tavsiyede bulundular. Bu faziletler Kur’ân
ayetleri gibi çocuklara ezberletilmeye çalışılıyordu. Ha a kızlara, kadınlara ve kölelere bile bunlar öğretildi. Bir müddet
de böyle geçti.”

Süleym b. Kays daha sonra şöyle diyor: “Muaviye ve uşaklarının iki halife ve sahabenin faziletleri hakkında, hadis uydurma hususundaki tutumundan bir müddet geçtikten sonra
Muaviye, valiler ve uşaklarına şu içerikte üçüncü bir emirname çıkardı: ‘Dikkatli olun, kim Ali ve ailesinin dostluğuyla
suçlanır ve bu suçlamaya da en küçük bir delil bulunursa,
onun ismini hukuk ve meziyetler divanından silin ve payını
beytülmalden kesin.’
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Muaviye bu emirnamenin ardından, şu mana da diğer bir
emirname daha çıkardı: ‘Ali hanedanının dostluğuyla suçlanan herkesi baskı altına alın, diğerlerine ibret olması için de
evini başına yıkın.”
Süleym b. Kays sonra şöyle ekliyor: “Irak halkı özellikle Kûfe
halkı (ömürlerinde) bundan daha büyük bir musibet görmediler. Çünkü Ali’nin (a.s) Şiaları bu emir gereğince valilerin
ağır baskıları ve sert davranışları neticesinde büyük bir korku
içerisinde yaşıyorlardı, ha a bazen, Ali’nin (a.s) Şialarından
bazıları birbirlerinin evlerine gi iklerinde, köle ve hizmetçilerinin korkusundan misaﬁrlerine bir söz söyleyemiyorlardı;
ancak hizmetçilerine yemin e irdikten ve onlardan söz aldıktan sonra sözlerini söyleyebiliyorlardı. İşte böylece Ali ve hanedanını yeren (birçok) uyduruk hadisler ortaya çıkmış oldu.
Muhaddisler, kadılar ve valiler de bu uydurma hadislere uydular. Bu ilahi imtihanda herkesten daha bedbaht olanlar da
riyakâr ve imanları zayıf olan muhaddislerdi; çünkü onlar zalim yöneticilere yakınlaşmak ve dünya malına kavuşmak için
hadis uyduruyorlardı. Bir süre geçtikten sonra bu yalan ve
uydurma hadisler, yalan ve i iradan münezzeh olan dindar
ve takvalı insanların da eline ulaştı. Onlar da saﬂıklarından
dolayı bu hadisleri hüsnü zanla kabul edip başkalarına naklettiler ki, eğer hadislerin batıl ve uydurma olduğunu bilselerdi
kesinlikle onları nakletmezlerdi.”(1)
Süleym b. Kays, sözünün devamında şöyle diyor: “Bu baskı
ve sıkıntı böylece devam ediyordu; ama Hasan b. Ali’nin (a.s)
(2)
şehadetinden sonra durum daha da kötüleşti, bela ve musibetler daha da ar ı. Allah’ın dostları daima korku ve dehşet içerisinde yaşıyorlardı; çünkü onlar ya öldürülüyorlardı
1- Kitab-ı Süleym b. Kays, s. 206; Şerh-i İbn Ebi’l-Hadid, c. 11, s. 44, 46.
2- Hicretin 50. yılında.
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veya şehir ve diyarlarından uzak bir yerde gizli bir şekilde
yaşamak zorunda kalıyorlardı; ama onların karşısında Allah
düşmanları her yönden serbest idiler, istedikleri zulmü yapabiliyor ve diledikleri bidati icat ediyorlardı.”

Süleym b. Kays şöyle diyor: “İşte böyle bir durumda ve Muaviye’nin ölümünden iki yıl önce(1)Hüseyin b. Ali (a.s), Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Cafer’le birlikte bir hac seferi
yaptı ve Mekke’de, Benî Haşim’in erkek ve kadınlarına ve bir
grup Ensar’a davet çağrısında bulundu. Onların hepsini, Resulullah’ın (s.a.a) sahabesini ve tabiinden olan sadık ve doğru dürüst kişileri Mina’da teşkil olacak toplantıya katılmaları
için davet etmekle görevlendirdi.
Davet edilenlerin sayıları bini aşıyordu.(2) Bunlar Mina’da
İmam’ın (a.s) çadırında toplanınca, İmam (a.s) sohbet etmeye
başladı ve Allah’a hamdüsena e ikten sonra şöyle buyurdu:
“Siz, bu azgın zorbanın (Muaviye’nin) bize ve Şiîlerimize
reva gördüğü cinayetlerden haberdarsınız, onun yaptığı
zulümlere şahitsiniz. Şimdi ben, (babam hakkında) bazı
sözler söyleyeceğim. Eğer doğru ise tasdik edin, doğru değilse kabul etmeyin. Sözümü dinleyin, onları yazın ve hatırlatmalarımı da unutmayın; kendi şehir ve diyarlarınıza
döndüğünüzde öğrendiğiniz şeyleri kendi kabilelerinize,
güvendiğiniz aşiretlerinize, itimat e iğiniz dost ve tanı-

1- Süleym b. Kays’ın bazı nüshalarında “bir yıl” bazı nüshalarında “iki
yıl” zikredilmiştir. Ama el-İhticac kitabının metninde iki yıl nakledilmiştir.
2- Tabersi, o toplantıya katılanların bin kişiden fazla olduğunu yazıyor
(Ekser min elf recul).
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dıklarınıza anlatın. Çünkü ben, bu dinin saptırılmasından
ve hakkın yok olmasından korkuyorum. Fakat kâﬁrler
hoşlanmasa da, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.”

Süleym diyor ki: “İmam Hüseyin (a.s) konuşmasını bitirdikten sonra da şöyle tekit e i:
‘Allah aşkına, bu seferden döndükten sonra benim sözlerimi güvendiğiniz kişilere ulaştırın.’

Bu esnada İmam (a.s) minberden aşağı indi ve toplantıya katılanlar da onun sözlerini halka ulaştırma azmiyle dağıldılar.”

Süleym b. Kays daha sonra Hz. Hüseyin’in (a.s) hutbesinin
Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) ve Ehlibeyt’in faziletlerini ihtiva
eden birinci bölümünün metnini şu şekilde naklediyor:
Hutbenin Tercümesi:
“Allah aşkına söyleyin; acaba Ali b. Ebi Talib’in (a.s) Resulullah’ın (s.a.a) kardeşi olduğunu, ashap ve yaranı
arasında uhuvvet (kardeşlik) akdi yaptığında Ali’yi (a.s)
kendisine kardeş seçip, ‘Sen dünya ve ahire e benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim.’ diye buyurduğunu
bilmiyor musunuz?” (Mecliste hazır bulunanlar:) ”Evet,
Allah’ı şahit tutarız ki öyledir.” dediler.(1)
“Allah aşkına söyleyin; acaba Resulullah’ın (s.a.a) cami
ve evinin yerini aldığını, sonra caminin kenarında on oda
bina e iğini, bunlardan dokuz tanesini kendisine ve o
odaların ortasında yer alan onuncusunu da babam Ali’ye
(a.s) mahsus kıldığını, daha sonra babam Ali’nin odasının

1- Sünen-i Tirmizi, c. 5.
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kapısı hariç, bütün odaların camiye açılan kapılarını kapa ığını(1) ve sahabeden bazıları (bu hususta) itiraz edince
de: ‘Ben sizin kapılarınızı kapatıp onun (Hz. Ali -a.s-) kapısını açık bırakmadım; fakat Allah Teâlâ sizin kapılarınızın
kapatılıp onun kapısının açık bırakılmasını emre i bana.’
buyurduğunu, sonra halkı, Hz. Ali (a.s) hariç camide yatmaktan nehye iğini ve Hz. Ali’nin (a.s) odasının caminin
içerisinde ve Resulullah’ın (s.a.a) odasının kenarında yer
aldığını ve (bazen) bu odada cünüp olduğunu ve bu odalarda Resulullah (s.a.a) ve Ali’ye (a.s) evlatlar verildiğini
bilmiyor musunuz?”

(Mecliste bulunanlar:) ”Evet, Allah şahi ir ki öyledir.” dediler.(2)
“Acaba Ömer b. Ha ab’ın, camiye bakmak için evinin duvarından göz miktarınca bir delik açmak istediğini, fakat
Resulullah’ın (s.a.a) buna müsaade etmediğini ve sonra
hitabesinde: ‘Allah Teâlâ beni tertemiz bir cami yapmakla
görevlendirdi, işte bunun için ben ve kardeşim (Ali) ve evlatlarından başka hiçbir kimsenin camide ikamet etmeye
hakkı yoktur.’ diye buyurduğunu bilmiyor musunuz?”

“Evet, Allah şahi ir ki öyledir.” dediler.
“Allah aşkına söyleyin, Resulullah’ın (s.a.a), Ali’yi “Gadiri Hum”da velayet makamına naspe iğini ve ‘Hazır bulunanlar burada olmayanlara bunu ulaştırsın.’(3) diye buyurduğunu bilmiyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz, Allah buna şahi ir.” dediler.
1- Sünen-i Tirmizî, c. 5, el-Menakıb, H. 3815. Müsned-i Ahmed İbn Hanbel, c. 1, s. 331, c. 2, s. 26.
2- Sünen-i Tirmizî, c. 5. el-Menakıb, H. 3811. Müsned-i Ahmed İbn Hanbel, c. 1, s. 331.
3- Müstedrekü’s-Sahiheyn, c. 3, s. 109 ve 134.
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“Allah aşkına söyleyin bakalım; Resulullah’ın (s.a.a), Tebuk gazvesinde Ali’ye (a.s), ‘Sen baba nispet, Harun’un
Musa’ya olan nispeti gibisin.’(1) Ve ‘Sen, benden sonra her
Müminin velisi (önderi) sin.’(2) diye buyurduğunu bilmiyor musunuz?”

“Evet, Allah şahi ir ki biliyoruz.” dediler.
“Allah aşkına söyleyin; Resulullah’ın (s.a.a), Necran ehlinden olan Hıristiyanları mübaheleye (lanetleşmeye) davet
e iği vakit, Hz. Ali, eşi ve iki evladından başka kimseyi
götürmediğini biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz, doğrudur.” dediler.(3)
“Allah aşkına söyleyin bakalım, Resulullah’ın “Hayber”
savaşında, İslam sancağını Ali’nin eline verdiğini ve ‘Şimdi bu sancağı, Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği, düşmana sürekli hücum eden,
asla kaçmayan ve Allah’ın, Hayber kalesini kendisinin
eliyle fethedeceği bir kimsenin eline veriyorum.” şeklindeki sözünü biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz, Allah buna şahi ir.” dediler.(4)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a) Berâat Suresi’ni Ali (a.s) vasıtasıyla Mekke’ye ulaştırdığını ve ‘Benim mesajımı ben ve

1- Sahih-i Müslim, c. 4, H. 2404. Sünen-i Tirmizî, c. 5. el-Menakıb, H.
3808, 3813. Sünen-i İbn Mace “Mukaddime” H. 115. Müstedrekü’sSahiheyn, c. 3, s. 109, 133.
2- Sünen-i Tirmizî, c. 5, el-Menakıb, H. 3796. Müsned-i Ahmed, c. 1,s.
331.
3- Sünen-i Tirmizî, c. 5, el-Menakıb, H. 3808. Müstedrekü’s-Sahiheyn,
c. 3 s. 150.
4- Sahih-i Müslim, c. 4, H. 2404. Sünen-i Tirmizî, H. 3808 3808, 2405,
2406, Sünen-i İbn Mace “Mukaddime” H. 117.
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benden olan kimseden başkası ulaştıramaz.’ diye buyurduğunu biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(1)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a), karşılaştığı bütün zor durumlarda ve her hayati meselede Ali’ye (a.s) olan sonsuz
güveninden dolayı zorlukları halletmek için onu ileri sürdüğünü ve kendisini hiçbir zaman adıyla çağırmadığını
ve daima kardeşim diye çağırdığını biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(2)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali, Cafer ve Zeyd arasında hakemlik yaptığında, ‘Ya Ali sen bendensin, ben de
sendenim ve sen benden sonra her müminin velisisin (önderisin).” diye buyurduğunu biliyor musunuz?”

“Biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(3)
“Acaba Ali’nin (a.s), Resulullah (s.a.a) ile her gün ve her
gece özel bir görüşmesi olduğunu ve bu görüşmelerde
Ali (a.s) soru sorduğunda Resulullah’ın (s.a.a) ona cevap
verdiğini, sustuğunda da Resulullah’ın (s.a.a) kendisinin
konuşmaya başladığını biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah da buna şahi ir.” dediler.(4)
“Acaba, Resulullah’ın(s.a.a) kızı Fatıma’ya (a.s) : ‘Ben seni
Ehlibeyt’imin en hayırlısı, İslam açısından onların en ilki,
hilim açısından onların en halimi ve ilim açısından onların en âlimi olan bir kimseyle evlendirdim.’ diye buyura-

1- Sünen-i Tirmizî, c. 5, el-Menakıb, H. 3803.
2- Sünen-i Tirmizî, c. 5; el-Menakıb, H. 3796.
3- Sünen-i Tirmizî, c. 5; el-Menakıb, H. 3806.
4- Nezmu Dureri’s-Simtayn, s. 128. Şerhu Nehci’l-Belâğa, İbn Ebi’l-Hadid, c. 9, s. 174.
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rak Ali’yi (a.s), Cafer-i Tayyar ve Hamza Seyyidü’ş-Şüheda’dan da üstün tu uğunu bilmiyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(1)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a) : ‘Ben Âdemoğullarının efendisiyim, kardeşim Ali Arapların efendisidir. Fatıma cennet
ehli hanımların en üstünüdür, iki evladım Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin efendileridir.’ şeklindeki sözünü
biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(2)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a) Ali’yi (a.s) kendisine gusül
vermekle görevlendirdiğini ve Cebrail’in bu işte ona yardımcı olacağını haber verdiğini bilmiyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz, Allah buna şahi ir.” dediler.(3)
“Acaba, Resulullah’ın (s.a.a) son hutbesinde Müslümanlara hitaben: ‘Ben sizin aranızda iki değerli şey bırakıyorum;
(biri) Allah’ın kitabı, (diğeri ise) Ehlibeyt’imdir; onlara sarılırsanız kesinlikle sapmazsınız.’ şeklinde buyurduğunu
biliyor musunuz?”

“Evet, biliyoruz; Allah buna şahi ir.” dediler.(4)
Süleym b. Kays sonra şöyle diyor: “Hüseyin b. Ali (a.s), ayrıca Hz. Ali (a.s) ve ehlibeyti hakkında Kur’ân’da nazil olan ve
Resulullah’ın (s.a.a) dilinden duyulan birçok faziletleri saydı.
Resulullah’ın (s.a.a) sahabesinden mecliste bulunanlar: ‘Evet,

1- Müstedrekü’s-Sahiheyn, c. 3, s. 124.
2- Müstedrekü’s-Sahiheyn, c. 3, s. 151.
3- Sünen-i İbn Mace, “Mukaddime” H. 118. Müstedrekü’s-Sahiheyn, c.
3, s. 167.
4- Sahih-i Müslim, c. 4, H. 2408. Müstedrekü’s-Sahiheyn, c. 3, s. 14. c. 4.
s. 367.
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Allah’a andolsun ki biz bunları duymuşuz.’ tabiinden olanlar
da: ‘Biz de bu faziletleri falan güvenilir sahabeden duyduk.’
diyorlardı.
İmam (a.s), Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) faziletleri hakkındaki irat e iği sözlerin devamında şöyle buyurdu:
“Allah aşkına söyleyin; Resulullah’ın (s.a.a) : ‘Ali’ye buğze iği hâlde beni sevdiğini iddia eden yalan söylüyor;
çünkü Ali’ye buğzedip de beni sevmek olmaz.’ diye buyurduğunu, bunun üzerine de bir adam kalkıp, ‘Ya Resulallah bunu biraz açıklar mısınız?’ dediğinde Resulullah’ın
(s.a.a), ‘Çünkü Ali bendendir, ben de Ali’denim. Onu seven beni sevmiştir, beni de seven Allah’ı sevmiştir; Ali’ye
buğzeden bana buğzetmiştir, bana buğzeden de Allah’a
buğzetmiştir.’ diye buyurduğunu duymuş musunuz?”

“Evet, duymuşuz; Allah buna şahi ir.” dediler.(1)
Hüseyin b. Ali’nin (a.s), Mina’da irat e iği ve Süleym b.
Kays’ın da nakle iği hutbenin ilk bölümünün tercümesi böyle. Gördüğünüz gibi hutbenin bu bölümü çeşitli faziletleri
içermektedir ve bu faziletlerin her biri, Ehlisünnet’in güvendiği hadis kaynaklarında kendi ravilerinin yoluyla Resulullah’tan (s.a.a) rivayet edilmiştir. Biz de bu faziletlerin çoğunu
Ehlisünnet’in sihah, sünen ve müsnedlerinden çıkartarak, bu
kaynakları dipno a belir ik. Bu bölümde fazla bir izaha ihtiyaç görmediğimiz için değerli okuyucuların dikkatini hutbenin ikinci bölümüne atfediyoruz.

Daha önce değindiğimiz gibi bu hutbe üç ayrı bölümden
oluşmaktadır. Biz, tercüme ile metnin irtibat ve uyumunun
1- Sahih-i Müslim, H. 131. Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, H. 114.
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korunması için ikinci ve üçüncü bölümünü de hadis kitaplarının çoğunda birlikte nakledilmemesine rağmen birinci bölüm
gibi ayrı olarak naklediyoruz:
“Tuhafu’l-Ukul” kitabının sahibi bu hutbeyi naklederken:
“Hüseyin b. Ali’nin (a.s) emr-i maruf ve nehy-i münkere ait
olan hutbesinin bu bölümü, Hz. Ali’den (a.s) de nakledilmiştir.” diyor.
Bu hutbenin son bölümünde de değineceğimiz gibi söz konusu bölümün bazı cümleleri, Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s)
hutbe ve sözlerinin arasında da mevcu ur. İmam Hüseyin’de
(a.s) konunun önemi ve hassasiyeti hasebiyle hutbe ve konuşmalarında o cümlelerden yararlanmıştır. “Tuhafu’l-Ukul”
kitabının müelliﬁnin dediğine göre, bu bölümün aslının Hz.
Ali’nin (a.s) hutbesinde olması ve yiğit oğlu da (Hz. Hüseyin)
emr-i maruf ve nehy-i münker etmenin önemini ve bu vazifenin çok büyük olduğunu açıklarken ondan yararlanmış olabilir. Ama biz “Tuhafu’l-Ukul” sahibinin işaret e iğinin dışında
bu bölümün, Emîrü’l-Müminin Ali’ye (a.s) isnat edildiğini
diğer kaynaklarda görmedik.
Hutbenin Tercümesi:
“Ey insanlar! Allah’ın, kendi velilerini öğütlemek için Yahudi âlimleri hakkındaki kınamalarından ibret alın. Allah
Teâlâ (Yahudi âlimlerini kınayarak) şöyle buyuruyor:
“Niçin onların din âlimleri, onları (Yahudileri) suç
olan sözleri söylemekten (ve haram yemekten) men
etmediler.”(1)
Yine Allah Teâlâ buyuruyor ki:

1- Mâide, 63.
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“İsrail oğullarından kâﬁr olanlara, Davud’un diliyle de
lanet edilmişti, Meryem oğlu İsa’nın diliyle de lanet
edilmişti. Bu da isyan e iklerinden, aşırı gi iklerinden
ve işledikleri kötülükten, birbirlerini alıkoymadıklarındandır. Gerçekten de yaptıkları iş, ne de kötüdür.”(1)
“Allah’ın onları kınamasının sebebi, onların aralarında bulunan zalimlerin yaptıkları kötü işleri ve fesatları görüp,
onlardan yetişen dünya mal ve makamına olan meyilleri
ve maruz kalmaktan sakındıkları baskı ve zulmün korkusu yüzünden, onları men etmemelerinden dolayıdır. Hâlbuki Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlardan korkmayın, benden korkun.”(2)
Yine buyurmaktadır ki:
“Erkek ve kadın Müminler, birbirlerinin (gözetleyen ve
koruyan) dostlarıdır, iyiliği emrederler ve kötülükten de
alıkoymaya çalışırlar.”(3)

“Görüldüğü gibi, Allah Teâlâ (müminlerin sıfatını saydığında) emr-i maruf ve nehy-i münker etmekle başlayıp önce
onu farz kılıyor. Çünkü biliyor ki, eğer bu farz yerine getirilir ve uygulanırsa (artık) bütün farzlar ister kolay olsun, ister
zor yerine getirilir, uygulanır; çünkü emr-i maruf ve nehy-i
münker etmek, zulme uğrayanların haklarının alınmasını,
zalimlere muhalefet, beytul malın ve ganimetlerin (adaletle)
bölünmesini, zekâtın gereken yerlerden alınmasını, gerektiği
şekilde sarf edilmesini sağlamanın yanı sıra İslam’a yapılan
bir dave ir de...”

1- Mâide, 78-79.
2- Mâide, 44.
3- Tevbe, 71.
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“Sonra siz, ey ilimle meşhur olup hayırla anılan, nasihatle tanınıp, Allah’ın lütfuyla halkın gönüllerinde heybetli
görünen topluluk! (Bilin ki) şereﬂi insanlar sizden çekinir,
zayıﬂar size saygı gösterir, kendi derecenizde olan ve ihsan etmediğiniz kimseler (bile) sizi kendilerine tercih eder,
(insanların) ihtiyaçları karşılanmadığı zaman sizin arabuluculuğunuzla karşılanır, yolda giderken padişahların
heybeti ve büyüklerin izzetiyle yürüyorsunuz.”
“Acaba bunların hepsi, sizden beklenilen ilahi vazifenizi
yapmanız (ve kıyam etmeniz) için değil midir? Oysaki
siz vazifelerinizin çoğunu ihmal ediyorsunuz, ümmetin
hakkını küçümsüyorsunuz, zayıﬂarın hakkını çiğniyorsunuz; fakat zanne iğiniz kendi hakkınıza gelince, onu talep
ediyorsunuz. Siz Allah yolunda ne bir mal harcadınız, ne
O’nun yara ığı canı, onun yolunda bir tehlikeye a ınız,
ne de O’nun rızası için bir aşiretle düşmanlık yaptınız.”
“(Bununla birlikte) Allah’ın cennetine girmeyi peygamberleriyle komşu olmayı ve azabından kurtulmayı mı
arzuluyorsunuz? Ama ben korkarım ki, amelsiz olarak
Allah’tan hayır bekleyen sizler, O’nun ismiyle kulları arasında hürmet görmektesiniz. Ancak, Allah’a itaat etmekle
tanınan kimselere hürmetiniz yoktur.”
“Kendi gözlerinizle Allah’ın ahitlerinin bozulduğunu görmeniz sizleri tedirgin etmiyor. Oysaki babalarınızın bazı
ahitlerinin (söz ve vasiyetleri) çiğnenmesinden tedirgin
oluyorsunuz. Peygamber’in ahitleri tahkir edilmekte, kör,
sakat ve dilsiz kimseler şehirlerde sığınak sız ve idarecisiz
kalmış, acıyanları bile yoktur; sizler de ne makamınızdan
yararlanıp onların hakkında bir iş yapıyorsunuz ne de
(onlar için) bir iş yapan kimselere yardımcı oluyorsunuz!
Zalimlere dalkavukluk ve yaltaklık yaparak onlardan ko-
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runmaya çalışıyorsunuz. Bütün bunlar yüce Allah’ın size
buyurduğu yasaklardır; oysa sizler gaﬂet içerisindesiniz.”
“Eğer şuurunuz olsaydı, insanlar arasında en büyük musibete uğrayan ve gerçek âlimlik makamından uzak düşen
kimseler olduğunuzu anlardınız. Çünkü işleri yürütmek
ve hükümleri uygulamak, Allah’ın helalı ve haramı konusunda emin olan, güvenilen ulemanın elinde olmalıdır.
Oysa bu mevki ve makam sizin elinizden alınmıştır. Bu
mevki, sadece açık deliller geldikten sonra doğrudan tefrikaya düştüğünüz ve sünne e ihtilaf e iğiniz için elinizden çıkmıştır.”
“Eğer eziyetlere sabredip, Allah için zorluklara katlanacak
olsaydınız, ilahî emirler (toplumun yönetimi) sizin elinize
geçer, emirler sizden çıkar ve size dönerdi. Siz mevki ve
görevinizi bırakarak Allah’ın işlerini onlara teslim e iniz,
onlar da şüphe üzerine hareket edip nefsani arzularıyla
amel ediyorlar.”
“Zalimleri bunlara musallat kılan şey, siz âlimlerin ölümden kaçmanız ve sizden ayrılacak hayata gönül bağlamanızdır. Sizler güçsüz halkı onlara teslim e iniz. Onlardan
bazıları ezik köleler durumuna düşmüş, bazıları da geçimini sağlayamayan yenik mustazaﬂar haline gelmiştir. Onlar
(zalimler), eşrara (çok kötü insanlara) uyup Cabbar Allah’a
cesaret göstererek memleke e istedikleri şekilde tasarruf
ediyor, heva ve heveslerine tabi olarak rezillik ediyorlar.”
“Her şehirde belagatli hatipleri vardır. Memleketin her
tarafı onlara boyun eğmiş durumdadır. Her tara a sultalarını sağlamışlar. Halk da köleler gibi onlara karşı kendilerini savunacak bir güce sahip değiller. Halka egemen
olanlar ya gaddar, isyankâr ve mustazaﬂara karşı baskı
yapan zalimlerdir ya da “Allah’a ve kıyamete inancı olmayan emir sahipleridir.”
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Hayret! Nasıl hayret etmeyebilirim! Oysaki İslam toprakları sahtekâr zalim, zekât toplayan hain ve müminlere karşı şe atsiz ve insafsız olan hükümdarların kabzasındadır.
Münakaşa e iğimiz hususlarda, bizimle sizin aranızda
hüküm verecek olan yalnız Allah’tır. İhtilafımızda bizleri
yargılayan da O’dur.”

Hüseyin b. Ali (a.s) sözünün sonunda da şöyle buyurdu:
“Allah’ım; sen biliyorsun ki, bizim tarafımızdan gerçekleşen (kıyam), saltanat için yarış ve değersiz dünya mallarından bir şeye ulaşmak için değildir, senin dininin
nişanelerini (öğretilerini) göstermek, beldelerinde ıslahı
ortaya çıkarmak, mazlum kullarına emniyet ve güvence
kazandırmak ve senin farz, sünnet ve hükümlerine amel
edilmesi içindir. Eğer sizler bize yardım etmez ve bize hak
vermezseniz, zalimler sizlere musallat olur ve Peygamber’in nurunu söndürmeye çalışırlar. Allah bize yeterlidir.
O’na tevekkül etmişiz, O’na yönelmişiz ve dönüşümüz de
O’nadır.”

İşte Hüseyin b. Ali’nin (a.s) “Mina”da buyurduğu ve Müslümanların İslam’ın bünyesine indirilen darbelerden ve gelecekte İslam’ın esasını tehdit edecek tehlikeli hadiselerden
haberdar olması için diğerlerine de ulaştırılmasını orada hazır
bulunanlardan ısrarla istediği değerli hutbesi bundan ibare i.

İmam (a.s), bu değerli hutbede Emîrü’l-Müminin Ali’nin
(a.s) şehadetinden sonraki dönemin çeşitli içtimai ve mezhebi yönlerini, Muaviye b. Ebi Süfyan’ın İslam toplumunun
mukadderatına musallat olmasının sebebini ve İslam’ın bu
eski düşmanının, Müslümanların kaderiyle oynamasının sebebini dile getirmiştir. Daha sonra İslam’ın geleceğini tehdit
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eden tehlikelere değinmiş ve “Eğer Müslümanlar kıyam etmez,
kavmin ileri gelenleri ve halkın aydın ﬁkirlileri kendilerine gelmez,
vazifelerini yapmazlarsa, İslam düşmanları risalet meşalesinin nurunu tamamıyla söndürmeye çalışacaklardır.” diyerek tehlikeyi
çok öncelerden haber vermiş, ikaz etmiştir. Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) oğlu İmam Hüseyin (a.s) böylece Kur’ân ve
Ehlibeyt’in mazlumiyet sesini, o mecliste hazır bulunanlara
ulaştırdı. Ulaştırdı ki, onlar da bunu İslam çapında mümkün
olduğu kadar sadık ve sorumluluğunun bilincinde olan kişilere ulaştırsınlar ve onları bu tehlikeden haberdar etsinler.
Bu hutbenin geniş bir açıklamaya ve her cümlesinin tarihî ve
ilmi açıdan derin bir tefsire ihtiyacı vardır.(1) Fakat şimdilik bu
hususta sadece bazı nüktelere değinmekle yetiniyoruz.

Bu değerli hutbenin metnindeki önemli nüktelerden diğer birisi de, hutbenin hassas bir zaman ve uygun bir mekânda irat
edilmesi, Haşim Oğulları’nın ileri gelen kadın ve erkeklerinin
bu toplantıya katılması ve Peygamber’in huzurunu derk etme
feyzine (mutluluğuna) ererek, sahabe olma i iharına nail olan
iki yüz muhacir, Ensar ve sahabenin evlatlarından (tabiinden)
sekiz yüzü aşkın kişinin o toplantıya çağrılmasıdır.

Önceden de değindiğimiz gibi, İmam (a.s) bu hutbeyi
“Mina”da buyurmuştur. “Mina”, “Beytullah”ın yanı başın1- Örneğin bu hutbenin: “İşleri yürütmek ve hükümleri uygula-

mak, Allah’ın helal ve haramı konusunda güvenilir olan âlimlerin elinde olmalıdır.” şeklindeki tek bir cümlesi, istidlalî fıkıh kitaplarında, âlim ve fakihler tarafından geniş bir şekilde ele alınmıştır.
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da yer alan en hassas noktadır: “Mina” İbrahim’in (a.s) ilahî
aşkının tecelli e iği yer ve fedakârlık örneği, “İsmail”in kurbangâhıdır. O mukaddes yer ki, orada bütün bağlılıklardan
sıyrılmak, Allah’tan gayri her şeyi unutmak, sembolik olarak
şeytanlar ve tağutları taşlayarak Hakk’ın nidasına lebbeyk
demeye ve Allah yolunda her türlü fedakârlığa hazır olmak
gerekir. İsmail’in (a.s) : “Ey baba! Sana emredilen şeyi yap (ve
kes beni).” sözünden dersler almak ve “Inşaallah beni sabırlılardan bulursun.” sözünü örnek alarak, ilahi hedeﬂere ulaşmakta her türlü zorluklara katlanmayı şiar edinmek gerekir.

“Umre” amellerini bitirip, Arafat ve “Meş’âr” gibi mukaddes
mekânlardaki amelleri yerine getirerek Mina’ya geçmiş ve
orada da kurban keserek tamamen ruhî ve manevi bir havaya
bürünerek Resulullah’ın yadigârının hayat verici mesajlarını
almaya bütün varlıklarıyla hazır oldukları bir zamanda İmam
(a.s) bu hutbeyi buyurmuştur.

1- Velaye en sapma:

Hüseyin b. Ali’nin (a.s), bu hutbede gündeme getirdiği ilk
konu, halkın Hak’tan sapması, asıl velayet çizgisinden çıkması ve Resulullah’ın bu önemli ve temel meseledeki vasiyetlerini unutmasıdır. Resulullah (s.a.a) nübüvvetinin ilk gününden son gününe kadar muhtelif münasebetlerde velayet ve
imamet mevzusu üzerinde durmuş, çeşitli beyan ve tabirlerle Emîrü’l-Müminin Hz. Ali’yi (a.s) halka tanıtmıştır. Bunun
bariz örneklerinden biri de, “Sedd-i Ebvâb” (kapıları kapama) meselesidir. Resulullah (s.a.a) Medine’ye girdikten sonra
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cami ve etra aki odaların yapımına başlandığı zaman şöyle
kesin bir emir verdi:
“Ali’nin odasının kapısından başka bütün kapıları kapatın.”

Daha Sonra:
“Sizin kapılarınızı ben kapatmadım; fakat sizin kapılarınızın kapatılmasını ve onun kapısının açık bırakılmasını,
bana Allah Teâlâ emre i.”

Bu işi, “Sen benden sonra her Müminin velisisin.” şeklinde beyanıyla da devam e irdi. Ha a hayatının son aylarında ve
son günlerinde bile artık hiçbir şüphe kalmaması, tevil ve tefsire bir yol bırakılmaması için bu önemli ve hayati meseleyi
dile getirdi; hem de öyle birkaç kişinin yanında değil, Gadir-i
Hum’da ve Mescid-i Nebevî’de olduğu gibi Müslümanların
umumunun huzurunda... Hz. Hüseyin’in (a.s), Mina’da düzenlediği toplantıda hazır bulunanların buna ya bizzat kendileri şahit olmuş veya şahit olan güvenilir ashaptan duymuşlardı. Onun için de İmam Hüseyin (a.s) onlardan şahitlik
yapmalarını istediğinde: “Evet, Allah şahi ir ki dediğiniz gibidir.” diyorlardı.
Fakat çeşitli sebeplerden dolayı, bu inhiraf (velaye en sapma)
vuku buldu, zamanın geçmesiyle de daha bir şiddetlendi. Bir
kere bu binanın temeli eğri atılmıştı. Bunun ilk tuğlası, Peygamber’in vasiyetini reddedip sahabenin icma ve kararına
istinat etme esası üzerine koyulmuştu. İkinci tuğlası ise takriben iki yıl süren bir müdde en sonra birincisinin tam tersine,
vasiyete istinat edip icmayı nefyetmek, görüş sahiplerinin görüşlerini almama, ehl-i hal ve akdin (uzmanların) görüşlerini
dikkate almama esası üzerine koyulmuştu. On yıl geçtikten
sonra da üçüncü halifenin seçiminde önceki iki metoda muhalif olan “şura” ismindeki üçüncü bir yola başvuruldu. Halife
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seçiminde gerçekleşen bu inhiraf, bu üç köşeli anlaşmazlık, bu
üç kutuplu tezat, bazılarınca geçmiş tarihe ait ve olup-bitmiş
bir mesele olarak değerlendirilebilir. Ama meselenin, zamanın
geçmesiyle vücuda getirdiği ve boyutlarını hiçbir araştırmacı,
tarihçi ve sosyoloğun belirleyemeyeceği acı sonuçları, bu olayın sanıldığı gibi de basit olmadığını göstermektedir.

Bu dinî-içtimai derdin (hilafet meselesi) bir köşesini, Hz.
Ali’nin sözlerinde de -ki Hz. Hüseyin’in hutbesi de onun şerhi niteliğinde- görebiliriz. Hz. Ali (a.s) birinci ve ikinci halifenin nasıl seçildiklerini, ikinci ve üçüncü halifeler zamanında
meydana gelen ve Müslümanların kendisine başvurmalarına
sebep olan olaylar, sıkıntılar ve hatalara karşı kendi durumunu, heva, heves, dünya ve makam düşkünü olan bir grup
Müslüman tarafından çıkarılan engelleri beyan e ikten sonra
şöyle buyuruyor:
“Allah’a andolsun ki, halk onun (ikinci halifenin) zamanında ne edeceğini şaşırdı, yoldan çıktı, renkten renge
boyandı; oradan oraya koştu durdu. Uzun bir zaman çetin sıkıntılara düştüm, sabre im, derken onun (Ömer’in)
zamanı da geldi geçti; halifeliği bir şûraya bıraktı, beni
de kendi zannınca onlardan biri saydı. Allah’ım, sana sığınırım, nasıl bir danışma topluluğuydu bu! Onların birincisiyle (Ebu Bekir’le) ne zaman mukayese edildim ki,
şimdi bunlara (şuranın üyelerine) denk tutulayım? Fakat
ben (fazla üzerinde durmadım) inerlerken onlarla indim,
uçarlarken onlarla uçtum; inişte yokuşta onlarla birlikte
oldum (şûralarında bulundum) içlerinden biri, hasedinden dolayı haktan saptı; öbürü, damadı olduğundan ona
uydu, benden yüz çevirdi; öbürleri de öyle işler e iler ki
onları dile getirmek bile çirkin...”
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“Derken üçüncüsü (Osman) kalktı, hem de iki yanı da yelle dolmuş bir hâlde ki; işi gücü toplamak ve beyt’ul malı
yemekti. Onunla beraber babasının oğulları da işe giriştiler; Allah’ın malını, ilkbaharda devenin otları, çayırı-çimeni yiyip sömürmesi gibi yediler, sömürdüler. Sonunda
onun da ipi çözüldü; hareketi tezce yaralanıp öldürülmesine sebep oldu, karnının dolgunluğu ve servet toplaması,
onu bu hale getirdi, işini tamamladı gi i.”
“Derken, halkın benim etrafıma, sırtlanın boynundaki kıllar gibi üşüşmesi kadar beni ezen bir şey olmadı, her yandan, birbiri ardınca çevreme üşüştüler; öyle ki kalabalıktan Hasan’la Hüseyin, ayaklar altında kalacaktı neredeyse... Koyunların ağıla üşüşmesi gibi çevreme toplandılar,
bu esnada elbisem bile yırtılmıştı.”
Ama işi elime aldıktan sonra bir bölük, bia en döndü; ahdini bozdu. Öbür bölük, ok yaydan fırlar gibi fırladı, inancından vazgeçti; öbürleri de itaa en çıktı, sanki onlar her
türlü noksan sıfatlardan münezzeh Allah’ın şöyle buyurduğunu duymamışlardı:
“İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz ve sonuç çekinenlerindir.”(1)
“Evet, andolsun Allah’a elbe e duydular, ezberlediler de;
fakat dünya, gözlerine bezenmiş bir şekilde görünmüş ve
dünyanın zahirine kanmışlardı.”(2)

Adalet merkezi ve İslami kanunların sahih mihveri, İmam Ali
(a.s) iş başına geçer geçmez kendi programını şöyle ilan e i:

1 269- Kasas, 83.
2- Hutbenin içeriğinden daha fazla haberdar olmak isteyenler Nehcü’lBelâğa’nın üçüncü hutbesine müracaat etsinler.
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ِﻥ ﻓَﻲ ﺍﻟ َْﻌ ْﺪ ِﻝ
ﺎﺀ ﻟ ََﺮ َﺩ ْﺩﺗُ ُﻪ ﻓَﺈ ﱠ
َ ﺎﺀ َﻭ ُﻣ ِﻠ َﻚ ﺑِ ِﻪ ﺍﻹ
ُ ِْﻣ
ُ َﻭﺍﻟ ٕـﻠ ِﻪ ﻟ َْﻮ َﻭ َﺟ ْﺪﺗُ ُﻪ ﻗَ ْﺪ ﺗُ ُﺰ ِّﻭ َﺝ ﺑِ ِﻪ ﺍﻟﻨِّ َﺴ

.ْﺠ ْﻮ ُﺭ ﺑِ ِﻪ ﺃَ ْﺿﻴَ ُﻖ
َ ِﺳ َﻌ ًﺔ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺿ
َ ﺎﻕ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ ﺍﻟ َْﻌ ْﺪ ُﻝ ﻓَﺎﻟ

“Andolsun Allah’a ki, Osman’ın bağışlarından ve beytülmalden boş yere ona buna harcadığı şeylerden ne bulursam; kadınlara mihir verilse de, cariyeler satın alınsa da
onu alıp sahibine ve beytülmale geri çevireceğim; çünkü
adale e genişlik vardır. Çünkü adalete tahammül etmeyen bir kimse zulme hiç tahammül etmez.”(1)

Yirmi beş yıl haktan sapma neticesinde ve Resulullah’ın yaşantı tarzının unutulması, toplumun, kanunu ayaklar altına
almaya ve hakkı çiğnemeye alışması neticesinde, hak ve adaleti icra etmek suçuyla Hz. Ali’ye karşı savaşmaya kalkıştılar. Doğrudan doğruya savaşa katılmayanlar da susmalarıyla düşmanı takviye e iler. Hazretin hak ve adaleti yaymak,
Kur’ân’ın ve Peygamber’in hedeﬂerini gerçekleştirmek yolunda harcanması gereken gücünü, İslam’ın esasını savunmak ve Müslümanların havzasını korumak yönüne atfe iler.
Bu iç savaşlar ve dâhili çekişmeler öyle bir yere vardı, hak
cephesini öyle bir tezyif e i ve Hazreti o kadar yordu ki, artık
Allah’a sığınıp şöyle yalvardı:
“Allah’ım, ben onlardan bezdim; onlar da benden bezdiler. Benim gönlüm onlardan daraldı; onların gönlü de
benden daraldı. Onlardan daha hayırlılarını ver bana; benim yerime de, kötü insanları musallat et onlara.”

Daha sonra şöyle buyurdu:
“Vallahi, bu topluluk (Muaviye tara arları) sanıyorum ki,
yakın bir zamanda size musallat olacak; bunun sebebi de,

1 271- Nehcü’l-Belâğa, Hutbe: 15.
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onların batılda birleşmeleri, sizin ise hakika en ayrılmanızdır. İmamınız hak üzereyken ona isyan etmenizdir, onlarınsa imamları batıla uymuşken itaa e bulunmalarıdır.
Onlar emaneti sahibine veriyorlar; sizse hainlik ediyorsunuz. Onlar şehirlerinde düzgün hareketlerde bulunuyorlar; sizse bozgunculuk yapıyorsunuz.”(1)

İmam Ali (a.s), şöyle ikazda bulunmuştu:
“Düşmanın her geçen gün daha etkili adımlar atmasına
rağmen sizin böyle ihmalkâr davranmanız, İmam ve önderinizin karşısında vazifenizi yapmaktan kaçınmanız,
Muaviye ve ashabının yakında size musallat olacaklarını,
karanlık ve uğursuz bir geleceğin sizi beklediğini göstermektedir.”
“Bilin ki, benden sonra hepiniz aşağılanacaksınız, keskin
kılıca uğrayacaksınız ve zalimlerin sizin aranızda adet
edineceği bir baskı, diktatörlük hâkim olacaktır size.”(2)

Nihayet, Hazretin, “Onların yerine, onlardan daha hayırlısını
bana ver.” duası icabete erişti ve kendilerinden incindiği kimselerle bir arada olması, Allah’ın civar-ı kurbunda Resulullah
(s.a.a), Peygamberler ve evliyalar ile birlikte olmaya dönüştü, mübarek başının yarılmasıyla ebedi saadeti istikbal e i ve
Kâbe’nin Rabbine kavuştu.

Emîrü’l-Müminin Ali’den (a.s) sonra, Resulullah’ın (s.a.a)
reyhanı Hasan Müçteba (a.s) babasının Muaviye’ye karşı savaşma, fesat kaynağı olan Benî Ümeyye hanedanının kökünü

1- Nehcü’l-Belâğa, Hutbe: 25.
2- Nehcü’l-Belâğa, Hutbe: 24.
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kazıma ve geçmişteki küfür ve hâlihazırdaki nifaka karşı mücadele verme yolunu imamet ve önderliğin başta gelen vazifelerinden biri olarak devam e irdi; çünkü o da bir hak İmam
ve cennet ehli gençlerinin efendisi idi; yolu Ali’nin (a.s) yolu
ve metodu da onun metodunun aynısı idi.
İşte, bu esas üzere Muaviye’ye karşı savaş emri verdi ve Kûfe
ordusunu seferber edip kendisi de onların başkomutanı olarak cepheye doğru hareket e i. İki ordu arasında savaş başladığında, bir tara an hep rahatlık peşinde oldukları, ahitlerine bağlı kalmadıkları ve sorumluluk hissetmedikleri için
Hz. Ali’nin (a.s) kendilerini Allah’a şikâyet e iği kimselerin,
İmam Hasan’ın (a.s) ordusunda bulunmaları, diğer tara an
da Ebu Süfyan oğlunun çeşitli düzen ve hilelere başvurması,
İmam Hasan’ı (a.s) kalpten razı olmamasına rağmen, sulhu
kabul etmeye mecbur bıraktı.
İmam Hasan (a.s), bu acı hadisenin nedenini ve bu zahiri kabullenmenin sebebini çeşitli beyanlarla açıklayıp kalbindeki
dertleri dile getirmiştir.
İmam Hasan (a.s), Muaviye’nin de katıldığı bir toplantıda
şöyle konuştu:
“Ey insanlar! Muaviye, anlaşmayı (sulh name) kabul etmemle onu hilafet makamına layık gördüğümü ima etmek istiyor; ama o yalan söylüyor. Çünkü Allah’ın kitabı
ve Peygamber’in sünneti gereğince halkın önderliği biz
Ehlibeyt’e mahsustur (Kitap ve Sünnete aykırı nasıl hareket edebilirim). Andolsun Allah’a ki, eğer insanlar kendi
biatlerinde bize vefalı kalsalar, emrimize itaat etseler ve
bize yardımda bulunsalardı, Allah Teâlâ yer ve göklerin
bereketini bize bağışlardı.” (Bu esnada Muaviye’ye hitaben de şöyle buyurdu:)
“Artık o zaman siz, Müslümanlara hükmetmeye ve onlara
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egemen olmaya tamah edemezdiniz. Ey Muaviye! Resulullah, ‘Velayet ve önderliğini (salih ve) bilen kişilerin olmasıyla birlikte bilmeyen kişilere bırakan her millet, yok
olur ve buzağıya tapmaya yönelir.’ buyurmamış mıdır?”

İmam Hasan (a.s) daha sonra şöyle buyurdu:
“Evet, Benî İsrail, Musa’nın (a.s) halifesinin Harun olduğunu bildikleri hâlde, onu terk e iler ve buzağıya taptılar.
Müslümanların arasında da böyle bir sapıklık vücuda geldi; onlar da, Resulullah’ın (s.a.a) Hz. Ali’ye, ‘Sen bana nispet, Harun’un Musa’ya nispeti gibisin.’ şeklindeki tavsiyesini terk e iler ve onun kötü sonuçlarına duçar oldular.”

İmam Hasan (a.s) daha sonra Muaviye’ye hitaben şöyle buyurdu:
“Resulullah (s.a.a), halkı Allah’a ve tevhide davet e iğinde mağaraya sığındı, eğer yâr-u yaveri olsaydı halkın arasından kaçmazdı. Ey Muaviye! Benim de yar-u yaverim
olsaydı seninle ateşkes anlaşmasını kabul etmezdim.”

İmam Hasan (a.s) halka hitaben de şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ, Resulullah’ın (s.a.a) özrünü de, kendisi için
yar-u yaver görmediğinde ve kavminden uzaklaştığında
kabul e i. Benim ve babam Ali’nin de özrünü kabul buyurmuştur; çünkü yar-u yaver ve Ensar bulamadık, başkalarıyla müdara e ik. Bunlar tarihin sünnetleri ve birbiri
ardınca gerçekleşen benzer olaylardır.”

İmam Hasan (a.s) sözlerinin sonunda şöyle buyurdu:
“Ey insanlar! Siz, doğuyla batıyı gezseniz, ben ve kardeşimden başka Resulullah için bir evlat bulamazsınız.”(1)

1- el-İhticac, Tabersî, c. 2, s. 12.
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Yine İmam Hasan (a.s), yakınlarından birisinin Muaviye’yle
sulh etme hakkındaki sorusuna cevaben şöyle buyurdu:

َ
َ َ
َ
َْ ﱠﻤ ُﺖ
ـﺎﺭﺍ
ً ـﺎﺭﺍ َﻭ ﻟـَ ْـﻮ َﻭ َﺟـ ْـﺪ ُﺕ ﺃﻧْ َﺼـ
ً ﺍﻷ ْﻣـ َـﺮ ِﺇﻟ َْﻴ ـ ِﻪ ﺇ ﱠِﻻ ﺃﻧـِّـﻲ ﻟـَ ْـﻢ ﺃ ِﺟـ ْـﺪ ﺃﻧْ َﺼـ
ْ َﻭﺍﻟ ـ ٕـﻠ ِﻪ َﻣــﺎ َﺳ ـﻠ
.ﻟََﻘﺎﺗَﻠْﺘُـ ُـﻪ ﻟ َْﻴ ِﻠــﻲ َﻭ ﻧََﻬــﺎﺭِﻱ َﺣ ٕﺘــﻲ ﻳَ ْﺤ ُﻜـ َـﻢ ﺍﻟ ـ ٕـﻠ ُﻪ ﺑَْﻴﻨِــﻲ َﻭ ﺑَْﻴﻨَـ ُـﻪ
“Andolsun Allah’a ki, yar-u yaverim olsaydı ben bu barışı
kabul etmezdim, ama yaversiz olduğumu görünce kabul
etmek zorunda kaldım. Eğer bu yolda bir gücüm olsaydı,
gece ve gündüz, Allah’ın emri tahakkuk bulana dek, Muaviye’ye karşı savaşı devam e irirdim.”(1)

Eğer Emîrü’l-Müminin Ali (a.s), yüce hedeﬂerine nail olamadıysa, eğer Hasan b. Ali (a.s) Muaviye’yle sulh etmeyi kabul
e iyse, eğer Muaviye Müslümanlara musallat olup onları zillet ve bedbahtlığa sevk e iyse, İslam ve Kur’ân’dan uzaklaştırdıysa, Müslümanların kaderini kendinden sonra kendisinden daha tehlikeli Yezid isminde bir unsurun eline verdiyse,
bunların asıl sebebi, velayet makamına itaat edilmemesi ve
bir grup önde gelen Müslümanların, İslam’ın doğru rehberliği karşısında kendi vazifelerine vefa etmemelerinden ve bununla birlikte, bir de yersiz itirazlarda bulunmalarıdır.

Hüseyin b. Ali (a.s), bu değerli hutbenin ikinci bölümünde
Muhacir ve Ensar’ı özel olarak, tarih boyunca gelecek olan
bütün Müslümanları da genel olarak muhatap kılarak, İslam’ın toplumsal nizamının dayanağı olan emr-i maruf ve
nehy-i münker vazifesini yapmakta, onların müsamaha ve ih-

1- el-İhticac, Tabersî, c. 2, s. 12.
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malkârlıklarını kınamış, zalimlerin Müslümanların kaderine
musallat olması ve toplumsal zulümlerin vücuda gelmesinin
illetlerinden birinin de (hutbenin üçüncü bölümünde de, belirtildiği gibi) bu büyük ve önemli vazifenin yerine getirilmemesi olduğunu vurgulamıştır.

İmam’ın (a.s) sözlerinin bu bölümünde, üzerinde durulması
ve dikkat edilmesi gereken şey marufu emr ve münkeri nehyetmenin geniş anlam ve boyutlarının beyan edilmesi ve bu
esasi ve hayati meselenin en önemli boyutu ve ameli yönlerine değinilmesidir. Çünkü İmam (a.s), Kur’ân’ı Kerim’den
iki ayete istinat ederek şöyle buyuruyor: “Eğer emr-i maruf ve
nehy-i münker etmek toplumda uygulanırsa, küçük büyük bütün
farzlar yerine getirilir ve bütün zorluklar giderilir.” Daha sonra
Hazret örnek olarak birkaç meseleye şöyle değiniyor:
1- “Emr-i maruf ve nehy-i münker İslam’a dave ir (akidevi ve
ﬁkri ciha ır).”
2- “Mazlumların hakkını geri vermektir.”
3- “Zalimlere karşı muhalefet etmektir.”
4- “Umumi servet ve savaş ganimetlerini adaletle bölmektir.”
5- “Sadaka ve maliyatı doğru ve şerî yerlerde harcamaktır.”
Açıktır ki, emr-i maruf ve nehy-i münker vazifesini böyle geniş çapta yerine getirmek, zalimlere karşı savaşmak, mazlumların haklarını almak, zulüm ve fesadın kökünü kazımak ve
toplumda adaleti hâkim kılmak, İslami bir hükümet kurulmaksızın ve icrai bir güç teşkil edilmeksizin ferdî olarak veya
sadece dille marufu emretmekle mümkün olmaz.
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Hüseyin b. Ali’nin (a.s) bu beyanı, bu önemli ve temel meseleyi küçük boyutlarda değerlendiren, onun sadece ferdi ve sözlü yönüne dikkat edip, ameli yönünden gaﬂet eden kimseler
için açık bir cevaptır. Yine Hazretin bu beyanı, İslami bir hükümeti kurmanın farz olduğuna ve marufu emr ve münkeri
nehy etme meselesinin toplumda amelî olarak icra edilmesi
gerektiğine diğer bir delildir. İşte bu delile ve diğer birçok delillere göre bir grup büyük Şia âlimleri cihadı, bütün önem,
azamet, boyut ve ahkâmına rağmen emr-i maruf ve nehy-i
münker etmenin bir kolu biliyorlar.
Hz. Seyyidü’ş-Şüheda Hüseyin’in (a.s) ziyaretnamesinde yer
alan, “Şehadet ediyorum ki; sen namazı ayakta tu un, zekât
verdin, marufu emre in ve münkeri nehy e in.” şeklindeki
cümle, Hazretin, Yezid’in hükümeti karşısında kıyam ve cihadı, ilahi farzları uygulamak, namazı ve zekâtı ayakta tutmak,
emr-i maruf ve nehy-i münker etmek vazifesini yapmak için
olduğunu açıkça beyan etmektedir.
Velhasıl, emr-i maruf ve nehy-i münker, geniş anlamıyla doğru ve dakik manasıyla adaleti yaymak, zulüm ve fesadın kökünü kazımaktır. Böyle bir şey de İslami bir hükümetin varlığını gerektirmektedir. Eğer emr-i maruf ve nehy-i münker bu
manasıyla toplumda uygulanamaz ve İslam esaslarına dayalı
bir hükümet kurulmazsa kötülerin başa geçeceği ve zalimlerin topluma musallat olacağı kesindir.
Nitekim Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) en son vasiyetinde şöyle
buyurmuştur:

َ
َْ
ٕ
ِ ﺍﻷ ْﻣــﺮ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌــﺮ
ُﻢ
ْ ﻭﻑ َﻭﺍﻟﱠﻨ ْﻬـ َـﻲ َﻋـ ِـﻦ ﺍﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ـ ِﺮ ﻓَﻴُ َﻮﻟــﻲ َﻋﻠ َْﻴ ُﻜـ ْـﻢ ﺃ ْﺷـ َـﺮ ُﺍﺭﻛ
ُ
َ َﻻ ﺗَ ْﺘ ُﺮ ُﻛــﻮﺍ
ُ ﺎﺏ ﻟ
.َﻜـ ْـﻢ
َ ﻓَﺘَ ْﺪ ُﻋـ
ُ ـﻮﻥ ﻓَـ َـﻼ ﻳُ ْﺴــﺘَ َﺠ
“Emr-i maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyin, aksi takdir-
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de kötü insanlar size musallat olur. İşte o zaman ne kadar
da dua etseniz, dualarınız kabul olmaz.”(1)

Bu değerli hutbenin her üç bölümü, tarih felsefesi ve sosyoloji
açısından içerdiği dersler ve nükteler Müslümanların yarım
yüzyılda kayde ikleri toplumsal değişmelerin İslam’ın daha
yeni zuhur e iği sıralarda zalimlerin Müslümanlara musallat olmasının, Ehlibeyt’in sahne dışı edilmesinin ve Muaviye
b. Ebu Süfyan’ın Müslümanların kaderini ele almasının sebeplerini üç farklı boyu an inceleyip, “İnsanlar kendilerini
değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez.”(2) ayetini güzel bir
şekilde şahit ve deliller göstererek tefsir etmiştir; aynı zamanda Hüseyin b. Ali’nin (a.s) duyduğu üzüntü ve elemlerin dile
getirildiği bu hutbe, tarih boyunca genellikle Müslümanlar ve
hassaten de âlimler için bir ikazdır.
Hüseyin b. Ali (a.s), bu hutbenin üçüncü bölümünde o önemli
ve tarihî mecliste bulunan bir grup Müslümanı, Resulullah’ın
ashap ve yaranından olan kimseleri, onların evlatlarını, yani
toplumun ileri gelenlerini, mezhebî ve içtimai şahsiyetleri
bir rol ifa edebilecek, toplumu harekete geçirebilecek sözü,
amelî, konuşması, susması ve hareketi halk için örnek olacak
kimseleri muhatap kılmıştır. Böyle kimselerin kendi mevki
ve şahsiyetlerini tanımaları, hakiki değerlerini anlamaları,
toplumun saadeti ve mazlumların kurtuluşu düşüncesinde
olmaları gerekirdi. Ama refah ve rahata olan özenti ve meyil,
zorluklardan kaçmak, hayata ve maddi lezzetlere düşkünlük,
bazen de so alaşma neticesinde kendi öz benliğini yitirmiş ve

1- Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) en son vasiyetinden.
2 277- Ra’d, 11.
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çocuksu hedeﬂerine ulaşabilmek için ağır vazifelerini unutuvermiş, Allah’ın emir ve yasaklarını, zalimlerin isteğini temin
edecek bir şekilde tefsir ve tevil ederek yanlış yollarına devam etmişlerdir.
Hak tara arı ve fazilet koruyucusu olmaları itibarıyla toplumun gözünde büyük görünen, güçlü ve zayıﬂarın kalbinde
heybet kazanan ve bütün sınıﬂarın yanında özel bir saygınlığı
olan kişiler, İslam toplumunun beklentilerini yerine getirmemenin, İslam ve Kur’ân’ı korumamanın bu yolda bir mali zarara katlanmamanın, mahrumiyet, işkence ve zindanı kabul
etmeye hazır olmamanın, kutsal olan bütün şeyleri alaya alan
akrabalarına karşı düşmanlık yapmamanın, dini savunanlara, İslam yolunda işkence görenlere ve Kur’ân uğrunda sürgün edilenlere değer vermemenin, İslam ve Kur’ân hürmetinin çiğnenmesinden dolayı feryat etmemenin yanı sıra İslam
düşmanlarına dalkavukluk yapıp onlarla uzlaşmaya başladılar. Neticede mazlumların haklarının çiğnenmesi yolunda
zalimlerin birer piyonu oldular.
Ama eğer onlar dikkat etselerdi, bu amelleriyle en büyük
musibetlerinin ortamını hazırladıklarını, kendi bedbahtlık ve
zilletlerinin temelini a ıklarını anlarlardı. Çünkü eğer, onlar
hakkın çevresinden dağılmasalar, velayet ha ı ve nübüvvet
buyruğunda ihtilaf etmeseler, Allah yolunda zahmete, meşakkate, geçici mahrumiyete tahammül etseler, hak yolunda
ölmekten kaçmasalar ve dünyanın şu birkaç günlük hayatına
me un olmasalardı, İslam’ın kudreti ve ahkâmın icrai gücü
onların eline geçer ve ilahî kanunlar onların eliyle uygulanırdı; mazlumlar onların vesilesiyle kurtulur, toplumdaki mahrumlar refaha kavuşur, zalim ve zorbalar mahvolup giderdi.
Ama onların ihmalkârlık ve gevşeklikleri sahneyi değiştirdi,
İslam’dan kopmaları onları güçsüz ve zelil e i. İcra kudreti
düşmanların eline geçti, artık düşmanlar da diledikleri gibi
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mazlumlara karşı davrandılar, şekavetli ruhları hangi yönü
iktiza e i ise toplumu o yöne sevk e iler. Allah’ın emrini tahkir ve Resulullah’ın sünnetine ihane e bulundular. Kör, kötürüm, fakir ve mahrumlar kendi insanlık haklarının en azına
bile ulaşamadılar. Her yerde zorba bir hâkim, her bölgede
bencil bir kişi başa geçti ve İslam’ın hükümlerini ayaklar altına almaya, Müslümanların ihtişam ve azametini, ellerinde
bulunan bütün propaganda araçlarıyla yok etmeye çalıştılar.
Dinin hakikatlerini tahrif e iler; İslam kanunlarını yanlış gösterdiler, kısası cinayet, taziratı (şer’i had) kasavet olarak tanıttılar...
İşte Resulullah’ın reyhanı, Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s)
sevgili oğlu ve Fatımatü’z-Zehra’nın (a.s) ciğerinin köşesi
Hz. Hüseyin’in (a.s) sözleri ve dert yanmaları bunlardan
ibare i. Bu sözler sadece Hz. Hüseyin’in (a.s) sözleri değildir, bu sözler bütün peygamberlerin, imamlar ve Allah dostlarının sözleri ve dert yanmalarıdır. Bu sözler, Hz. İbrahim,
Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Hatemü’l-Enbiya, Müminlerin Emîri
Hz. Ali, İmam Müçteba (Hasan) ve diğer masum İmam ve
önderlerin sözüdür.

Bu hutbe ve bu sözler, bütün peygamberler, evliya ve hidayet
imamlarının sözleri olduğu gibi bu sözlere amelî cevap da,
ilk merhalede peygamberler ve hidayet İmamları tarafından
verilmiştir. Tarih boyunca, bu hayat bağışlayan nidaya daima
peygamberler ve İmamlar “lebbeyk” demişlerdir.
Evet, onlar, hem münadi (çağıran), hem lebbeyk diyen, hem
hitap eden, hem muhatap olan, hem feryat eden, hem harekete geçen, hem davet eden ve hem de icabe e bulunan kimselerdir. Evet, onlar, kendi davetlerine icabet etme yolunda o
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kadar çaba ve direnç gösterdiler ki, ateşin içerisine girmeye
bile kucak açtılar. Neticede serkeş Nemrutlara galip oldular
ve tevhid temelini a ılar. Kendi hedeﬂeri uğrunda o kadar
direndiler ki sonunda düşmanı, denizin dalgaları arasına
göndererek bir milleti kölelik ve zille en kurtardılar. Kendi
ahid ve yeminlerine o kadar vefalı kaldılar ki, sonuçta kesilmiş başları, düşmanın önünde leğen içerisinde, “Kan kılıca
galiptir.” şiarını verdi.
Ve nihayet şu büyük i ihar Şia âlemine nasip oldu ki, İmam
ve önderleri, İslam dininin yücelmesi ve Kur’ân’ın boyutlarından biri olan adalet üzere bir hükümet kurmak ve hükümlerini uygulamak yolunda hapse düştüler, sürgün edildiler ve
sonunda kendi zamanlarının zalim ve tağut hükümetlerini
devirme yolunda şehit oldular.(1) Şartlar ve imkânların müsait
olduğu kadarıyla silahlı kıyam e iler ve düşmana karşı kılıçla savaştılar. Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) üç büyük savaşta,
İslam düşmanlarının karşısındaki kanlı direniş ve savaşı, oğlu
İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in (a.s) kendi zamanlarının
tağutları olan Muaviye ve oğlu Yezid’e karşı kanlı kıyamları,
İslam ve beşeriyet tarihinin altın sayfalarındadır.

Bu değerli hutbe ilk başta dinleyiciler ve mecliste hazır bulunanlar için Hz. Hüseyin’in (a.s) ilerideki kıyamını tersim etmekte, onun gelecekte ameli olarak marufu emir edeceğinden
haber vermekte ve dinleyicileri bu kıyam için hazır olmaya,
onu desteklemeye davet etmekle birlikte, hutbenin sonunda
bu gerçek açıkça beyan edilmiş ve söz konusu tarihî kıyam
açıkça vurgulanmıştır:

1- İmam Humeyni’nin (r.a.) vasiyetnamesinden.
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“Allah’ım! Şüphesiz sen biliyorsun ki, bizim bu kıyamımız
(Benî Ümeyye’nin aleyhine başla ığımız bu mücadele)
siyasi iktidarı ele geçirmek, mal ve servet toplamak için
değildir. Bizim kıyamımız(sadece) senin dininin parlak nişanelerini (prensiplerini, değerlerini) ortaya çıkarmak ve
şehirlerinde ıslahat yapmak içindir. Onun için ey din âlimleri! Eğer sizler bize yardımda bulunmaz ve bize hak vermezseniz, zalimler size musallat olur ve nur saçan nübüvvet meşalesini söndürmek için daha çok çaba gösterirler.”

Hz. Hüseyin’in (a.s) bu hutbede beyan e iği büyük hedef,
Hazretin üç yıl sonra Medine’den hareket e iği zaman vasiyetnamesinde değindiği hedeﬁn aynısıdır.
“Ben kibirlenen, böbürlenen, bozgunculuk yapan ve zulmeden biri olarak Medine’den ayrılmadım, Medine’den
çıktım ki, ceddimin ümmeti arasında ıslahat yapayım,
marufu emredip münkeri nehyedeyim.”

İmamların takipçileri olan âlimler de tarih boyunca İslam ve
Kur’ân’ı ihya etme yolunda büyük adımlar atmış, bu yolda
sadece Şehid-i Evvel, Şehid-i Sani ve Şehid-i Sâlis’i değil, binlerce “Fazilet Şehitleri”(1) takdim etmişlerdir. Bizler bu isimlerin tarihe ziynet veren ve isimlerinin sadece “İlliyyin” kitabında bulunması mümkün olan, binlerce bilinen ve bilinmeyen
şehitlerin huzur-u âlilerinde saygı duruşunda durup büyük
bir tevazu ile şöyle dememiz gerekir:
“Selam olsun sizlere, ey ilmiye ve ameliye risalelerini şehadet
kanlarıyla yazan, hidayet, vaaz ve hitabet minberi üzerinde
bir mum gibi yanarak topluma aydınlık saçan yiğit ve des-

1- “Şuhedau’l-Fazile” bir kitabın ismidir. el-Gadir sahibi Allame Eminî
(r.a) o kitapta dördüncü asırdan sonra şehadete erişen meşhur alimlerden yüz yirmisinin biyograﬁsini yazmıştır.

Mina Hutbesi □ 419

tanlar yaratan âlimler! Selam olsun size, ey savaş zamanında
ders, bahis ve medrese bağlarından kopup, hakikat-ı ilmin
ayağına vurulan dünya istekleri zincirini kopararak, “Arş”a
doğru kanatlanan ve “Melekutîler” topluluğunda yer alan,
“Havza” şehitleri! Selam olsun sizlere ki, fıkhın hakikatini
buluncaya kadar ilerlediniz ve kendi milletinize sadık uyarıcı, korkutucular oldunuz. Topraklara dökülen kanlarınızın
damlaları ve yerlere serpilen vücutlarınızın parçaları da bu
sadâkat ve doğruluğunuza tanıklık etmektedir.
Evet, zaten İslam ve Şia’nın gerçek âlimlerinden bundan başkasını beklemek de yanlıştır...(1)

Hicri on beşinci yılın eşiğinde İslam’ın hayat verici öğretilerine uyularak ümmetin imamı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin
kurucusu Hz. Ayetullah Uzma İmam Humeyni’nin (r.a) önderliğiyle gerçekleşen bu büyük İslami kıyam, İslam ve ulema
tarihinde eşi görülmemiş böylesine görkemli hareket, dünyaya hâkim olan bütün siyasi ve askerî dengeleri bozan iki
bin beş yüz yıllık şahlık düzeni harabelerinin üzerine İslam
Cumhuriyetini bina eden küfür ve ilhâd dünyasının, asırlar
boyunca İslam ve Kur’ân’ı yok etmek için kurduğu bütün düzenleri suya düşüren, onların İslam’ı büsbütün ortadan kaldırma yolundaki ümitlerini ye’s ve ümitsizliğe dönüştüren,
İslam’a yeni bir hayat, Müslümanlara yeni bir ümit bahşeden,
dost-düşman herkesi hayrete düşüren, İslam karşısında doğu
ve batıyı dize getiren, küfür elebaşlarını zillete sokan ve onların İslam’a karşı kin ve adavetlerini kat kat artıran bu yüce İn1- İmam Humeynî’nin, ilim havzalarına tarihî mesajından bir bölüm.
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kılâp, Hz. Hüseyin’in (a.s) bu hutbesine bin dört yüz yıl sonra
verilen bir cevaptır.

Bu hareketin azamet ve önemini ve bu büyük değişimden
İslam düşmanlarının yediği darbenin ağırlığını, onların gösterdikleri tepkilerde görebiliriz. Bu hareke en dehşete kapılan İslam düşmanları mustarip bir hâlde kendi aralarındaki
düşmanlıkları unutarak, el ele verip ülkenin dâhil ve haricindeki uşaklarını, zulüm saraylarının temelini sarsan bu büyük
kıyamın önünü almak ve onu yok etmek için devreye soktular. Hakiki Muhammedi (s.a.a) İslam’dan intikam almak için
onları seferber e iler. Âlimleri, cuma imamlarını, toplumun
muhtelif sınıﬂarından İslam’ın gerçek izinde giden kimseleri
terör e iler. Tarihin en büyük cinayet kârlarından olan kan
içici zalim Saddam’ın başkanlığındaki kâﬁr Baas Partisi’ni İslam’ın kudretini yok etmek için İran’a saldırmaya tahrik ve
teşvik e iler. Böylece sekiz yıl süren pek büyük ve korkunç
bir savaş vuku buldu. Doğulu-batılı bütün İslam düşmanları zahirde Müslüman olup küfür dünyasından ilham alan
ülkeler de ﬁilen bu savaşa katılıp küfür cephesine her çeşit
yardımda bulunmayı ihmal etmediler. Bu kadar mü ehit ve
insicamlı olmalarına rağmen halkın çelik iman ve iradesi ve
İmam Humeyni’nin (r.a) dâhiyane önderliği, onların bütün
komplolarını etkisiz hale getirdi ve böylece Allah’ın, “Kendi
dinini, bütün dinlere galip kılacaktır.”(1) şeklindeki vaadi gerçekleşmiş oldu.
Küfür dünyası bu rezilcesine yenilgiyi, kültür cephesinde

1- “Allah, Resulünü hidayetle, hak din ile (sırf) o dini her dine galip kılmak için gönderdi.” (Tevbe/33).
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“Salman Rüşdü” ismindeki şeytan sıfatlı ve habis bir unsuru
gündeme getirmekle telaﬁ etmeye karar verdi. “Şeytan Ayetleri” adlı kitabı himaye ve tebliğ etmekle, onunla Kur’ân ayetleri ve Muhammedî dinle savaşmak ve bu vesileyle gerçek
Muhammedî İslam ve İnkılâp Rehberi karşısında bir cephe
açarak şansını yeniden denemek istedi. Ama yine de İslam
İnkılâbı önderi, fıkıh ve irfanın gerçek yolunun sâliki o Cemaran(1) Piri’nin feryadı bütün dünyayı çınla ı ve İslam düşmanlarını yeni bir gerilemeye mecbur kıldı. Böylece bir defa daha
yenilgi acısını onlara ta ırıp küfür ve ilhad reislerinin kalplerini bir kez daha dağladı. Evet, İmam-ı Ümmet böylece o ağır
ilahi vazifesini ve tarihin bu diliminde üzerine bırakılan tehlikeli semavi mesuliyeti, tasavvur edemeyeceğimiz yüksek bir
derece ve seviyede yerine getirdi. İslam’ı zafere ulaştırmadaki kendi muvaﬀakiyetlerinden dolayı rahat bir gönül, küfür
ve ilhadı bozguna uğratmasından dolayı mutmain bir kalp,
imamet ve önderlik vazifesini yapmasından dolayı da şâd bir
ruhla âlemlerin Rabbinin fazl ve rahmetini umarak likaullaha kavuştu ve bazı kimselerin bilinçsizliği, so alaşmışlığı ve
yüzeysel düşünmeleri mahzun bir kalple tahammül edilmeyecek bir dertle aldanmış ve sade düşünen bazı saf dostların
hıyanetinden dolayı kalbi kanla dolu bir şekilde bu toprak
âleminden ebedi bir âleme doğru hicret ederek, melekutîlerin
meclisini madde âlemindekilerle beraber olmaya tercih e i(2)
ve gerçek Muhammedî İslam’ın ağır emanetini, fedakâr ve
âşık takipçilerine teslim e i.(3)

1- İmam Humeyni’nin Tahran’daki ikamet e iği yerin ismi.
2- Bu sözler, İmam Humeyni’nin vefatının ilk yıl dönümü günlerinde
kaleme alınmıştır. Gam ve üzüntü günlerinin yenilenmesi ve gamlı
günlerin unutulmaması kalemin akışında ve sözün söylenmesinde
tesirsiz değildir.
3- “Allah-u Teâlâ emaneti ehline vermenizi emrediyor size.”
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Gördüğünüz gibi bu hutbede muhataplar Mina’da Hz. Hüseyin’in (a.s) çadırının altında toplanmış özel bir gruptur. Yani
ümmetin ulema ve muhaddisleri, Resulullah ve Ehlibeyt’in
yaranı ve onların evlatları idi.
Yine gördük ki, Hz. Hüseyin (a.s) bu hutbenin her üç bölümünde de toplumun bu özel kesiminin vazifesinin ayrı bir şey
olduğunu belirlemiştir. İmam (a.s), onları sorumlu bilmekte
ve sorumluluk duygusu taşımayanları şiddetle kınamaktadır.
Evet, eğer Hüseyin b. Ali (a.s) velayet meselesinde o zamanın
ruhani ve manevi şahsiyetlerinin ortaya çıkan sapıklıklarını,
bütün toplumsal fesatların temeli ve bütün zulüm ve sitemlerin esası olarak tanıtıyorsa, bugün de velayeti fakihin yüce
makamından sapmak ve doğru olmayan yollara düşmek,
Emîrü’l-Müminin Ali’nin (a.s) zamanında gerçekleşen fesat
ve tehlikelerden daha büyük tehlike ve fesatları doğuracaktır.
Eğer Hüseyin b. Ali (a.s) marufa emir ve münkeri nehiy etme
meselesinde sahabe ve onların evlatlarının kusurunun asıl
etkenini, eşrar ve düşmanların Müslümanların mukadderat
ve alın yazılarına musallat olmaları olarak tanıtıyorsa, düşmanın sayı ve malzeme bakımından daha güçlü, İslam ve
Müslümanları çiğnemek için daha hazırlıklı olduğu böyle bir
dönemde bu etkenin (marufu emir ve münkeri nehyetmek)
daha büyük bir role ve daha derin bir etkiye sahip olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Hüseyin b. Ali (a.s), o günün âlim, muhaddis ve tanınmış
kişilerinin, yani düşmanlara karşı savaşmak yerine, onlarla
uzlaşmak yolunu seçen, İslam ve Kur’ân’ı yüceltmek yolunda mahrumiyet ve zahmetlere katlanmak yerine, şahsi refahı
ve maddi lezzeti seçen kimselerin elinden inliyordu ve onları
bu dünyada azap, bela, bedbahtlık ve zilletle, elemli azaplara duçar olmakla ve ahire e Allah’ın rahmetinden mahrum
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kalmakla ikaz ediyordu. O zaman ve mekân şartlarına dikkat
ederek, bu günü geçmiş zamanla mukayese edersek bugün
inecek olan Allah’ın azabının daha şiddetli olacağını anlarız.
İşte bunun için ilim ve hayırla meşhur olan, kalplerde maneviyat heybetleri olan, güçlülerin kalbinde izzetli, zayıﬂarın
arasında muhterem sayılan bir grup kimseler ve hakkı savunmak için kıyam etmeleri, İslam ve Kur’ân yolunda dökülen
pak kanları korumaları beklenen şahıslar, kendi durum ve
makamlarını idrak edip bu önemli vazifeyi güzel bir şekilde
üstlenmelidirler.
Hamdolsun ki, önce de değindiğimiz gibi bugüne kadar bu
önemli ilahî vazife yapılıp, din âlimleri ve ruhaniyet kesimi
daima toplumun ön safında yer almış ve düşmanlara karşı
mücadele vermişlerdir. Toplumun hidayetini minberin üzerinde ve ibadet mihrabında üstlendikleri gibi, kendi imamet
ve önderliklerini savaş alanlarında da ispat etmişlerdir. Eğer
cihat ayetlerini halka tilavet etmişlerse de kendileri başkalarından önce şehadet şerbetini içmişlerdir.
Şunu da unutmayalım ki, bu bölümden maksat, fazilet öncülerinin ve hakikat yolunda gidenlerin vasfını beyan etmek
değildir. Konu, tarih boyunca kendilerini yitirenler hakkındadır; çünkü toplumun köşe bucağında bazı inzivaya çekilen
habersiz veya refah peşinde olan dertsiz kimselerin bulunup,
kendi vazifelerini yapmakta kusur edip, velayet ve rehberlik hakkını önemsemeyebilirler. Bunlar din yolunda hiç mal
harcamamış ve bu yolda canlarını tehlikeye atarak düşmanlar karşısında İslam ve Kur’ân’ı savunmamışlardır. Daima
kendilerini düşünmüş ve toplumun derdini görmezden gelmişlerdir. Onları ne sekiz yıllık süren savaş, ne on binlerce
gencin şehadeti, ne on binlerce insanın esir veya kaybolması
ve binlerce yetim çocuk ve yüreği yanmış annelerin inleme-
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leri sarsmıştır ve ne de onlar dünya genelinde Peygamber’in
mukaddes makamını tahkir eden ve ona ihane e bulunan
Selman Rüştü ve şeytan ayetleri olayında bir söz söylemişlerdir. Onların en büyük hüneri, sadece eleştirmek olmuştur; bu da işi olmayan ve savaş sahnesinden uzak olanların
işidir ve sadık olmayan kimselerin özelliğindendir; fedakâr
ve cihad eden kişilerin özelliğinden değildir. Bunlar Rızvan mersiyesini okuyan, kendilerinden razı olan ve Allah’ın
azabından güvende olmayı kendi hakları bilen kimselerdir.
Hâlbuki Allah’ın gazabı ve cezası ve ahiretin şiddetli azabı
onları beklemektedir. Çünkü İslam’ın sayesinde izzet ve şeref kazanan böyle şahıslar, bu tavırlarıyla amelen düşmanın
cephesini takviye etmiş, İslam ve Kur’ân’ın, “Hel min nasirin”
sedası bütün dünyayı sardığı bir zamanda onların yardımına
koşmamış ve ha a onları zayıf düşürme yolunda adım bile
atmışlardır. Onların, en büyük bedbahtlık, musibet ve belanın
kendilerinin ardında olduğunu bilmeleri gerekir. Eğer farz-u
mahal, İslam’ın önceki tarihi tekrarlanır, işlerin yönetimi, ahkâmın erkânı da ulema-i billâh yerine küfür ve ilhad uşaklarının eline düşerse, haktan ayrılmak, sünne e ihtilafa düşmek,
velayet ve rehberliğin esasında münakaşa etmek neticesinde,
şimdiki devam eden bu yolda bir fetret (düşüş) dönemi vücuda gelirse, zalimler daha da güçlenir ve nübüvvetin yanan
meşalesini söndürmek için daha da çaba gösterirler. Zalimler,
zulüm ve taşkınlıklarında bütün zalimlere örnek olmak için
yapabildikleri kadar daha da aşırı gideceklerdir. İşte böyle bir
zamanda ilk kurban olanlar, sorumluluktan kaçanlar ve bu
ateşte ilk yananlar da yine batıl cephesine yardım eden, nifak
ve küfür ordusunu destekleyenlerin kendileri olacaktır.(1)

1- Saf, 8.

KİTABIN KAYNAKLARI HAKKINDA
BİRKAÇ HATIRLATMA
1- Kaynakların indeksinde görüldüğü gibi bu kitabın önemli
bölümlerinde istinadımız ilk sırada gelen, Şia ve Ehlisünnetin itimat e iği kaynaklar olmuştur. İkinci sırada gelen bazı
kaynaklar, bazı özel yerler hariç sadece teyit unvanıyla zikredilmiştir.
2- Fazilet ve ilim ehli olan kimseler bilmektedir ki, bazı tarihî
sözlerin ve çeşitli kaynaklarda nakledilen rivayet ve hadislerin arasında mana, lâfız ve ibare bakımından birçok ihtilaflar vardır. Böylece bir olayın bir bölümü bir kitapta, diğer
bölümü de başka bir kitapta nakledilebilir. İşte bunun için
muhterem okuyucuların bu kitabın kaynaklarına müracaat ettiklerinde mezkûr kaynakların hepsine müracaat edip tatbik
etmeleri gerekir.
3- Bizim bu kitapta yararlandığımız kaynaklardan biri de ilk
kaynaklardan biri sayılan “Tabakat-ı İbn Sa’d”dır (vefat h.230).
Bu hususta bazı nükteleri bildirmek zaruridir. Ne yazık ki,
bu kitabın basılmış tüm nüshaları, el yazısıyla yazılı olan nakıs bir nüshadan alınmıştır ve dolayısıyla da Peygamber’in
(s.a.a) Ehlibeyt’inden bazı şahsiyetlerle(İmam Hasan ve İmam
Hüseyin (a.s) ) ilgili hiçbir bilgi yer almamıştır. Ama hamdolsun bu el yazısının tam metni İstanbul Topkapı sarayında bulunup son zamanlarda üzerinden birkaç fotokopi alınmıştır.
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Büyük araştırmacı Mahmudî de İmam Hüseyin’in şehadetiyle ilgili rivayetleri Beyrut’ta bastırdığı “İbn Asakir” adlı kitabın
son bölümünde nakletmiştir. Bizim bu kitapta “Tabakat-ı İbn
Sa’d’a istinadımız; “İbn Asakir”in Tarih kitabının nüshası vasıtasıyla olmuştur. Ümit edilir ki, Tabakat’ın tam metni yakın
bir zamanda ilmiye havzalarında basılıp, istifadeye sunulur.

KAYNAKLAR
-AAhbaru’t-Tival: Ahmed b. Davud Dîneverî, öl. 381 h.k., Mısır-

Abdulhamid Basımevi.
Ahbaru’z-Zeynebiyyat: Ubeydilî, öl. 314 h.k., Kum.
A’lamu’l-Vera: H.k. 6. Asır ulemasından Eminu’l-İslam Taber-

sî, Tahran-İslamiye baskısı,1338.
-BBesairu’d-Derecat: Muhammed b. Hasan-i Saﬀar, öl. 290 h.k.,

Tebriz, 1380.
Biharu’l-Envar: Allame Meclisî (r.a.) öl. 1110 h.k., Tahran-İsla-

miye baskısı.
-D-

Daavatu’r-Ravendi: Kutbuddin Ravendi, öl. 573 h.k., Kum.
-EEbsaru’l-Ayn ﬁ Ensari’l-Hüseyin: H.k. 14. asır ulemasından

Şeyh Muhammed Semavî, Basireti, Kum.
Edebu’l-Hüseyin: Günümüz ulemasından Sabri Hamedani,

Kum.
el-Bidaye ve’n-Nihaye: İbn Kesir-i Dimişki, öl. 774 h.k. Bey-

rut, 1387.
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el-İmametu ve’s-Siyase: İbn Kutabye Dîneverî öl. 276 h.k. Mı-

sır,1388.
el-Kâmil: Muizziddin b. Esir, öl. 630 h.k., Beyrut,1387.
Emali: Şeyh Saduk, öl. 381 h.k., Tahran.
Ensabu’l-Eşraf: Belazurî (H. 3. asır yazarlarından), Bey-

rut,1397.
-İ-

İkabu’l-A’mal: Şeyh Saduk, öl. 381 h.k., Tahran.
İrşad: Şeyh Müﬁd, öl. 413 h.k., Necef-i Eşref.
İsbatu’l-Vasiye: Mes’udî, öl. 346 h.k., Kum.
-KKâmilu’z-Ziyarat: Muhammed b. Kavleveyh, öl. 367 h.k., Ne-

cef, 1356.
Kenzü’l-Ummal: Mü aki Hindi, öl. 975 h.k., Beyrut, 1399.
-Lel-Lühuf: Seyyid İbn Tavus, öl. 673 h.k., Tahran, 1321.
-MMaktel-i Avalim: Abdullah b. Nuriddin Bahrani, h.k. 12. Asır

ulemasından, Tahran.
Maktel-i Harezmî: Hatib Harezmî, öl. 568 h.k., Kum.
Maktel-i Mukarrem: Abdurrazzak Mukarrem, öl. 1391 h.k,

Âdab Matbası, Necef, 1392.
Menakıb: İbn Şehraşub, öl. 588 h.k., Kum.
Mûrucu’z-Zeheb: Mes’udî, öl. 346 h.k., Kahire, 1384.
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Musiru’l-Ahzan: İbn Numa, öl. 645 h.k., Tahran.
Müstedrekü’s-Sahiheyn: Hâkim Nişaburî, öl. 405 h.k.
Müstedrekü’l-Vesail: Muhaddis Nuri, öl. 1320 h.k., Necef-i Eşref.
-NNuru’s-Sekaleyn: İbn Cuma Hüveyrî, h.k. 11. Asrın âlimlerin-

den, Tahran İslamiye baskısı.
-GSahih-i Buhari: Muhammed b. İsmail Buhari, öl. 255 h.k.
Seﬁnetü’l-Bihar: Merhum Şeyh Abbas Kummi, öl. 1359 h.k.,

Tahran.
-Ş-

Şerhu Nehci’l-Belâğa: İbn Ebi’l-Hadid, öl. 656 h.k. Mısır,1378.
Şerhu Sahih-i Buhari: İbn Hacer Askalanî, öl. 852 h.k. Mısır.
-TTabakat-ı İbn Sa’d: Muhammed b. Sa’d el-Katib el-Vakidî, öl.

230 h.k.
Tarihu’l-Hulefa: Celaluddin Suyûtî, öl. 911 h.k., Daru’l-

Fikr,1394.
Tarih-i İbn Asakir: İbn Asakir-i Dimişki, öl. 571 h.k. Bey-

rut,1398 h.ş.
Tarih-i Taberî: Muhammed b. Cerir et-Taberî, öl. 310 h.k.
Tarih-i Yakubî: İbn Vazih-i Yakubi öl. 284 h.k., Beyrut, Dar-ı
Sadır, 1379.
Tehzibu’t-Tehzib: İbn Hacer Askalanî, öl. 852 h.k. Haydaraba-

dî, Hind,1326.

430 □ Sözleriyle İmam Hüseyin (a.s)

Tenkihu’l-Mekal: Mamakanî, öl. 1351 h.k., Necef, 1350.
Tezkiretu’l-Havas: Sibt b. Cevzî, Necef, 1369.
Tuhafu’l-Ukûl: Hasan b. Şu’be el-Harranî, h.k. 4. asrın mu-

haddislerinden, Kum, 1394.
-UUsul-u Kâﬁ: Şeyh Kuleynî, öl. 329 h.k., Tahran,1388.
-VVak’atu’s-Sıﬃn: Nasr b. Müzahim, öl. 212 h.k., Mısır.
Vesailu’ş-Şia: Şeyh Hürr-i Amilî, öl. 1104 h.k., Tahran.
-YYenabiu’l-Mevedde: Şeyh Selman Kunduzî, öl. 1294 h.k., Irak,

1385.

-Ve dipno a zikredilen diğer kaynaklar.-
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