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TARİHSEL TRAJEDİLERİN TOPLUMSAL Y ANSlMALARI 
VE YÖN/ANLAM KA YMASI AÇlSINDAN 

KERBELA HADiSESi 

Selim Eren 

-Siyasi olaylarm dinsel forma dönüşümü 
Dini kurumsallaşma sürecinde, dinin ortaya çıkışı ve yayılışı esnasında 

ortaya çıkan bireysel ve toplumsal ilişkilerin, kÜrumsafdinin oluşumunda 
etkili olduğu görülmektedir. Bu tarihsel gerçeklik, dinin otantik yapısının 
tamamıyla toplumsal etkileşim sürecinden müteşekkil bir oluşum, bir başka 
deyişle insan unsurunun başat olduğu bir süreç anlamına gelıneınelidir. Dinin 
kendine has özgünlüğü, temel öğreti ve buna bağlı kaynaklar açısından yine 

bulunmaktadır. 

Ancak, kanaatiınizce İslam dininin bizzat kendisi, yukarıda zikredilen 
çerçevede insan yorumuna/katkısına açık bir alan bırakınaktadır. Bu, aslında 
bazı aşırı yorumlarda iddia gibi, dinin insanileştirilmesi ya da insan düşünce 
ve fiilinin dinlleştirilınesi değil, dinin zorunlu olarak insan yapısını dikkate 

alınası anlamına gelmelidir. 
Tarihsel ve ideolojik olguların dinsel kalıba dökülmesi insanlık 

tarihinde örneklerine sıkça rastlanan bir durumdur. 
Kerbela hadisesi ardından İslam tarihinde tespit edilen bazı sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. Siyasi çekişıneler ve çeşitli isyanlar bir kenara bırakılırsa, 
Kerbela hadisesinden sonra gerçekleşen ve İslam dini ve toplumunun 

geleceği açısından son derece önemli olan gelişme, hadisenin inanç 
boyutundaki tesiridir. Adnan Demircan'ın da belirttiği gibi 1

: "Hz. Hüseyin'in 

öldürülmesi, Şia mezhebinin siyasilikten itikadiliğe kaymasındaki önemli 
etkenlerden birisi olarak tarih sahnesinde yerini almıştır." 

İlk dönem yaşanan siyasi hadiselerinin itikadi kimliğe bürünmesi 
nedeniyle İslam, sonradan Müslüman olan Türklere siyasi yorumlarla 
aktarılınış, ·dolayısıyla Kerbela etrafında oluşan acı ve hüzün, Alevi-Sünni 
ayrımı yapmadan vicdanlarda derin izler bırakmıştır.2 Böylece Türkler, Ehl-i 

1 Bkz. Adnan Demircan, İslam Tarihinde İ!k İktidar Mücadelesi, Beyan yay., İstanbul 1996, s. 
386 

1 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik, Selçuk yay., 4. baskı, İstanbul 1996, s. 
55. 
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Beyt' e siyasal içerikli fakat dinsel bir algıyla bağlanmışlardır. Söz konusu 
zümrenin doğrudan inanç sistemi içerisinde yer alması ise, Türkiye'de daha 
çok Alevi zümre için söz konustidur.3 

İslam tarihinde yaşanan olayların bazıları ve özelikle de imarnet 
merkezli algılamalada Ehl-i Beyt ve Kerbela hadisesi, dinin kurumsal yapısı 
üzerinde belirgin bir iz bırakacak boyutta, dinin bizzat aslına dahil edilmiştir. 
Ali Şeriatİ 'nin Safevi Şiası olarak tanımladığı Şii gelenekte, Safevi ailesinin 
seyyic;!lik iddiasıyla Ehl-i Beyt'e bağlılığı ve ardından Ehl-i Beyt 
düşmaıliarından öç alma sloganıyla yola çıkması sonucu bu sufi grup, dinde 
alim ve mürşidin yerine geçmiştir. Ehl-i Beyt'le kurulan bağ ile dindeki 
yerini güçlendiren bu grup, yapmış olduğu yorumlarla en temel İslam 
konularında bile ayrıştırıcı aşın yorumlara gitmiştir. Sonuçta, en temel inanç 
konulannda bile Sünni gelenekle Şia arasında önemli ayrılıklar ortaya çıktı. 
"Safevi ruhanileri, tüm Sünnileri Ehl-i Beyt'in düşmanı, Ali'nin faziletlerinin 
inkarcısı, Hüseyin'in katili ve Zeyneb'in esir edicisi olarak tanıyorlardı!". 
Bilinçli bir şekilde inşa edilen dindeki bu ayrışma, siyasi ve kültürel 
ayrışmaların da desteğiyle çok önemli bir sosyolojik sonucu doğurdu: İran 
Şiası ve diğer Müslümanların irtibatı bir çok noktada kesilmiş oldu.4 Bu 
ayrılığın, kısmen aşılmakla birlikte günümüzde de varlığım sürdürdüğünü 
söylemek yanlış olmasa gerektir. 

Tarihsel olayiann günlük ilişkiler ağında belirleyici rol oynaması, 

bireysel olarak kişilerin dinsel ve sosyal kimliklerini çalkantılı ve tartışmalı 
güncel etkilenmeler yerine, kültürel kodlan kullanmak suretiyle güneele göre 
daha kabule şayan ve risksiz bir formatı kullanmak anlamına gelmektedir. Bu 
tür bir yaklaşım, bireylere kültürel bir liman sunmaktadır ki, böylece kültürel 
unsurlann gündemde kalması, bizzat kabul edenin olduğu gibi, toplumsal 
kimlik inşasında söz sahibi kişi ve kuruluşların hassasiyetle devamı yönünde 
çaba harcadıklan bir durum olmaktadır. 

Soyun Kutsanması ve Kutsalın gücü 
İnsanların, sevdikleri insanları yüceltıneleri ve onlan hatalardan uzak 

görmeleri anlaşılabilir bir psikolojik vakıadır. Konu dini kimliği olan kişiler 
olduğunda ·durum daha da net görünür bir hal almaktadır. Dinlerin 
Peygamberleri ve dinin yayılmasında etkili olan kişilere: karşı beslenen sevgi, 
zaman içerisinde bazen abartılı noktaya vardınlabilmiş, bazen ana mesajın da 
önüne geçebilmiştir. Bunu Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dininde aşın 

3 Şahin Gürsoy-Recep Kılıç, Türkiye Aleviliği, Nobel yay., Ankara 2009, s. 56, 58. 
4 Ali Şeriati, Ali Şiası Safevi Şiası, s. 111-112, 169 (4.dipnot). 
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yorumlada Peygamberlere atfedilen, bazen insanlık sınırlannı zorlayan üstün 
vasıflarda görmekteyiz. Aynca şunu da biliyoruz ki, herhangi bir mezhep 
aynrnı yapmadan, Hz. Peygamber' e duyulan sevgi onun vefatından kısa bir 
süre sonra yukandaki çerçevede abartılabilmiştir. 

Dinin gelişinde ve yayılışında etkili olan kişilerin, zaman içerisinde 
merkezde yer alan dinin tebliğeisille yakınlığıyla orantılı olarak kutsandığı 
görülmektedir. Hz. Ali'nin bu manada İslam'ın yayılmaya başladığı andan 
itibaren sürekli Hz. Peygamber'in yanında bulunması ve kendisine birçok 
konuda yardımcı olması göz ardı edilemez bir gerçektir. Aynı şekilde Hz. 
Hüseyin'in de Hz.Peygamber'in torunu olma ve onun değerini öne çıkaran 
hadislerin nakledilmesi yanında, İslarn1 hassasiyeti öne çıkmış bir kişi olması 
önemli bir noktadır. 

Yine de, Ali Şeriatı'nin dikkat çektiği gibi, aşın yorurnlarla Ehl-i 
Beyt'in dindeki yeri zaman zaman abartılmış, hatta bazen bütün insanlığın ve 
alemin yaratılışı için yegane sebep noktasına vardınlrnıştır.5 

Kutsanmış kişilerin varlığı, sonuçta onlann yaşadığı dönem ve 
sonrasına da sLrayetle kutsanmış bir tarih de oluşturmaktadır. 

İslam tarihinde ortaya çıkan siyasi mücadeleler sırasında kutsanmış 
soya mensup kişilerin, zaman zaman soylannın gücünü arkalarma alarak 
mücadele yolunu seçtikleri görülmektedir.6 Buna karşın, Kerbela hadisesi 
başta olmak üzere, Hz. Ali'den sonra yaşanan Ehl-i Beyt'e karşı siyasi 
muhalefetin ve mücadelenin kaynağında, halifelerin kendi iktidarianna karşı 
gelebilecek her türlü güç ihtimalini baskı altına alma ya da ortadan kaldırma 
yoluna gitmeleri bulunmaktadır.7 

Diğer taraftan, tarihte, Ehl-i Beyt'in dini ve buna bağlı siyasi nüfuzunu 
kullanmak için bazı kişi ve gruplann, kendilerini bu kutsanmış soya 

5 Ali Şeriatİ, Ali Şiası Safevi Şiası, (çev. Feyzullah Artinli), Yöneliş yay., 2, baskı, İstanbul 
1990, s. 148, 149. ("Mufazzal b. Amı; İmam Sadık'tan şöyle naldeder: ' .... Adem ve 
Hawa'nın cennette, bu on dört masum imamm makamı gözlerine çarptı. Bu makam 
kimdendir? diye sordular. İlahi eelalet makammdan, Muhammed, Alı; Fatıma, Hasaneyıı ve 
Hz. Mehdi'ye kadarki imamlardandır, diye cevap geldi. Eğer bunlar olmasavdı sizi 
yaratmazdım. Sakın haset gözüyle onlara bakmayın, onlann makamını temenni etmeyin. 
Fakat, Şeytan vesvese verdi ve külli mutlak velayet makammı temenni ettiler,· imamlann 
makammı Jaskandılar. Sonra tövbe dilediler. Allah, ''Evliyanm o mukaddes nurianna 
tevessül edin. " buyurdu. Dört masuma tevessülden sonra Allah onlann tövbesini kabul 
buyurdu. ") 

6 Bu konuda çarpıcı bir örnek, M.762 yılında Abbasilere karşı isyan eden Hz. Ali soyundan 
Muhammed b. Abdullah en-Nefsü'z-Zekiyye'nin halife Mansı1r'a gönderdiği mektupta bariz 
bir şekilde görülmektedir. Bkz. Muhammed b. Cerir et-Tabeıi, T8rilıü'r-R'iısul ve'J-Mülük, 
(thk. M. Ebı1'1-Fadl İbrahim), Kahire, t.y. vii, s. 567-8, (aktaran: M.Ali Büyükkara, İmame't 
Mücadelesi ve Haşimoğullan, Rağbet yay., İstanbul 1999,, s. 50-52 

7 Gülgı1n Uyar, Ehl-i Be~ Gelenek yay., İstanbul 2004, s. 502. 
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dayandırdıklanna şahit olmaktayız. Bundaki yaygın amaç, siyası açıdan söz 
sahibi olmaktır ki, bu eğilim Kerbela hadisesinden sonra başlamıştır 

denilebilir. 8 

Şunu da belirtmek gerekir ki: İslam tarihinde Kerbela hadisesi gibi 
siyası ve toplumsal kökenli sorunlarm ortaya çıkışı, İslam dininin öngördüğü. 
insan ve toplum yapısının kurulmasında bireysel ve tarihsel etkenler 
nedeniyle zaman zaman ortaya konan ideal sistemden ne şekilde sapıldığını 
gözler önüne sermektedir. Aynı şekilde, ortaya çıkan bu çizgiden sapmalann 
vaı:lığ!, aynı dönemde yaşayan ve daha sonra gelen inananlar açısından 
kutsanınış ve idealize edilmiş dinin ilk inananlan ya da onlan takip edenler 
hakkında bir takım kuşkulann ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Dini Karizma ve Karizma Aktarımı 
W eber'in dinlerin kuruculan yadapeygamberleri için söz konusu ettiği 

"karizma"9 kavramı çerçevesinde düşündüğümüzde, Hz. Ali için, Sünni, Şii 
ya da Alevi gelenek aynmı yapmadan az veya çok bir tür karizma paylaşımı 
ya da karizma dağılımı diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya 

olduğumuzu söyleyebiliriz. Hz. Peygamber'de var olan karizma, farklı 

insanlara da paylaştınlarak ama daha çok da Hz. Ali'de yansıtılarak varlığını 
sürdürmüştür demek yanlış olmasa gerektir. 

Hz. Peygamber'in vefatının ardından ort~ya çıkan halifenin kim olacağı 
tartışmalarında, baştan itibaren öne çıkan düşüncelerden biri, halifenin aynı 
soydan birinin olması gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştı. Daha sonra somut 
olarak Ehl-i Beyt çerçevesinde yoğunlaştınlan bu düşünce, yine Weber'in 
"irsi karizma"10 tabiriyle açıklanabilir bir durumdur. 

Muaviye ve özellikle de Y ezid, tarihsel şahsiyetin ötesine geçerek 
toplumsal aynşmanın merkezinde yer alan sembolik bir sanal kişiliğ~ 

dönüşmüşlerdir. Bu sanal kişiliğin sürekli olarak zihinlerde aynştıncı bir 
etken olarak işlev görmesinin yolu da, onu mütemadiyen tekrar etmekten 
geçmektedir. Böylece tersinden bir işlevle, Ehl-i Beyt'in karizmasının 

güçlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Hz. Ali ile başlayan ve Hz. Hüseyin'le devam eden söz konusu 
karizmatik yapı, Şii gelenekte daha sonra onlan takip eden on iki imarnlara 
da paylaştınlarak devam etmiştir. 

8 Bkz. M.Bahaüddin Varol, Siyasallaşma Sürecinde Ehli Beyt, Yediveren yay., Konya 2004, s. 
156-160. 

9 Bkz. Max W eber, The Sociology of Religion, (trans.: Ephraim Fischoff), Social Science 
Paperbacks, London 1966, s. 46 vd.; Max W eber, Sosyoloji Yazılan, (Haz. H.H. Gerth
C.W.Mills), (çev. Taha Parla), Hürriyet vakfı yay., 2. baskı, İstanbul 1987, s. 252. 

10 W eber, Sosyoloji Yazılan, s. 254 
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Kerbela üzerinden dinsel yapımn yeniden tammlanması 
Kerbela hadisesi, yeni bir dinin olmasa bile, inanç ve uygulamalar 

bakımından farklılaşmış bir yeni dini formun oluşmasında merkezi bir yer 
işgal etmiştir. Olayın, daha çok bir siyasal ve yorumlada dinsel bir olgu 
olması konusunda araştırmacılar heınfikirdirler. Daha da öte giderek, 
hadisenin sürekli gündemde tutulması ve güncel olabilmesi için din ya da din 
yorumlarının bizzat içerisinde yer bulması, bilinçli bir dini gelenek oluşturma 
-ki bunun içinde in~ç ve ibadet boyutu gibi dinin kökenine ilişkin unsurlar 
da vardır- çabası sergilenmektedir. 

Dinlerin gerek merkezdeki farklı yorumlannda, gerekse mezhepsel 
aynlıklarmda, içinde oluştuklan sosyo-kültürel ve siyasal ortamdan 
etkilenerek şekillenebildikleri sosyolojik bir olgudur. Sosyolojinin ilgili 
alanlan, incelemelerinde bu sosyo-dinsel gerçekliği ortaya koymaktadırlar. 

Ancak şu da var ki; mezhepsel şartlanmışlıklanmızı bir kenara 
bırakırsak, aslında yukanda zikredilen bir tür yapı oluşturucu işlev gören 
Kerbela hadisesi sayesinde dinin farklı bir yorumunun, bazı durumlarda dinin 
kendisinin yerine ikame edilmiş unsurlada karşımıza çıktığını inkar 
edemeyiz. 

Kişiler üzerinden dini inanç ve uygulamalan tanımlamalşekillendirme 
. farklı dinlerde görülebilen bir olgudur. Kerbela hadisesi üzerinde 
yoğunlaştığımızda, Hz. Hüseyin'in şehid edilmesi ümmette adeta genel bir 
pişmanlık duygusu oluşturmuş, bu pişmanlığın telafısi için zulme uğrayan 
Hz. Hüseyin, sembolik bir· şahsiyete büründürülerek dinde -normalde
olmayan bir pozisyona oturtulmuştur. Bu kısmen Sünni gelenekte 
bulunmakla birlikte, daha yoğun olarak Şii gelenekte görülmektedir. 

Tarihin, bireysel ve dinilmilli kimlik oluşumunda rol oynadığı 

bilinmektedir. Kimlik oluşumunda, kişinin veya gruplarm kendisini nasıl 

gördüğü kadar, diğer insanlarm onu nasıl gördüğü de belirleyicidir. Bu 
bakımdan, dinsel muhaliflerin, siyasi rakiplerini belirli kalıp yargılar 

aracılığıyla tanımlaması sıkÇa görülen bir durumdur. 
Şiilerin ya da Türkiye'de bazı Alevilerin (tespit edilebildiği kadanyla) 

Sünnileri Y ezid olarak tanırnlamasında, yukanda zikredilen kalıp tanımlama 
tarzının etkisi bulunmaktadır. Her ne kadar bu türtanımlamayı yapanlar çoğu 
zaman bilinçli davranmasalar da, söz konusu tanımlamaya zaman zaman 
rastlanılmaktadır. 

Şiilik'te önemli bir prensip olan Tevella ve Teberra'ya bakıldığında, 
siyasi ve dini boyutun iç içe girdiği, fakat etkinlik bakımından daha güçlü 
olan dini yönün öne çıkanldığı görülmektedir. Hz. Peygamber'i sevmek, 
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soyunu ve onun soyunu sevenleri sevmek anlamına kullanılan Tevelli ve Hz. 
Muhammed soyuna düşman olanlardan ve bu kimseleri sevenlerden uzak 
durmak anlamına gelen Teberri, ilk dönem İslam taribinde yaşanan 

badiselerden esinlenerek dinsel görünümlü bir tür sosyo-politik aynşma 
argümanı olarak kullanılagelmiştir. Nitekim bu prensip, Şiiliğin merkezi bir 
propaganda aracı olarak Safeviler tarafından aktif bir şekilde kullanılmıştır. 
Türkiye'de Alevilere yansıma şekli bir tür yön kaymasıyla birlikte 
yaşanmıştır. Kutlu'nun da belirttiği gibi11

, Alevi-Bektaşi gelenekte Teberri, 
Muii~iye, Yezld ve Merviin'da yoğunlaşan bir lanetlerneye dönüşmüştür. 

Tevellii ve teberri'ı, başlangıçta bir mezbebin belirleyici prensibi olarak 
sosyo-dinsel bir yapı oluştllrucu etken olarak ortaya çıkarken, zaman 
içerisinde benzer şekilde sosyo-dinsel işlevlerle aynştıncı ve dışlayıcı bir 
unsur olarak varlığını sürdürmüştür. Hz. Ali ve Ebi-i Beyt ile ilgili trajik 
durum, insanların vicdanlarında tarihsel duruma uygun düşen ve zaman 
zaman bunu da aşan bir anlarnla yer etmekte iken, yukanda bahsi geçen 
prensip tarihsel arka planının da ötesinde bir anlam yüklenerek günümüze de 
taşınmıştır. 

Günümüze gelindiğinde, Şiilerdeki kadar yoğun olmasa da (Türkiye'de) 
Sünnilerde de Aşure günlerini anma uygulamalan yeniden canlandınlmakta, 
başta Caferi ve Alevi gıuplar olmak üzere, Kerbela anma törenleri kamusal 
alanda daha görünür hale gelmektedir. Bunu, dinsel aidiyetlerin canlanışı ile 
paralel bir dışa vurum artışı olarak görmek mümkündür. Bunun da ötesinde, 
belki daha ileri bir iddiada bulunmak gerekirse, İslam'ın görünürlüğündeki 
şekilsel değişikliklerde bir anlamda tarihsel olaylar (trajediler) tekrar salınede 
rol almaya başlamıştır ki, bunlar içerisinde de en önde gelen figür Hz. 
Hüseyin olmaktadır. 

Anadolu'da yapılagelen birçok cem aY,ininde, Kerbela badisesi 
lıatırlanır ve bu aynı zamanda "Lanet Yezid'e!" nidalanyla bir tür 
kınamayla12 hissedilen acı nefrete dönüşür. Bu tür bir haykınş, katılaniann 
yakinen hissettikleri gibi, topluluk içerisinde önemli bir hissi bütünleniş için 
işlevseldir. 

Yine, bazı bölgelerde rastlanılan, lanetierne ritüelinin gıup içindeki 
rolü; gıubu birleştirme noktasında etkili olan acının ve buna bağlı nefretin 
tekran, her bir tekrarda bireysel ve toplumsal bilinçte varlığını 

derinleştirmekte, böylece gıup içi birlik ve beraberliğin bir aracı olarak işlev 

- ' 
11 Sönmez Kutlu, "Aleviliğin Dini Statüsü; Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi v~ya 

Metadoksi", İsliimiyat, c. 6, sayı: 3, 2003, s. 49 
12 Birörnek anl:ıum için bkz. Irene MClikoff, Uyur idik uyardılar, (çev. Turan Alptekin), Demos yay. 3. baskı, Jstanbul2006, s. 47 
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görmektedir. Lanetierne ritüelinin grup dışına dönük rolü ıse, toplumsal 
dışlama ve kategorik algılamaya sebep olacak niteliktedir. 

Dini Sembollerin oluşumu açısından Kerbela'nın Değerlendirmesi 
Ana dini sembollerin oluşumu genelde, dinin ortaya çıktığı ilk dönemde 

gerçekleşmektedir. Ancak, dinin kurumsallaşması esnasında yaşanan süreç, 
farklı kültür mensuplarının dine katılımı ve ortaya çıktığı coğrafYadan farklı 
bölgelere yayılmasıyla birlikte söz konusu semboller çeşitlenmekte ve bu 
çeşitlilik yayıldığı kültür havzasının genişliğine paralel olarak artmaktadır. 

Konumuz açısından Hz. Ali'nin ve ardından Hz. Hüseyin'in din (hem 
inanç hem de uygulamalardaki yansımalarıyla) içerisinde yerleştirildiği 

konuma bakmak gerekiyor. Doğrudan dinin kurucu peygamberi olmayan bu 
iki şahıs, İslam'ın yayılışı sırasında üstlendikleri roller ve bunun ardından 
oluşturulan siyasi-mistik anlam yüklemeler sayesinde dininin tam da 
içerisinde bir yere yerleştiriterek kendi özsel kimliklerini aşarak sembolik bir 
kişilik kazc:ınmışlardır. 

Hz. Ali'nin tanrılığını iddia eden bazı marjinal grupları hesaba 
katmasak bile, bu noktada yoğunluğu farklı olmak üzere, Şi! gelenekte ve 
hatta kısmen Sünill gelenekte bu şahıslar, dinsel bir kimlik inşası sonucu din 
içerisinde önemli yere yerleşmişlerdir. 

O kadar ki; Şii gelenekte Hz. Ali, Müslümaniann temel inanç 
kabulünün kısa bir formülü olan kelime-i tevhide (La ilahe iliallah 
Muhammedün Resfılullah) yapılan "Aliyyün veliyullah" ekiyle, inanç 
çerisindeki yerini pekiştinniş oldu. Böylece Hz. Ali, Ocak'ın ifadesiyle, bu 
inanç tarzının mensuplannca Hz. Muhammed'le hemen hemen eşit bir 
konuma yükseltildi. Bununla da kalınmayarak, onun soyundan gelen on bir 
kişiye de ruhaniyet izafe edildi. 13 

Aynı şekilde, Şii dini gelenekte dinin merkezinde yer alan namaz 
esnasında kutsal kabul edilen Kerbela toprağından yapılmış mühür (ya da 
türbet) adı verilen parçanın kullanımı da, yukanda bahsedilen kişilerin ve 
tabii ki Kerbela'nın ibadet içerisinde sembolik olarak yer almasına iyi bir 
örnektir. 

Benzer şekilde, duyulan pişmanlığın dışa vurumu olarak algılanabilecek 
olan, kendini kırbaçlama, şehitlerin acısını hissetme ritüelleri de, yine 
sonradan oluşturulmuş ve kısmen dinin aslı içerisinde yerini almış 

sembollerdendir. 

13 Ahmet Yaşar Ocak, Tarihten Teolojiye: İslam İnançlannda Hz. Ali, (haz. A.Yaşar Ocak), 
Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 2005, s. XII. 
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Kerbela trajedisini zihinlerde canlı tutmanın en etkin aracı, onu mutad 
anmalarla gündemde tutmaktır. Hadisenin gerçekleşmesinden çok kısa bir 
zaman sonra ortaya çıkan pişmanlık, "Muharrem materni" olarak 
kurumsallaşmış ve zaman içerisinde bazı dini yorum ve uygulamalarda dinin 
merkezine kadar ulaşan bir etki yaratmıştır. Bu durumun psikolojik 
gerekçelerini düşündüğümüzde; Hz. Hüseyin başta olmak üzere olayda şehit 
olaniann acısını duyma yanında, olaya müdahale etmeme ya da edernemenin 
yarattığı pişmanlık duygusunun etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

>şüphesiz Kerbela hadisesinin toplum vicdanında geniş iz bırakması ve 
olayın gerçekleşmesinden günümüze kadar geçen zaman içerisinde 
Müslümaniann gönüllerinde deriri acı bırakan bir olay olarak varlığını devam 
ettirmesinde, Kerbela'da şehid edilenlerin öldürülmeden önce maruz 
kaldıklan sudan ve hareket imkanından yoksunluk ile öldürülme esnasında 
ve öldürüldükten sonra cesetlere uygulanan kötü muamelenin14 etkisi 
büyüktür. 

Kerbela Trajedisinin Tekrarlanan Ritüellere Dönüşümü 
Tarihsel aynşma olaylannı sürekli gündemde tutmanın birkaç nedeni ve 

sonucu olmaktadır: 
1. Aynşmanın dinsel kabul ve bazı ideolojileşmiş dinimsi kabullerinin 

ayakta kalmasını sağlamak, ya da ayakta -kalması istenilen kabullerin 
dayanaklan olarak kullanmak, 

2. Güncel dinsel ve sosyal ilişkileri, bağımsız yeni türedi ilişkilerden 
oluşturma yerine tarihsel postülanın üzerine inşa ederek, böylece dinsel, 
siyasal ya da ideolojik statülerin sorgulanmasını önlemek, 

3. Günümüz bireysel ve toplumsal dini kimlik tanımlamalannda 

' geçmişin argümanlanndan yararlanmak, böylece kadim gelenekle otantik bağ· 
oluşturmak. 

Tarihçiler, bize Kerbela hadisesinin akabinde başta Kfıfeliler olmak 
üzere ortaya çıkan pişmanlık ve suçluluk duygusundan kaynaklanan bir 
hüznün varlığım aktarmaktadırlar. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, söz konusu 
hüznün ifade ediliş şekli ve yaygınlaşması daha sonraki zamanlarda 
gerçekleşmiştir. İbn Keslr'in belirttiğine göre, Kerbela'yı anma törenleri (yas 
törenleri) 400'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Aşfıra gününde Bağdat ve diğer 
bazı şehirlerde sokaklarda davullar çalındığı, sokaklarda hüznü yansıtacak 
dağınıklık (yollara kül ve saman savrulması gibi) meydana getirildiği, 

14 Olayın meydana geliş şekliyle ilgili geniş bilgi için bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi· Hz. 
Hüseyin ve Kerbela Faciası, Akçağ yay., II. Baskı, Ankara ı 984 
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kadıniann kendilerini döverek ve ağlayarak sokaklarda dolaştıklan ve buna 
benzer bir takım uygulamalarda bulunduklannı aktarmaktadır. Aynca, Hz. 
Hüseyin'in susuz bırakıldığı ve bu şekilde öldürüldüğü için onun hatınna su 
içilmediğini söylemektedir. Bu şekilde, Hz. Hüseyin'in şehid edilmesinden 
sorumlu tuttuklan Emevlleri protesto etmiş oluyorlardı. 15 

Zaman içerisinde yaygınlaşan Kerbela'yı anma ritüelleri, Ali 
Şeriati'nin: " ... halkın taassuplannı ve bilinçsiz duygulannı harekete 
geçirmek için .... İslaı:nl değil, Hıristiyanlığın üslubunca dilli karnavallar ve 
tarihi trajediler" düz~nlemekle suçunu Safevliere yüklediği, 16 fakat aslında 
farklı boyutlarda Safeviler dışında başkaca gruplar tarafından uygulanagelen 
bir yas ve kınama kültürünü doğurdu. 

Şeriatİ'ye göre Safevllerce Muharrem ayında Hz. Hüseyin'den bahsedip 
ağlamalar, taklitçi bir yas tutma şeklidir ve onlann asıl amacı gerçek Şiiliğin 
öğrenilmesine engel teşkil ederek halkın bilinçlenmesinemani olmaktır. 17 

Tarihsel trajedileri zihinlerde canlı tutmak ve güncel yaşama 

yansımalannı devamlı hale getirmek için bir takım ritüellere başvurmak sık 
rastlanan bir durumdur. Bu manada en fazla tekrarlanan şey, belirli 
zamanlarda (ağırlıklı olarak yıl dönümlerinde) anma programlan tertip 
etmektir. Bu manada Kerbela hadisesi yıllarca kendisine özgü ağıt yakanlar, 
edebi ve kültürel miras içerisinde çeşitli ürün verenlerce canlı tutulmuştur. 
Kerbela hadisesi Sünni veya Şii bir hareketin sonradan kurumsal yapılannda 
farklı anlamlarda yansıma bulmasıyla birlikte, farklı tür anlama ve anınaya 
tabii olmuştur. En güçlü gelenek de, şüphesiz Şii gelenekte meydana 
gelmiştir. Bunun için anınayı hüzünlü ve dolayısıyla etkili hale getirecek ağıt 
yakaniann yüzyıllardır varlığı bilinmektedir. Diğer taraftan, günümüzde de 
gerek diğer İslam ülkelerinde, gerekse ülkemizde, her yıl gerçekleştirilen 
Aşfıra anma programlannda Kerbela'da ölenlerin acılannı hissetmek ve bunu 
hissettirmek adına çeşitli programlarm düzenlendiği bilinmektedir. Olayı 

dramatize eden tiyatro gösterilerinin sahııelenmesi, açık havada zincirle 
insaniann sırtlannı kanatineaya kadar dövmesi, okunan mersiyeler eşliğinde 
gözyaşlan dökülmesi hep bu türden örneklerdir. 

Toplumun İslam tarihinde öne çıkan isimlerin gerçek kimlikleri 
hakkında bilgisiz olmalan, onlann geleneksel olarak tekrarlanan ve idealize 
edilen farklı bir kimlikle anılmalan sonucunu doğurmuştur. Ali Şeriatİ bu 

15 İbn Kesir, Ebu'l-Fida İsmail, el-Bidaye ve'n-Nihaye, (thk.: Ali Şiıi), Beyrut 1988, VIII, s. 
220. (aktaran: Adnan Demircan, İslam Tarihinde İlk İktidar Mücadelesi, Beyan yay., 
İstanbul 1996, s. 382 

16 Şeriatİ, Ali Şiası Safevi Şiası, s. 179-180 
17 Şeriatİ, Ali Şiası Safevi Şiası, s. 180-181 
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konuda şöyle der: " ... bizim halkımız, bütün yıl boyunca bu adlan 
yineliyorlar; gece gündüz onlar için gözyaşı döküp salavat getiriyor, 
oturumlar düzenliyorlar. Onlann kerametlerinden, mucizelerinden söz 
ediyor, onlarla ilgili şiir, övgü ve menkıbeler söylüyorlar. Oysa onlara ilişkin 
tek bir kelime bile bilmiyorlar."ı 8 Şeriatİ, halk nezdinde geleneksel din 
anlayışının sürdürülmesinde din adamı vasfı kazanmış insanların, söz konusu 
bilgisizliğin giderilmesindeki sorumluluğuna dikkat çeker. 

Kerbela'nın nesilden nesile aktanlan hüznünün, insanların vicdanında 
yer-etmesinde araç olma görevi gören edebiyatta sayısı azımsanamayacak 
kadar çok ;mersiyeler yazılmış ve okunmuştur. ı 9 

Doğaldır ki, bu tür davranışlar, sadece geçmişi anmak ve tarihten bir 
yansıma elde etmek için değil, yeni nesle dinsel ve mezhepsel kimlik 
edindirme faaliyetlerinden biri olarak işlev görmektedir. Şiilerin çocuklan 
için belki de en etkili kimlik kazandırma faaliyeti bu olsa gerektir. 

Sonuç yerine 
Ali Şeriatİ'nin yukanda bahsettiğimiz, Şia ve Sünnilik arasındaki temel 

aynşma nedenlerini, benzer şekilde Türkiye'de Alevilik ve Sünnilik arasında 
da görmek mümkündür. Yıllarca aynı millet mensuplan, birbirleri 
hakkındaki karşılıklı bilgisizlik ve buna bağlı suçlamalar neticesinde farklı 
din ve millet mensuplan gibi birbirlerinden · ayn, şüpheci ve tedirgin bir 
yaklaşım tarzı içerisinde yaşayageldiler. 

Türkiye'de, Kerbela hadisesinin yeri geldikçe dile getirildiği ve bazı 
ideolojik ok:umalarla, Alevi-Sünni aynşmasında zaman zaman kullanıldığı 
görülmektedir. Bazı Aleviler tarafından Kerbela olayında açıktan ya da 
örtülü olarak Sünniler ya da kurumsal olarak Sünnilik suçlanmaktadır. 

Halbuki Ahmet Yaşar Ocak'ın da yerinde tespitiyle20 ifade etmek gerekirse:' 
Günümüzde bazı durumlarda gündeme gelen Alevi-Sünni soğukluğunun 
temelinde yatan sebep, tarihte vuku bulmuş hilafet mücadeleleri ve daha 
sonra Osmanlı' da Alevileri e yaşanan problemierin tarihsel gerçeklikleriyle 
değil, geleneksel ve yanlış bilgilerle değerlendirilmesidir. 

Günümüz Türkiye'sinde; her ne kadar son yıllarda düzenlenen ortak 
katılımlı toplantılar, karşılıklı davetler ve ziyaretleşmeler nedeniyle kısmen 
aşılmış olsa da, Alevilerin Sünnilere bakışında Kerbela ve Ehl-i Beyt'e 

18 Şeriati, Ali Şiası Safevi Şiası, s. 190. 
19 Mersiyelerle ilgili geniş bir derleme için bkz. Mehmet Arslan-Mehtap Erdoğan, Kerbel§ 

Mersiyeleri, Grafiker yay., Tunceli Üniversitesi yay., Ankara 2009 
20 Ahmet Yaşar Ocak, Türk SuDliğine Balaşi ar, İletişim yay., 2. baskı, İstanbul 1996, s. 243. 
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gereken önemin verilmediği konusunda eleştirileri devam etmektedir. İlyas 
Üzüm'ün tespitlerine göre Aleviler arasında yaygın görüş, hocalann cemaate 
Ehl-i Beyt'i aniatmadığı ve Kerbela şehitleri hakkında bilgilendirilmediği 
noktasında yoğunlaşmaktadır?1 Oysa, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin başta olmak 
üzere Eh-i Beyt'e karşı saygı ve sevginin, Kerbela olayına karşı da derin 
üzüntünün Sünniler arasında da varlığı, gerek yazılı kaynaklannda gerekse 
halk bilincinde tekrarlanarak varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Ancak, 
burada bir durumu atlamamak gerekir ki, söz konusu Ehl-i Beyt sevgisi ve 
Kerbela üzüntüsü karşısında takınılan tavır, birebir Alevilerle aynı değildir. 
Farklı dinsel geleneklerden beslenen iki farklı grup olmalan yanında olay ve 
kişilere karşı sevgi ve nefretin bireysel farklılıklarının olabileceğini doğal 
kabul etmek gerekir. 

Kerbela hadisesinin Türklerin Müslüman olmasından çok önce 
yaşanmış olmasına rağmen, günümüzde Türklerin ve diğer Müslüman 
gruplann aynşmasında bir siyasal ve sosyo-dinsel bir aynşma unsuru olarak 
işlev görmesi ilginçtir. Günümüz insamnın dinsel kabullerini birçok noktada 
yeniden düşündüğü ve yeniden inşa gayretinde olduğunu kabul ettiğimizde, 
niçin geçmişte yaşanmış tarihsel olgularm günümüz dinsel inanç ve bunun 
uzantısı sosyal ilişkilerini belirler mahiyette olduğu önemli bir merak konusu 

. olarak varlığını sürdürmektedir. 

21 Bkz. İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, İsam yay., İstanbul 1997, s. 120.; Benzei- şikayet, 
Ordu yöresinde tarafundan yapılan çalışma sırasında da tespit edilmiştir. Bkz. Selim Eren, 
Sosyolojik Açıdan Ordu Yöresi Aleviliği, (basılmamış doktora tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara 2002, s. 176. 


