


İSLAM: TARİHİNDE
Hz. HASAN VE Hz. HÜSEYİN DÖNEMLERİ

(Mezheple,. Tarihi Açısından Bir Tedkik)

Prof. Dr. Ethem Ruhi FIGLALI

Bu yazıda, bütünüyle İslam dünyası için vazgeçilmez isimler olan
Hz. Hasan il<-Hz. Hüseyin dönemleri, Sünni ve Şii kaynaklarm ışığı
ahIllda Mezhepler tarihi açısından ele alınacak ve haz ı değerlendirmelere
te~ebbüs edilecektir.

Hz. Hasan Dönemi

H7.. Hasan, Hz. Peygamber'in sevgili kızı Hz. Fatıma ilc Ali b. Ebi
Talib'in büyük oğludur. Hicretin 2. yılında doğduğu rivayet edilmekte
ise de, kaynakların çoğunluğu hicretin 3. (m. 625) yılı Hamazan ayının
ortasında doğmıı~ olduğunda birleşidcrl•

H7.. Peygamber'in en sevdiği torunudur. O zamana kadar Araplarca
bilinmeyen "Hasan" adı, bizzat Hz. Peygambcr tarafından verilmiştir.
Künyesi Ebfı Muhammed'dir. Vücudunun göğüsten yukarısı Hz.
Peygamber'e çok benzerdi. Hakkında birçok menkibe vardır. Halim,
efen.di, sakin, yakarlı, fitne ve düzensizlikten kaçınan bir yaradılışta
idi2• Hayatında yüzden. fazla evlilik yapmıştı. Hatta hir Şii müellifi

1 Sııyüti, Tarihu'I-Hul_fü, nşr. M. Muhyiddin Abdulhamld (Kahire 1383/1963,3. bs),
188; Muhammed Cevad Muğniyye, eş-Şiatıı ,.e'I.Hiikinıun (Beyrııt 1962), 57 (Bundan sonra,
eş-Şia/ıı ve'I.Hiikinıun, şeklinde kısaltılaeakttr); ıbrahim cI.Müsevl ez.Zeneanl, Akli'idu'l.
!nı"mi)'ycti'l.lsnliaşeri)'.}'c (Beyrut 1393/1973,2. bs.). 141 (Bundan sonra, Akliid, şeklinde kısaı.
t,laeaktır); ıbn Şehraşi,h el.!lIôzeııderani, Meniik,bu Ali b. Ebi T,Uib (Neeef 1375-76/1956), 3/191
(Bundan sonra, Menük,b, şeklinde kısaltılacakt.r); Şemseddln Muhammed İbn Tülun, e/.Eim.
rnellı'I.!snôaşer, nrş. Selahuddin el.Muııeecid (Beyrııt 1377/1958), 63 (Bunılan sonra, ıbn Tulun
şeklinde kısaltılacaktır).

2 Suyüti, 1811v.d.; İbn Tiilün, 63 v.d.; eş.Şiatu v.I.Hlikinıun, 58 v.d.; Ahmed b. Hacer
el.I1cytemi, es.Sava'.klı'/.Muhrika fi'r.Reddi (alii Ehli'I.Bida( ve'z.Zıındaka, nşr. Abdulvehbab
Abdulınıif, (Kabire 1385/1965), 137 v.d. (Bundan sonra Sovliik şeklinde kısaltılacaktır); el.
Mes(ı1di, el.Tenbih ve'I-Işraf, nşr. A. İsmail es.~avı (Kalıire.Bağdud 1357/1938), 261; (Bundan
sonra, Tenbih şeklinde k.saltılaeuktır); İbnu'I.Esir, Usdıı'/.Cabe, 2/10-16 ..
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olan İbn Şehraşfıb'a göre, 250 veya 300 kadınla evlenmişti. Bu yüzden
ona mitliik (çok boşanan) denmiştir\ Kız-erkek onbeş çocuğu vardır.
Soyu el.Hasanu'I.Musenna ilc Zeyd adlı çocuklarından yürümüştür.

Hz. Hasan, babası Hz. Ali'nin 21 Ramazan 40 (29 Ocak 661 tarihin-
deki vefatı üzerine, bir rivayete göre aynı gün4, bir rivayete göre des iki
gün sonra 37 yaşında iken Kt1fe'deki hey'atla hilafet mevkiine gelir. As-
lında Hz. Hasan'ın hilafete gelişi, Kuleyni'ye göre6, Hz. Ali'nin vefa-
tından önee Hz. Hasan'a, Resıılullah (s.a.s.)'ın kendisini imamet mev-
kiine getirmesini ve emanetleri teslim etmesiııi emrettiğini söylemesi
üzerine olmuştur. Şii kaynaklar dışmda, bu rivayete yer verilmemiştir.

Hz. Hasan'ın hilafete gelişi ve sonraki olayların gelişmesini, Şii
açıdan en sıhhatli bir şekilde veren kaynak Ebu Hanife ed-Dineveri
(282(850)'nin el.A/ıbıiru'ı.Tlt'til'ıdır. Gerçekten tarihi olayların Şii ge-
leneği içindeki ilk tezahürleri, henüz bozulmamış bir halde ed.Dineveri
tarafından verilmiştir, denebilir; çünkü o, İmamiyye'niıı gizlendiği söy.
lenen soıı imamından yalnızca yirmi yıl sonra vefat etmiştir. Bu bakım-
dan Şii rivayetlerine en yakın bir isimdir. İşte ona gör~, Hz. Ali'nin ve-
fatından sonraki olaylar şöyle cereyan etıniştir7•

Ali (r.a.) vefat edince, Hasan meseide gitti. Halk et.
rafında toplandı ve ona bcyCat etti. Sonra Hasan halka hi.
taben şöyle dedi: "Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Emi.
ru'l-Mü'minin'i öldürdünüz. Allah'a and olsun biliniz ki o,
.Kur'an'ın indirildiği, Kitiih'ın ref'olunduğu, Kalem'in ku.
ruduğu gecede öldürüldü. Kaldı ki Musa b. İmri'm da aynı
gecede ölmüş; İsa b. Meryem de aynı gecede ref'olıınmıış-
tur".

Muaviye, Ali'nin öldürüldüğü haberini alınca, Abdul.
lah b. Amir kumandasında bir ordu hazırladı. Sonra o, <Ay.
nu't.Temir (Irak'ta Kerbela yakınlarında bir yer)'i almış ve
Medain'e niyetle Enbar'da konaklamıştı. Bu haberler, Ku-
fe'de hulunduğu sırada Hasan b. Ali'ye ulaşmıştı. Bunun
üzerine o da Abdullah b. Amir'le ı;avaşmak üzrc Medı1in'e

3 Menakıb, 3/192. Ayr. bk. Akaid, 145; Suyuti, 191.
.~ Menakıb, 3/191; Suyuti, 191; Akıiid, 143.
.S el.Mcs(udi, Muriicu'ı-Zeheb (Beyrot 1965), 2/426 (Bundan sonra, Mcs(udi ~ekliııdc

kısaltılacaktır); Tenbih, 260.

6 el-Kuleyni, el.Uslil mine'I-Kafi (Tahran 131l8-3. bs.), i /297-99.
7 Ebu Hanife ed-Dineveri, el-Ahbliru't-Tıtal, nşr. AbduIınun'im Amir (Kabire 1960),

216-18, 220-22.
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yürüyüşe geçti. Silbilt'a varınca, adaınlarının yüreksizlİğinİ
ve sava~lan kaçuıdıklarını gördü ve böylece Sabaı'ta ko-
nakladı. Orade. ayağa kalktı ve şunları söyledi: "Ey insanlar!
Bu sabah içimd~ hiçhir Müslümana kar~ı kötii bİr his beslemek.
sizİn uyandım; sizlerin de benim gibi olduğunuzu görüyorum.
Görü~üınden dolayı bana karşı çıkmayaeağınıza inanıyorum.
Şüphe yokki cemaata katıldığı için heğenmediğiniz kişi, bir
fırkaya katılandan çok daha üstündür. Görüyorum ki, pek-
çoğunuz savaştan cl-etek çekmiş ve çarpışmaktan kaçınır
olmuş durumdasınız. Ben de sizlere istemediğiniz bir şeyi yük-
lemek arzusunda değilim".

Adamlan onun bu sözlerini ı~ıtıııc(', birbirlerine bakı:;-
tılar. Aralarında Haricilerin görüşlerini benimseyenlerden bir
kısmı, "Hasan da, bahasının daha önce küfre gidi~i gibi küfre
düşmüştür" dedi ve sonra onlardan. bir kısıııı onun. üzerinn
yürüdü; altından üstünde n.amaz kıldığı seeeadeyi çekip aldı
ve elbisesini omuzundan çekip alıncaya kadar çeki~tjrdi.
Bunun üzerine o. atına atladı ve, "Rehia ve Hemdan nerede?"
diye hağmh. Böylece onlar OIJ.U "evirdiler ve saldırganları
onun etrafından uzaklaştırdılar.

Sonra o, Mediiin.'e gitmek ii:ıre hareket etti ... lIüricilf'rin
görüşünü paylaşan biri (Bı~ni Esed'dcn Cı-Cerrah h. Kabisa),
onu öldürmek istedi ise de başaramadı, sadece yaraladı. Ha-
san Medain'e geldi; orada iyileşti ve İbn Amir'le kar~ılaşDlak
üzre hazırlığa girişti.

Muaviye ise, Enbar'a kadar yaklaşmıştı. Orada Hasan'ın
kumandam olan Kays b. Sa(d h. Ubiide hulunuyordu. Mua-
viye onH kıışatlı. Hasan, ımlıısııyla çıktığınd •. Ahduııah h.
Amir'le karşılaştı. İhn Amir. Hasan'm ordusuna hitfıl;en,
"Ey Iraklılar! Gerçekten ben sava~ yapacak değilim; yal.
nızca Muaviye'nin öncü kumandamyım. Şimdi o, bütün ~am
kuvvetleriyle Enbilr'da tevakkuf etmiş durumda olup,' Ebfı
MlIhammed'e (yani Hasan) benden seli'nn söyleyiniz Ye ona,
senin ve seninle beraber olan bu topluluğun hayatlIlı koru.
yaeağırna söz verdiğimi bi1dirini7! dedi' dedi".

Halk hu sözleri işitince, !'Oavaştan kaçındılar ve sava~
fikrinden soğudular. Böylece Hasan da savaşı terketti Ye

Mc(ıain'e uzaklaştı. İbn Amir de onu muhasara etti.
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Husan, adamlarının yüreksizliğini gorunce, Abdul-
lah b. Amir'e, hilafeti teslim için ileri sürdüğü şartları Lil-
diren bir ~artname gönderdi. Şartlar ~ıınlard~: 1) Muaviye in-
tikam için Iraklılardan hiç kimseyi tutuklamıyacaktır; 2)
Arap olsuıı olınasın herkt~s emniyet altında olacaktır; 3) Suç-
ları ne olursa olsun Muaviye onları görmezlikten gelecektir;
4) Ehviız'm hariicıııı yıllık olarak ona (Hasan} ,.ereeektir;
5) Karde:;;i Hüseyin'e yıllık iki milyon dirhem verecektir;
6) HaşimoğHllarına da Abdşenısoğııllarına gösterdiği yakınlığı
göstf'reeek ve onlara verdiği hağı~ıarı verecektir.

İbn Amir bıı ~artlan ıvı:uitviye~ye bildirir. O da bunları
kendi eliyle yazar Vtl altwı mühürler. Sonra onu, belirtilmiş
bir ahidnamt \'f~ aldatıcı vaadler nlarak İbn Amir'e verip
Hasan'a gönderir ve buna hütün Şam halkını ~ahid tutar.
İbn Amir, sözle~meyi Hasan' i ulaştırır; o da bHndal1 memnun
011\1' ve anlaşmayı Kays b. Sa(d'a bildirerek yetkilerini :Mu-
aviye'ye devretmesini ve Medain'e dönmesini cmrcder.

l\Jektup Kays'a ula~ınea, halka hitaben ~öyle dedi:
"Ey insanlar! Şn iki durumdan birini seçiniz: Ya imanısız
savaş, ya d'l Muihiye'nin itaatı altına girmek". Onlar, Mua-
viye'nin itaatı altına girnlf~yi seçtilerS. Böylece onlar; :Mc
Jiiin'e gittiler vf; Hasau da Medaiıı'den halkla birlikte Ku-
fe'ye kadar gitti. :l\Iuaviye ıle oraya geldi ve Hasan, ~artları
ve verilen sözleri ona şahsen de teyid ettirdi. Sonra Hasan,
ailesi ilc birlikte Medine'ye gitti ...

Hz. Hasan'ın Muil\.iycile "nla~ma;;ını hpmcn hemen benzer ~ekil.
de, ama ö~et yollu anlatan muahhar hir Sünni müellif es-Suyuti, a;ılaş-
ma ~artlarına "hilMetin Mufıviyc'nin ölümü halinde Hasan'a iaue
edilmesi" maddesini ıle eklcr9• Aynı ınadd(~, Şii hakış açısından kaleme
alındığı açık bir ~ekilde helIi olan el'/miinıe ve's.Siyiisl' müdlifince de
kaydedilmektedir'o. Kezfı diğer Şii müdlifJer da aynı kanaatı payla~-
maktadırlar". Ancak bıı bilgilere, ilk devir kayııaklarında rastlanına-

II tbnu'I.E,ir, el.Kamil fi'r-Tarih (Be)"rııı 1385-6/196j-6), 3/407, (Bundan '!onra, İlı.
nu'I.Esir şeklinde kısaltılacaktır).

9 ~uyiıd, 191.

10 eı.lnıiime le','.Si)'n .•c, nşr. TaH ••Mııhammed ez-Zeyni (Kahire 1967), 1/140 (İbn Kıı.
tey!>".yc nisbet olunur).

II M,ı. lık.: tbn Tiılun, 65: Akiiiıl, H.3; S"yyid l\Iııhammad llu",ıyn Tab.halıa'i, The Shi'ite
blam, Farsçadan İng. çev."Seyyeı1 Ho,se;n )iasr (D.S.A. 1975),56.
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maktadır. Ayrıca İbn Haceri'I.Heytemi, bu maddeyi, "Muaviye ken-
disinden sonra kimseyi yerine ta)' in etmeyecek; aksine hu i~ (hilafet),
ondan wnra Miislümanların ştırtbı ile tesbit olunacaktır" ~eklinde nak-
leder12• Bir Şii yazar olan Gölpınarlı da aynı görüşü paylaşır13• İbnu'l.
Esir, yukarıdaki şartlara, Hz. Ali'ye sövmemeyi de dahil eder14•

İster Hz. Hasan'lD, adaylığını ister hiçbir aday göstcrilmemesini
esas almış olsun, bu anlaşmanın Muaviye tarafından işletilınediği açık.
tır. Diğer taraftan, hir.e göre, anlaşınada höyle hir hükmün bulunması,
olayların gelişmesine pek uygun düşmemektedir; çünkü Muıhiyc, Hz.
Hasan'ın vofatından sonra ve kendi ölümünden önce hilafet iı;in Yezid'c
bey'at aldığı ;mmaıı, Hz. Hasan'la yapılmış anla~ma uyarınca hilil.fetc
namzcd gösterilmeyeceği yolutHIa herhangi bir itirazııı vuki'ı hıılduğıına
ılair hir vesika veya rivayete ~ahip hıılunmamaktayız.

Duruın ne /llnrsa olsun, Hz. Hasan Muaviye ile anlaşmak suretİyle,
Müslümanlar arasıııda Y(~lJ.idcn.kaıı dökülmesini istememi~ ve insanların
sulh içinde yaşamalarını arzulamış olmak gilıi'5 gerçekten büyük hir
al.i cenahlık göstermiştir. Gönül hu uh'i davranış karşısında, muhatal"
larınııı da hiç değilse hiraz insaflı olmalarını arzu ederdi; ama ne varki,
Muaviye ve adamları, haşta Kilfe valisi el.M:uğire h. Şu<be olmak üzre,
Hz. Ali ve soyuna veya kısaca Haşimoğullarına karşı sadakat ve insaf
göstermek şöyle dursun, hiç de iyilikle davranmadılar, sözlerinde durına-
ıhlal'. cl-Muğire, Muaviye'nin v[,lisi olarak yedi yıldan fazla bir zaman
Ki'ıfe'de hulunduğu sırada, Hz. Ali'yi kötüleıne ve Hz. Osman ilc adam-
larını rahmetle anma giLi, fitnp- kazanım kaynatmaktan vc Müslüman-
ları tahrik etmekten ve tefrikaya scvketmekten başka hiçhir faydası
olmayan fevkalade çirkin ve utanç verici bir faaliyetin arlarnı oldu. Bu
yoldaki kötülemc kampanya!;ı öylesine yaygmla~tl ki, 'Muaviye'dcn hıı
hareketlcre mani olması istendiği halde, o da huıılaı:a müdühale f~tmcdi
ve böylece sanki teşvik eder dunıına düştü. Bu çirkin hareketlere karşı
çıkaıılar, bu arada Hucr b. Adiyy yok edildi (SI /671)16 ve güya, Lu türlü
gayr-i meşrtı iddialar, davranı~lar ve baskılarla otoritenin sağlanacağı
düşünüldü.

12 Sal'liık", 136.
13 Ahdülbıikıy Gölpmarlı, Tarih IJoyımca JsUim M.zhep/eri ve Şii/ik (istRubul 1979),377

(Bundan sonra, GÖll'ınarlı şeklinde kısaltııa~aktır).
14 lbnu'I-Es.r, 3/405.
LS Ebi. ::Ilıhnef, Mak/elıı'/.Ilıısey,. "ll Masra'ıı L.','lıl-iBey/ilıi !'tl Aslılibihi fi-Kerbrla (Bağ.

uau 1977), 3. (Bımdan soura Ebiı Mılınef şeklinde kısaltılaeaktır).
16 Taberi, 2/112 v.d.; tbnıı'l-Esir, 3/472 v.d.; Hasan ilmilıim Hasan, Ttirih,,'ı-Jsltim

(Kahire 1964), 1/397 (Bundan sonra Tarih/!'I.Jsltim şeklinde kısalt.lacaktır.
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Hz.' Hasan'ın hilafette kalış süresi hakkında farklı ridyetler ,-ar-
oır. Bir kısmına göre, hiıarette dört ay üç giinl7, bir kısmına göre de altı
ay üç gün kalnw;itırIB• Muaviye ile anlaşm" 25 RchiyüIevvel 411 31 Tem-
muz 661 tarihinde yapıldığına göre, ikinci riva.yetin daha doğru olması
gerekirl9•

Anlafoimadan Sonra Mcdine'ye yerleşen Hz. Hasan, oraoa on yıla
yakm bir müddet ya~aoı ve nihayet, rivayctl~re göre, Yezid b. Muaviye
ile evlendiriImek vaadiyle kandırılan karısı Ca'de binti Eş'as b. KlIYs
tarafından zehirlendilo; 28 Safcr 49/6 Nisan 669 tarihnde öldü ve Baki(
mezarlığında annesi Hz. Fatnna'nın yanma defnedildiZI.

Hz. iIüseyin Dönemi

Hesulullah (s.a.s.) ın gözbebeği iki torunundan ikincisi olan Hüseyin
b. Ali h. Ebi Ti\lib, 5 Şilban 4 (30 Aralık 626 tarihinde, Medinc'de doğ-
ınııştıır.

Künyeili "Ebii Abdillah", Iilkabı "f~ş-Şehid"dir. Ayrıca ken-
disinc "Reyhaııetu'n-Nehi" (Hz. Peygamber'in çiçek demeti) de
denir. Göğsünden a~ağısı Hz. Peygamber'e çok benzerdi. Doğduğu za-
man, Hz. Peygamber, "O, cennct çocııklarıııın efendisi (seyyid)dir".
demiş ve ağabeyi Hz. Hasan için yapıldığı gibi, doğumunun yedinci
güniinde, o güne kadar Araplarca bilinmeyen admı, sağ kulağuıa ezan,
sol kulağına da ikaamet okuyarak koymuştur. Hz. Peygamber, Hz.
Hasan ilc Hz. Hüseyin'i pek fazlaseverdi. Hz. Hüseyin'in ağladığıııı du-
yunca, "Onun ağalaması bcni iııcitir" der ve onu dudaklarından öperek
severdi. Bir keresinde, "Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim; Allah
Hüseyin'i sevenleri sever" buyuran Res"luııah (s.a.8.), hir gün zevce-
lerinden Ummu' Selemc'nin evinde otururken Hz. Hasan gelir; onıı
kucağına alarak sağ dizine oturtur ve öper. Sonra Hz. Hiiseyin gelir;
onu da sol dizine oturtarak öpel'. Sonra Hz. Fatıma gelir; onu da kar-
şısına oturtur ve sonra Hz. Ali'yi çağırır ve dcr ki: "Ey Ehl-j Beyt! Şüp.
hesiz Allah sizden rics'i (günah veya Allah hakkıııda herhangi bir şüphe)

17 Menôkıh, 3/192.
18 Suyuti, 191-2; Tenbilı, 260; el-lmame ve' •• Siyase, 1/140.
19 Mcs(udi, 2/246; Akaid, B3; tonu'I-Esir, 3/405-6.
20 Gölpınarlı, 378; Sh;'ite Islam, 57; Akaiel, 144-45; Suyuti, 192; tonu'I-E_ir, 3/460;

Usdu'I.(:abe, 2/15.

21 lIz. lIa,an'ın 50 veya 51 yıJında öldüğü de söylenir. Bk.: .'1cnôk,J>, 3/192; A"aid, 145;
el.lmiime t"c's.Siyiise, i j150; Tcnbih, 260; yak,ibi, 2/213; eş-.5iallı ı:e'l.lIakimun, 57; Suyuli,
192; tonu'J.Esir, 3 (460.
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gidermek istiyor ve sizi tamamiyle temizliyor" (33. Ahzab, 33). Hz. Pey-
gamber, Hz. Hüseyin'i elinden tutup oynatır, göğüslerine çıkarır ve
kısaca ona, derin hir sevgi yc şdkat duyardı22• Maamafib ona karşı du-
yulan sevgi,' şefkat ve hürmet. Hz. Peygamber'in "sevgili torunu" sı-
fatıyla, dedesinin vefatından sonra da Müslümanlar tarafından sürdürül-
ınüş ve böylece Hz. Hüseyin altı yaşında kaybettiği dedesive annesinin
yokluğunu, ağır bir şekilde hissetmemiştir. Mesdii, herkes tarafından
scvilen bir çocuk olarak hir gün Hz. Ömer huthe okurken onun yanma
çıkar ve, "Babamın minberinden in ve babanın minberine git" der.
Hz. Ömer de. "Babııının minberi yoktu ki .." diyerek onu yanına otur-
tur; o da, Hz. Ömer'in hutbesi süresin.ce elindeki çakıl taşları ile oynari).
O zamanki Müslümanlardan, her zaman; Hz. Pı>ygamber'in "sevgili
torunu" sıfatıyla derin sevgi ve hürın, t gördüğü açıktır. Nitekim Hz.
Ömer, Divan teşkilatını kurup herkese tahsJsat tayin ederken, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin'e, Bedr ~avaşına katılanlara ,,'erilen miktarda
tahsisat verdirir24•

Hz. Hüseyin'in ilk gençlik yılları ve sonrı>sında son derece fazıl,
çok namaz kılıp oruç tutan ve sadaka veren bir muttaki kişi olduğu;
~edine'den yirmiheş defa yürüyerek hacca gittiği ve çok hayır işlediği,
sahih haberIerIc bildirilmektedir25•

Hz. Hüseyin, Hz. Osman'm hilMeti sırasınd", 30 {651 yılında, Said
b. el.As'ın Kilfe'den Horasan'a yaptığı sefen, kardeşi Hz. Hasan'la
birlikte katılmış26; daha sonra da Hz. Osman'ın evini muhasara eden
isyancıhıra k••ışı Halife'yi konımak üzre babası Hz. Ali tarafından, yine
kardeşi Hz. Hasan'la birlikte memur edilmiştir27•

Hz. Hüseyin. babasının hilMeti sırasında, onunla birlikte Klifc'ye
gitmiş 've onun bütün seferlerine katılmıştır. Babasının şehid edilmesir-
den sonra, yine onun emrine uyarak Hz. Hasan'a itilat etmiştir2s• Hz.
Hasan, Muaviye ile anlaşma kararını bildirdiği zaman, Hz. HÜEeyiıı
karşı çıkmı~ ise de, kardeşir in, "Sus; ben senden iyi bilirim" demebi

22 Hz. Pcyganilier'in Hz. I!üscyin'e .•evgisi hakkındaki ri,ayctlcr için bk.: Usclu'/.Gabc,
2{18 v.d.; Sa"ô.k, 190, v.d.; Ak,iid, 146 v.u.; tbn Hacer, e/.l.abc, 1{683 (2{76 v.d .•yeni baskı);
lll. Asım Köksal, ls/am Tarihi-Ha.,eı-i lIüseyin ,'e Kerbela Facias. (Ankara 1979). 6 '.d.

23 tbn Hacer, 1{683.
24 Taberi, i {2413.
25 Usdu'/.Cabe, 2{21.
26 Taberi, 1 {2836.
27 Belazuri, Ensilbu'/.Eşrtif (Sülcymımiye Kütüphanesi, Heisülkütlfıb nı. Xo: 597-598),

483 o: Taberi. 1{3020.
28 Taberi. 1{3461.
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ijzerincs~sini çıkarmamı~ ve onunla birlikte, 41/662 yılınıia Medine'ye
gitmiştir29• I-Iır. Haşan'ııı 19/669 yılıııdaki vcfatıııa kadar omınla hirlik-
tl', ondan sonra da Muih iye'nin 60/680 yılındaki ölümiioe'kadar da yal-
1ll7. olarak zühd ,;e takva ilc meşgulolan H7.. Hüseyin'c. Hz .Hasan'm
vef<ıtından SOlU a imanı olarak lwy(at Edildiğinı' dair, muahhar Şii eser-
leri iıir yana bırakacak olursak, ilk Şii kaynaklarda herhangi hir riva-
ye1e rastlamıyoru~. Öyle görünü)'or ki. İslam dünyası, Hz. Hasan'ın
kendisine KUf<~Vi' Basra'da ytıpılan hey'atla tevdi edilen hilafeti Muih-i-
ye ile anlaşıp ona denetmesi üzerine. hu i~i tamamlanmış ve kapanmış
bir me"ele olarak tel[ıkki etmiştir.

Nitekim ilk Şii müellifler olan E1Hl Mıhnef (ıS7 /773), "d-Dineveri
(282/895) ve Yakııhi (292/904). Hz. Hüseyin'in. kardeşinin yaptığı au.
laşmaya karşı çıkarak Muiıviye aleyhinde ve kendi imftmeti lehindeki
bir faaliyetinden söır. etmekşöyle dursun, bilakis onun, IJII husustaki
birtakım kllJırdanışlara fırsat vermediğini rivayet ederler. Mesela, Hz.
Hasan'ın vefat haheri Kfıfeyc uh şınca, onların Kfıfe'deki taraftaJan
Süleyman b. Surad'ın evinde toplanarak, Hz. Hüseyin'e, Hz. Ali ve
Hz .. Hasan'ın haşlanna gelen musibetin intikamını almak üzre emrini
beklemekte olduklarını hildiren hir mektup gönderirler3t1• Daha sonra
Hııer. b. Adiyy'in mesci(l~erde Hz. Ali'nin kötülenmesi faaliyetine karşı
çıktığı için iildül'ülııwsi (Sı /67ı) üzerine, Küfe'nin ileri gelenlerinden
hiri, hem hu haberi iletmpk hem de Hz. Hiisf'yin'i getirmek maksadıyla
Medine'ye gelir. Bu durumu haber alan Muaviye, Medine valisine Hz.
HÜbl'yin'i rahatsız etmemesini; çünkü kcndisinc bey(at ettiğini bildiren
bir mektup yazar. Ayrıca Hz. Hüscyin'e de, fitneyi seven kötü huylu-
ların kcndisini ayağa kaldırmaması tavsiyesinde hulunur. Bunun üzerine
Hz. Hüseyin de ona hir mektup yazarak, "Ne seninle harhetmek isti-
yorum, nf'- de sana karşı çıkıyorum" dcr. ed-Dineverl, hn olayı naklet-
tikten sonra şunları da jla\.ı~ ı~der.'i:

"Ne Hasan ne de Hüseyin, Muaviye'nin hayatı boyun-
ca. kendi şahısları adına onuan kötülilk. ve çirkinlik görmediler.
Muaviye uc, ne onlara şart olarak ileri sürdüğü şeylerden
hirini kesti rıı~de onların iyiliğine olan hirışeyi dı~ğiştirdi".

Maamafih Hz. Hüseyin, Muaviye'nin iktidarı sırasında olanlara
ses çıkarınayıp kendi köşesinde taat ve ihadetle vakit geçirmiş ise de,

29 Taher\, 2/9.
30 YiikCıbI, 2/216-7; Ehfı Mıhnef, 5-6.
3ı Dinenri, el.Ahbiir, 2,,4-25.
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durumun 56/676 yılından sonra d(~ğişmi~ olması muhakkaktn; çünkıı
bu yılda, Muaviye'nin oğlu Y~zıd'p, bey (at edilmesini istemesi32, hcmp,n
bütün Müslümanları oldnğı; kadar Hz. Hüseyiıı'i dc gönülden sarsmış
Ve tedirgin (~tmi.';;tir.

Muaviye, Küfe \'iUi~i el.MlIğirf' lı. Şu(!w'yi azledip ycrine Said ll.
cl-As'ı vaıi yapmak istcr. Ancak bunu haiJcr alan Muğirc, derhal Şam'a
gider ve Muaviye'niıı oğlu Yczid'lc görüşür. Ona, "Şüpke yokki Nehi
(s.a.s.)'nin ashahı, Kureyş'in hiiyükleri ve yaşlılan gitmiş; onların
oğulları kalmıştır. Sen dp, hıınların arasında en üstünü, (~nisabetli görii~
sııhihi, sünneti VP, siyi"ıseti en iyi hilrnsin. Bu yüzdcn Emıru'I-Mii'minlıı'i
(Muaviye), sana hey'at almaktan. alakoyan şeyi bil' türlü anlıyamıyo-
rum" der ... Bu fikir Yf'zid'df. olgunlaşınca, durumu hahasına hildirir.
O da Muğire'yi çağırarak işin aslını araştırır, ve Yczid'e ne dediğini so-
rat. O da şu cevahı verir: "Ey Mü'minlerin Emiri! Osman'dan sonra kan
{lökü1ınesi ve ihtiıarm neye malolduğunu gördün. Yezid'i senden sonra
halef kıl ve ona hey'at ai..: D. Böylece Muğirc, şah"ı menfaati icabı,
yalnızca altından kaymakta olan Ktıfc vi"ıliliği koltuğımu kurtarmakla
kalmaz, aynı zamanda İsııım dünyasına artık halifenin seçimle gelme
geleneğini ortadan kaldırıp saltanat sistemine gcçi~irı yoııarını açmış
olur. Elbette höylc bir durum. o zamana kadar Arapların ve Müslüman'
ların anlayışlarına uygun olmadığı için yadırganacaktı. Ayrıca Yezid.
gerek inancı ve davranışları, gerek ya~ayışı bakımıııdaıı Mü!;'lüman-
ların daima tenkid ettikleri ,'c hatta" f iis ık" saydıkları biri idi.

~itekim Muğire'nin tı~siriyle Kılft~, Ziyad h. Ehihi'rıin korkusuyla
Basra ve tabii başta Şam, Yezid'e bcy'at etmiş olmakla beraber, hi"ıla
daha Müslümanların kalbi YC merkezi durunıunda olan Medine'nin, böy-
le hir usulsüzlüğü ve hele Yezid gibi nefrette bakılan birinin halife nam-
zedliğini kolayca kabul etmesi hekleneme7.di. Muin'iye de Muğirc'nin
şahsi nıenfaaıi uğruna ortaya attığı hu korkunç dGreeedeki kurnazea
oyunu, siya~i dehasıyla ve hıı fikI'in muhaliflerini sabırla ve zaman za-
man da hile ile yola getirmcnin ince hcr,aphnnı yapar. Öme Medine'yc
vali yaptığı Men'an}. d.Hakem'ı~, Yezid'den söz etmeksizin, bir mektup
yazarak artık yaşlandığmı ve ümmetin kOldisinden sonra hir ihtilafa düş-
mesinden korktuğunu; hu sebepten kendisinden sonra yerine bil' halef
seçmeyi düşündüğünü; ama i~i Medinedekilerle istişare etmeden bitir-
mek istemediği için, durumu onlara arzetınesini vc ona sunulacak tek-
lifleri kendisine hildirm.e~ini istN.

32 Me,<ildl'ye göre (3/27) hey (at isteme yılı 59/679'dlır.
3,3 lhnu'l.Esir, 3/503 v.d.; Tarihu'I-J./iim, 1/281; TaberI, 2/173 v.d.
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Açıkça görülüyor ki Mııi',,,iye, her ~eyden ÖllCC hir nabız yoklamak-
ta ve Yezid'in adını hildirmeden evvd, Mü.5lümanlarin yerine halife
tayin etmesi fikrilH~ yatkınlıklarmı araştırmaktadır.

Mervan, dıınınıu halka arzeder; onlar da uygun bulurlar. O da on.
ların muvfifakatııu Mm1viye'ye hildirir. Bunun üzcdue Muaviye, Mer-
van'a hir mektup daha yazarak, yerine halef kıldığı oğlu Yczid'e heyCat
alması iı>~iııkcndisine güvenoiğini söyler. Mervi'm, mektubu Mescid'de
okuvunca Müsıtmanlaı: dehşete kapılırlar, lıeyccanlamrlar ve öfkelenir.
ler .• Nitekim Ahdı;rralıınan b. Ebi B.,kr, Mervan'a, daha ha~langıçta
!'ıerek kı~ndjsinin gı~rckMuaviye'nin yalan söylediğini, Ümm,etin başına
habadan oğula geı,en "Heraklins" sistemini getirmek istediklerini
söyleyerek hu teklife karşı çıkarken, Ahdulla.h h. Ömer, Yezid'in fasık-
lığından, Ahdullah b. ZuIıeyr ise Allah'a kar~] gelene itaatın olmayaca-
ğından ve onun dini ifsad eoişinden dolayı açıkça itirazda hulunurlar
ve bey'atı reddederler. Bıı gruha Hiis~yn b. Ali h. Ebi Talih de dahildir.
Mervan, hu duruıııu Muaviye'ye intikal ettirir ve mezkilr şahısların
muhalefeti sehebiyle halkın bey'attan imtina ettiklerini bildirir. Bunun
üzerine Muaviye, yine aym yılda (56/676), Hicaz'a gider; Medine'de.
hey' ata muhalefet eden. dört kişi ilı: görüşiir. İbnu'z-Zubeyr, Muaviye'ye
ya yerine kimseyi I))r~kmaksızın vefat ('dt'n Restılullah (s.a.s.)'dan
sonra ashahın yaptığı gihi raıı olacakları bir şahsı seçmesini, yahut
Hz. Ehu Bekir'in yaptığı şekilde kendi soyu ile ilgisi olmayan Hz. Ömer
gibi dinin direği olan hirini vasiyet etmesini, yahut da Hz. Ömer'in yap-
tığı gibi, mcseleyi altı kişilik hir şuraya hırakma;;ı şeklindeki üç yoldan
birini tercih etmesini söyler. Diğerleri de hu görüşe katılırlar. Ancak
Muaviye, yaptığı işten dönmeyeccğini, şayet içlerinde hiri müsbet veya
ınenfi herhangi bir Şt~ysöyleyecek olursa kellclcrini uçuracağını söyle-
yerek, herbirinin arkasma silahlı bin~r adam diker ve onlarla birlikte
minbere kadar gider. Sonra, "Bu topluluk kendilerine danışılmadan
hiçbir l'}eyinyapılıp kotarılmayacağı Müslüınanların efendileri ve seç-
kinleri olan kimselerdir. İşte bunlar razı oldular ve Yezid'e hey'at etti-
ler. Siz de Allah'ın adı üzerine heyCaı: edini2;!" der. Bunların hey (atını
gözedemekte olan halk da heyCat eder. Soııra o gidince, bunlara, "Hani
heyCat ctmeycccğjııizi ileri sürüyordııııuı; ~imdi niçin razı oldunuz ve
bey'at ettiniz?" deyince: onlar, "Allah'a and olsun ki bey'at etmedik"
cevabını verirler. "Pt~ki sizi durduran neydi?" diye sorduklarında da,
"Az daha öldüriilınekten korktuk!" derler34• Böylece Yezid'e, mezkilr
dört kişi dışmda, halk tamamen bey'at etmiş olur.

34 lbnu'l-Esır, 3/505-51 ı.
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İslam'daki seçime dayalı hilafet, veya başka bir ifade ile devlet
başkanlığı geleneğini, verasete dayalı saltanat sistemine dönüştüren
Muaviye, Receb 60 lMayıs 680 tarihinde vefat eder. Hilafet mevkiine
gelen Yezid'i bekleyen işlerin başında, kendisine yapılması gereken
heyCatın tamamlanması vardır. Bu iş için, o sırada Medine valisi olan
el-Velid b. Dtbe b. Ebi. Sufyan a yazdığı bir mektuba ilave ettiği "fare
kqlağı kadar" bir kağıda3s, her ne suretle olursa olsun, Hüseyin b. Ali,
Abdullah b. ez-Zubeyr ve Abdullah b. Ömer'in beycatlarını temin et-
mesini emreder36•

Velid, bir karışıklık çıkmasından korktuğu için, arası pek iyi ol-
mamasına rağmen, o sırada Hifaz'da olan Eme"i ailesinin reisi durumun-
daki Mervan'lıi istişare ederek, Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan,
Hz. Hüseyin ilt' İbnu'z-Zubeyr'i çağırıp beyCata zorlamak ister. Hz.
Hüseyin, Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulma-
sından önce bey'atın~n alınmak istendiğini anlar. Ancak Hz. Hü&eyin,
Velid ile görüşmeye gittiğinde, "Benim gibi bir adam gizlice bey'at ede-
mez: zaten halk katında olmadıkça gizlice yapacağım bir ley'ata sen
de razı olmazsın ..." diyerek, erkesi gün beyCat edeceğini bildirir.Yan-
larında bulunan, Mervan, Hz. Hüseyin'in hapsedilmesini; yanından
ayrılmadan ya beyCat etmesini yahut da boynunun vurulmasını tavsiye
ederse de, Velid, "Ey Mervan! Sen benim için dinimi yıkacak bir şeyi
seçmiş bul~nuyorsun. Oysa ben, Al1ah'a and olsun ki, Hüseyin'i öldü-
rüp de dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün dün.
yanın mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, onu öldürmeyi yine de
istemem ... BcyCat etmem, dediği için Hüseyin'i öldüreyim ha! ?... " di.
yerek bu teklifi reddeder37•

Velid'in yanından ayrılan Hz. Hüseyin, k~deşi Muhammed b.
el-Hanefiyye'nin ona, şehirlerdeIi u~ak durması, halka elçiler salarak
kendisine beyCata davet etmesi, eğer kabul etmeyip başkasına giderlerse,
bundan dolayı dininin, aklının ve faziletinin eksilmeyeceği, şehirlerden
birine gittiği takdirde halkın hakkında anlaşmazlığa 'düşetek çarpışa-
bileceği ve bundan <laonun zarara uğrayabileceği; bu sebeplerden Mek-
ke'ye, orada rahat edemediği takdirde Yemen'e, orada da sükunet bula-
mazsa dağ başlarına gidip halkın işlerinin SOnUcunu beklemesinın iyi

35 Taberi, 2/216: Delilıôri, Ensôbu'l-Eşraf, nşr. Max Schloe8iıİger(Jerusalem 1938), 4.B /12
36 Taberi, 2/216-17; MIhnef, 10-11, YüôM (2/229), "Bey(aı: etmezlerse boynunu vur ve

başlanın bana gönder. Halkın da bey (aunı nı; kaçmanlar olursa onlar hakkında da aynı ,eyleri
tatbik et ...•• şeklinde verir. ,-

37 Ebi! Mıhnef, 12-13; Taberi, 2/218-19. Krş. Dineveri, 227-28; İbnu'1-E8ir, 4/15-16.
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olacağı yolundaki tavsiyesine uyarak, 28 Receb 60/4 Mayıs 680 ge(esi,
bütün aile ferdıerini yanına alıp Mek~e'ye gider38•

Diğer taraftan KMeliler, Hz. Hüseyin'in Yezid'e bey(at etmeyip
Mekke'ye gittiğini haber alınca, Şebes b. Rib(i ve Süleyman b. Surad
el.HuziH gibi ileri gelenlerin evinde toplanarak Hz. Hüseyin'e beyCat
için davet mektupları ve elçiler gönderirler39• Bunun üzerİne Hz. Hü-
seyin, diırumu yerinde incelemek üzre, amcazadesi Müslim b. Akil'i Ku-
fe'ye gönderir. 5 Şevval 60/9 Temmuz 680 tarihinde40 KMe'ye ulaşan
Müslim, yolda karşılaştığı bazı durumlardan ve yanındaki rehbeı:lerin
susuzluktan ölmelerinden endişe ederek bu vazifeyi .bırakmak isterse de,
Hz. Hüseyin'in ısrarı üzerine işi sürdürür ve Kufe'de onun adına beyCat
almaya baş'lar; ilk anda oniki veya onsekiz bin kişi beyCat eder41• Müs-
lim, bı~ durumu Hz. Hüseyin'e bildiri;. '

Ancak Yezid'in adaıiıları da M:üslim'in bu f!taliyetlerini ona 'bil.
diril'ler. O da, UbeydulIah b. Ziyad'ı KMe'ye vali tayin edcı ve Müslim'i
ele geçirerek sürmesini veya öldürmesini ister. Bununüzerine Ubeydul.
lah, hemen KMe'ye gelir. Bunu haber alan Müsli.m yer değiştirir; Ubey.
duIIah'ın niyetini anlayınca da halkı ayaklanmaya çağırır ve Ubeydul.
lah'ı muhasara eder. Ancak valinin yanında yer alan KMeli ileri gelen-
lerin nasihat ve tehdidieri üzerine, ayaklananlar dağılmaya başlar ve
akşam namazından sonra, Müslim b. Akil'in yanında on kişi bile kal-
maz42• Geceleyin bir kadının evine sa,klanan Müslim'in k~ldığı yer tesbit
edilir ve öldürülür (8 veya 9 Zilhiece 60/9 veya 10 Eylül 680)4l.

Bu arada Müslim, Hz. Hüseyin'e Kufelilerin beyCatını daha önce
yazmış; ama onların sözlerinden döndüklerinfsağlam bir şekilde bildire-
memiştir. Bu yüzden herşeye tamam gözüyle bakan Hz. Hüseyin, Ku.
fe'ye harekete karar verir. Ancak İbn Abbas, Hz. Hüseyin'e, Kufe'IiIere
güven,ilemiyeceğini, onların dönek olduklarını, babası ve kardeşine et-
tiklerini ileri sürerek oraya gitmemesini; eğer Mekke'de kalmayı iste-

38 Ebii Mıhnef, 14; Taberi,.2/220-21; Belı1zurt 4-B/13.
39 Bıı mektuplar için bk.: Ebii l\lıhnef, 17 v.d.; tbnu'I.Esir, 4/20 v.d.; Dineveri, 228-29;

Taberi, 2/233 v.d.; Yiikfibi, 2/230 v.d.; Köksal, 28-31.
40 Mes(iidi, 3/54. .

41 Taberi, 2/228-29; İbnu'I-Esir, 4/21-22; Mesliidi, 3/54; Ebii Mıhnef, 20; Dineveri, 243.
42 Ebıi Mılınef'e göre (s. 24-25), "Yalnız başına kalır ve oradaki bir çoeuğa bu şehrin in-

sanlan ne oldu? diye sorunca, çocuk, Hüseyin'in bey latın'l.an dönüp Yezid'e bey (at ettiler, der."
Krş. Taberi, 2/231; İbnu'I-Esir, 4/30.

43 Müslim'in KUfc'deki faaliyetleri için bk:: Taberi, 2/228 v.d.; tbnu'l.Esir, 4/22 v.d.;
Me.<iidi, 3/54-'-60; Ebii Mıhnef, 20 v.d.; Dineveri, 230 v.d.: Köksal; 33-69.

,-
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miyorsa YeIl'en'e girmesini ve oradan Müslim'in herşeyi çözümleyip ida-
reye tam hakim olduktan sonra hareket etmesini tavsiye ederse de Hz.
Hüseyin kararından dönmez44 .• Diğer taraftan 'yezM'in halifeliğini tanı-
mayan Abduııah h. ez-Zubeyr de, Hz. Hüseyin Hicaz'da .kaldığı müd-
detçe. kendisinin birşey yapamıyacağını farkettiğindeiı, bir yandan,
"Benim de bu kadar taraftarım olsaydı hiç durmazdım" derken, öte
yandan istediği takdird'e Mekke'de kalmasını ve orada onun için hir
harekete girişip hey(at alabileceğini ,söylemekten de geri kalmaz4s•
Bu arada Hz. Hüseyin'e Küfe'ye gitmemesini başkaları da tavşiye eder46;
lakin o, kararından ~azgeçmez ve İbn Abbas'ın, hiç değilse yalnız git-
mesi yolundaki tavsiyeşini de dinlemiyerek 9 Zilhicee ,60/10 Eylül
680'de rerviye günü kadın ve çocuklarıdahil bütün .ailesiyle birlikte
Kftfe'ye doğru yola koyulur.

Ancak iiilesi ile birlikte yola çıktığı ve başlarına birşey gelirse, bunun
ailesinin sönmesi demek olduğu korkusuna kapılan Abdullah h. Cafer
b. Ebi Talib, önce bir mektup yazarak bu hissini anlatır ve yolda dur-
masını söyler, sonra da Mekke valisi Anır b. Said b. e1-A.s'dan on~n adı-
na aldığı "aman"ı bir mektupla gönderir ve dönmesi iı:in ısrar eder.
Ne varki Hz. Hüseyin, rüyasındd Resulullah (s.~.s.)'ı gördüğünü ve baş-
ladığı iş ister lehinde ister aleyhinde olsun, tamamlamakl~ emrolundu-
ğunu söyleyerek dönmeyi reddeder47•

Bu arada yolda, es.Sırah'ta şair Ferezdak ile karşılaşır. Ona Ku-
fe'niiı dtlrumunu sorunca, o, "Halkın kalbi seninle, kılıçları ise Beni
Ümeyye iledir; kaza ise gökten iner ve Allah dilediğiııi işler" der48• Hz.'
Hüseyin de, "Doğru söyledin. Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler
ve Rabbimiz, hergün yeni bir iştedir. Kaza, hoşumuza gidecek şekilde
inerse, nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz ve O, şükredenlere yar-
dımeıdır. İn ecek kaza, umulandan başka çıkarsa, niyeti hak ve takvası
da ümeşir tahtas, olan kimse, elbette taşkınlık etmez" şeklinde cevap
vererek yoluna devam edcr49• Daha so~ra karşılaştığı iki kişiden Ku-
-felilerin bey'atlarından dönmüş olduklannı ve Müslim b. Akil ile evine

44 Taberi, 2/273 v.d.; lbnu'I.E.ir, 4[37 v.d.; Mes«(ıdi, 3/54-55; Eb(l Mıhnef, 37; Dinevcri,

.243.
45 Taberi. 2/276; lbnu'I.E.ir, 4/38; Me~«(Idi, 3/56.
46 Hz. Hüseyin'e gitmeme tavsiye.inde bulunan şahıslar lık. hk.: Köksal, 78-86; Taberi,

2/279 v.d.
47 Taberi, 2/279-80; lbnu'I.Esir, 4/40-41; Kök9al, 85-86.
48 DineVeri, 245.
49 Tnberl, 2[277-78.
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saklandığı Hani h. Uı:ve'nin öldürülmüş bulunduklarını öğrenir. Bunun
\izerine Hz. Hüseyin, Akıı oğullarının ısraI'I üzerineso yola devama ka-
rar verir; ama bu arada kendisi ilc birlikte gelenlere hit<1b e,derek, bu
durumda istt;yenlel'in aynlabileceklerini söyler. Onlar da kendisinden.
ayrılırlar ve yanında aile ferdieri ile pek az kimse, yaklaşık yetmiş kişi
kadar kalırsı. Böylete Hz. Hüseyin, yanındakilerle beraber, Kerbela'nın
da içinde bulunduğu Nineva'ya gelir ve orada konaklar.

Hz. Hüseyin. orada iken, Ubeydullah'ın kendisini uzun süredir göz
lemekte olan adamı el.Hurr b. Yezid, durumu valiye bildirir. O da baş-
ka bir iş için hazırlanmış ordunun kumandam olan Ömer b. Sacd b. Ebi
Vakkas'a, ordusu ile Hz. Hüseyin'in üzerine yürüme!;ini ve bu işi hal-
letmesini omreders2•

,Ömer b. Sacd, bu işi kabul etmek ütemezse de, ısrar ve tehdıd
karşısında, ordusu ilc Hz. Hüseyin'in l.:zerine yürür. Ömer ordusu ile
Hz. Hüseyin'in üzerine gelince, Hz. Hüseyin, Ömer'in göndprdiği elçiye,
KUfe halkının kendisini davet ettiklerini, onsekiz bin kişi beyCat et-
tikten sonra beycatlarını bozduklarını; dönüp gitmek istediğinde de
İbn Ziyad'ın adamı el.Hurr b. Yezid'in mani olduğunu ve buraya kadaı:
gelmeye mecbur ettiğini anlatır ve, "İzin verin dönüp gideyim" ders3•
Elçi, Ömer b. Sacd'a aldığı cevabı bildirir. Ömer de Hz. Hüseyin ile
çarpışmak istemediği için, bu cevaptan memnun olur ve durumu İbn
Ziyad'a biIdiı:ir O ise Yezid'in beyCatınl teklif etmesini ve Hz. Hüseyin'i~
suiIe irtibatını kesmesini ister. Bunun üzerine Ömer, Hz. Hiiseyin'i
Kafe'ye davet edenlerden biri olan Amr b.c1-Haccac ile 500 süvariyi,
Hz. Hüseyin'in su ile i.-tibatını kesmek üzre vazifelendirir. Sonı:a hirkaç
defa onunla gizlice görüşür. Kimse ne konuştuklarını tam olarak bil.
memekle beraber, tahminlere göre Hz. lIüseyin, Yezid'in kabul edebile-
ceği şekilde şu teklifleri yapar: Geldiği yere dönmek; bizzat Yezid'e
gidip beyCat etmek; yahut da İslam serhadlerinden birinegidip cihadla
, meşgulolmak. Ömer, bu teklifleri, kabul edilebileceği ve böylece ken-
disinin de bu sıkıntılı işten kurtulacağı ümidiyle, İbn Ziyad'a yeniden
bildirir54• ' ,

Hz. Hü&eyin, Fırat suyu ile irtihatı kesilmiş :ve s'.lsuzluk sıkıntı-
ları içinde cevap beklerken, Ubeydullah b. Ziyad, önce bu teklifi uygun
görürse de, daha önce Sıffin'de ~z. Ali'nin safında döğüşmüş olan Şe-

SO Dineveri, 247.
51 Ebfi Mıhnef, 39-40.
52 lbnu'I-E9ir, 4/52.
53 Dineveri, 253-54.
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mir b. Zu'l-Cevşen, ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını, artık Hil.
Hüseyin zaaf ve ümit, izlik içinde iken ya hükmüne boyun eğmesi~i ya-
hut da cezalandırmasını söyler ve onu fikrinden caydırır. Bununüzerine
İbnZiyad, Şemir'e bir mektup vp,rerek Ömer'e gönderir ve Hz. Hüse-
yin'in doğrudan kendisine teslim olmasını, değilse savaşmasını; bunu
yapmadığı takdirde de kumflndayıŞemir' e devretmesini ister33•

Bu haber, Ömer b. Sa<d'a 9 Muharrem 61'de gelir ve Ömer, ku-
mandayı, dolayı~ıy)e kazandığı dün.yalıkları elden kaçırmamak için,
bu işi yerino getireceğini söyler. Hz. Hüseyin ve yanındakiler o geceyi
dua, namaz' ve istiğfar ile geçirirIers6• .

Ertesi gün, 10 Muharrem 61 Cuma (10 Ekim 680) günü, Hz. Hü-
seyin geıeklisavaş hazırlıklarını yapan üzerine güzel bir' cühbe giyerek
misk sürünür ve atına binerek önüne bir "Mushaf" koyar ve orduya
yaklaşır; onlara son defa. hitao etmek i8'ter:

Ey İnsanlar! Sözlerimi dinleyiniz ve sızın ıçın üzerine
düşen nasihat hakkımı yerine getirene ve buraya gelişimdeki
maksadı açıklayıncaya kadar bekleyiniz .. Eğer mazeretimi
kabul ve sözlerimi tasdik ederek hakkımda insafla hüküm
. vcrirseniz, bununla saildete kavuşursunuz ve benim üzerime
yürümenize hacet kalmaz. Mazeretimi kabul etmeyecekse-
niz, " ... Siz ve koştuğunuz ortaklar elbirliği edin; yapacağınız
iş sonra size bir tasa vermesin; sonra onu bana uygulayın ve
bana mühlet vermeyin"57;'" çünkü benim dostum, Kitab'ı
indiren Allah'tır ve O, iyileri dost edinir"58.

Hz. Hüseyin'in sözlerini kızkardeşleri işitince feryada ve ağlamağa
haşlarlar. Bu feryatlara kızları da katılır. Kardeşi Abbas ile oğlu Ali'yi,
tcskin için onların yanına gönderir ve ağlamalar kesilince, Allah'a hamd
ve senfı, H7. Muhammed'e, meleklere ve, nebilcre salihtan sonra, fev-
kalilde veeiz ve beliğ bir konuşma yapar59:

Şimdi, benim soyumu araştırınız ve benim kim oldriğu-
mu' görünüz. Sonra kendi vicdaİılarınıza eğiliniz, onları ayıp-

54 Taberi, 2/315; Ebu Mıhnef, 48.
55 Taberi, 2/315.
56 tbnu'(-Esir, 4/59.
57 JO. Yunus, 71.
58 7. A (raf, 196.
59 Ebu Mıhnef, 49-50; tbnu'I-Esir, 4/61-62. Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki di~er butbeleri

için ilk.: Ebu Mıhnef, 130-138. .
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layınız ve beni öldürmenin, (insan olarak) haram ve yasak-
lanmış olan kanımı dökmenin sizin iı;in belal olup.olmadığını
bir düşjinünüz!

Ben, sizin Peygamberinizin kızının ve onun vasisi'nin ve
amcasının oğlu v~ Allah'a iman, Resulünü tasdik hususunda
mü'minlerin ilki olan kimsenin oğlu değil miyim?

Şehidlerin efendisi olan Hamza, habamın amcası değil
midir? Cennette çift kanatlı şehid qfer (et-Tayyar) benim
amcam değil midir? ResUluIl,ah (s.a.s.)'ın benim ve kardeşim
hakkında, "Siz ikiniz cennet halkı çocuklarının efendilerisiniz
ve Sünnete.hlinin gözbebeklerisiniz" huyurduğunu duyma-
dınız mı? Eğcr tamamen hak ve hakikat olan bu söyledik-
lerimde heni tasdik ediyorsanız ne alii. Üstelik ben, Allah'ın
yalaneıya ,~eonun ev halkına gazablandığını öğrendiğimden
beri, hiçbir suret ve şekilde yalan söylememişimdir. Beni ya-
lanlıyorsanız, aranızda, söyledikleri"min doğruluğunu soru"
öğrenebileceğiniz kimseler vardır.' Cabir b. Abdillah'a veya
Ebu Said'e yahut Sehl b. Sa(d'a veya Zeyd b. Erkam'a ya da
Enes'e sorunuz! Onlar, bu hadisi ResItlulIah (s.a.s.)'dan işit-
tiklerini size söyleyecekıcrdir: Artık hakkımdaki bu, hadis
de mi kanımı dökmcnize engel olamıyacakıır?

Hz. Hüseyin'in bu, gerçekten doğru olduğu kadar, yürek dağlayıcı
ve hele Müslümanların geçici dünya nimetleri ve hevesleri için ne derece
küçü1cbildiklerini ve dinin direği olan ResUluilah (s.a.s.)'ın gözbebeği
torununun kanına göz dikecek ölçüde hn's ve vahşete düşerek İslam'ın
ruhundan' uzaklaşmalarını gösteren sözleri, maalesef "gözleri, kalpleri
ve kulakları mühürlenm'iş" azgınların, başka bir ifade ile Allah'a kul .
.luğun zevkıni ve asaletini tadamad~kları için, neticede Yezid gibi bir
kulun, UbeyduIlah b. Ziyad gibi, Ö~er b. Sa(d ve daha niceleri gibi
hırs ve' menfaatten başka şey düşünemeyen köleleri üzerinde müsbet
hiçbir tesir icra etmez. Yalnız bir tek eI.Huvr b. Yczid, yaptıklarına piş-
man 61up Hz. Hüseyin'in safına geçer.

Ömer h. Sa(d h. Ebi Vakk~s'ın sancağı İle ge!ip ok atmasıyla baş-
layan savaş çok nisbetsiz kuvvetler arasında fcel şekilde devam eder60•

60 Tarihler, savaşın teferruatı hakkında oldukça geni~ bilgi verirler. Burada bunlan ayrı
ayn anlatmak hemen hemen imkônsız ve lüzumsuzdur. Burada zikredilen kaynaklardan bk.:
Taberi, 2/272-390: lbnu'I.Esir, 4/46-81; Dineveri, 243-260; Mes(fıdi, 3/54 v.d.; YOklıbi, 2/
230-32; Ehfı lIlihnef, Maktelu'l-Iluseyn, 2-129; Köksaı, 113--181; Bu konudaki bilgiler ve seçiı.
miş ciddi bir bibliyoğrafyaiçin ayr. bk. Ahmed Ateş "Hüseyin", lslam Ansiklopedisi, V/I.,
635-640.
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Öğleden sonra, Hz. Hüseyin'in savaşa başlarken 23 süvari ve 40 piya-
deden oluşan askerleri çok azalır. Savaşın sonlarına doğru, artık sıcak
ve susuzluktan bitkin hale düşe!1bu'az sayıdaki insanın yanında bizzat
Hz. Hüseyin de çarpışmaya katılır ve yaya olarak, bir süvari gibi ve
cesaretle döğüşür; ama neticede Şemir h. Zu'l-Cevşen'in emriyle her
taraftan hücum edilerek feei şokilde şehid edilir. Sinan b. Enes en-Nehaci
bir harbesaplar; sonra da atından inip Hz. Hüseyin'inbaşını ve saçlarını
keser. Oradakiler de cesedini soyup herşeyini yağmalar. Hz. Hüseyin'in
vücudunda ka~armış yerler hariç, 33 mızrak ve ok, 34 kılıç yarası tesbit
edilir6J• Sonra kadınlar ve çocuklar yağma edilir. Hasta ve yatakta olan
Ali b. el-Hüseyin de öldürülmek istenirse de engelolunur.

Hz. Hüseyin ve. Kerbela şehidleriniıı cesedIeri ertesi günü, Beni
Esed'den .Gadiı:iyye köylülerince defnedilir. Hz. Hüseyin'in başı ise,
Havaleyy b. Yezid adlı bıri tarafından İbn Ziyad'dan mükHat almak
ümidiyle Kllfe'ye götürülür .. İbn Ziyad, bir leğen içinde getirilen Hz.
Hüseyin'in başına bakar ve sonra elindeki değnekledudaklarına vurur.
O sırada orada bulunan ashabdim Zeyd b. Erkam, "Çek şu elindeki. değ-
neği o dudak ve dişlerd~n! Kendisinden başka ilah bulunmayan Al.
lah'a yemin ederim ki, Resı1lullah (s.a.s.)'ın, dudaklarını tl dudaklarin
üzerine koyarak öptüğünU gördüm ben!" der ve ağlamaya başlar. İbn
Ziya d da ona, "Allah ısenin gözlerini ağlattı. Vallahi, sen kocamış, buna-
mış ve aklı gitmiş biri olmasaydın boynunu vurdururdum" deyince,
Zeyd b. Erkam odayı terkedip çıkar62• 'Aynı hadise Enes b. Malik tara-
fından da nakledilir63• Dbeydullah, yalnızca Hz. Hüseyin'in başı ile
değil, Hz. Hü.:cyiıı'iıı esir edilmiş kızkardeşi ve kızları ile de alayederek,
"Allah'ın Ehl.i Beytinize yapt;ğını. nasıl görüyorsunuz?" gibi çirkin ve
Müslümanlıkşöyle dursun, bir kafirin bile söyleyemiyeceği hezeyanlarda
bulunur.

Daha sonra Hz. Hüseyin'in başı ve esirler, Yezid'e, Şam'a gönderilir.
Yezid b. Muaviye, görünüşte üiülür ve Hz. Hüseyiıı'i şehid ettiğinden
dolayı İbn, Ziyad'a lanet okur64• Ancak Yt;zid'in bu hususta samimi
olduğunu söyleyebilmek fevkaliıde şüphelidir; çünkü. o, İbn Ziyad"
Şemir ve diğerlerinin Hz. Hüseyin'i şehid etmiş olmalarına gerçekten
üzülmüş olsaydı, onu ve diğerlerini hiç değilse valilikten ve kumandan-
lıktan azıcderdi. Kaldı ki, onu öldürme emri vercnin Yezid olduğu
şeklinde rivayetler de vardır65•

61 lhnu'l-Esir. 4/79.
62 Taberi, 2/370-71.
63 KöksaL. 187.
64 Taberi, 2/374, v.t.!.
65 Bk. Dineveri, 284-85; Yakftbi, 2/229.
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Hası~ı Hz. Hüseyin'in hunharca şehid edilmesi, helki Emevileri
şimdilik hir rakipten kurtarmış idi. Ancak hu hadise, "hize geldikleri
en eski şekilleri altında bile biraz romanlaştırılmış" olsa da, Müslüman-
lann kalplerinde kapanmaz bir yara açmiş ve onları derinden sarsmıştır.
Vesikalal'ın tedkIkinden de Hz. -Hüseyin'i tamamen mazlum olarak
şehid edenlerin haklı veya mazur görülebilecek hiçhir tarafları mevcud
değildir.

Üstelik Yezid ve adamlarının Müslümanlığa ve insanlığa sığmayan
adilikleri ile gerçekleştiriimiş Kerbela faciası, İslam tarihinde tüyler
ürperten hu feci olayın vuku buluşundan kısa. süre sonra ortaya çıkmaya
haşlayacak hemen bütün hareketlerin sebebi veya bahanesi olmuştur.

Nitekim hu korkunç hadiseden sonra, Şiilik adına siyasi bir tema-
yül olarak efkar-] umurniye oluşturmak veya başka bir ifadeyle Hz.
Ali ve oğullarının haklarını aramak bahanesine sığınan birtakım mace-
raperestlerin haşlattığı bazı hareketler olmuştur. Prof. W.M. Watt'ın
isabetli bir kuııariışla "İlk-Şii Olaylar" diye isimlendirdiği66 bu
nevi faa~iyetlerin ilki, T ev v fı b u n hareketidir.

66 W.M. Walt, tslıim Diişiincesinin Teşekkül Devri (The Formt:ı;ve Period of b/am;c Tho-
ughı). çev. Ethem Ruhi Fığıalı (Ankara 19B1), 47.
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