
Hz.	HÜSEYİN’İN	HÜRRİYET	ve	HUKUK	MÜCADELESİ	
M.	Ali	KAYA	

Hz.	Hüseyin	 (ra)	 (M.	626	Medine	 –	10	Ekim	680	Kerbelâ)	Hz.	Ali’nin	 (ra)	
ikinci	oğludur.	Zalim	Yezid’e	biat	etmeyerek	şehadet	şerbetini	içmiştir.	

Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 6	 yaşında	 dedesi	 Peygamberimizi	 (asm)	 ve	 annesi	
Fatıma’yı	 (ra)	 kaybetmiş	 ve	 yetim	 kalmıştır.	 Hem	 Peygamber	 torunu	 hem	 bir	
yetim	olarak	mü’minler	tarafından	çok	sevilmiştir.	

Hz.	 Ali	 (ra)	 bir	 rivayete	 göre	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 kardeşi	 Cafer’in	 adını	
vermek	 istemiş;	 ancak	 Peygamberimiz	 (asm)	 buna	 engel	 olmuş	 Hüseyin	 adını	
vermiştir.	 Bu	 ismi	 vermesini	 Hz.	 Cebrail’in	 (as)	 istediğini	 söylemiştir. 1	
Peygamberimiz	 (asm)	 sağ	 kulağına	 ezan,	 sol	 kulağına	 kamet	 getirdikten	 sonra	
ismini	“Hüseyin”	olarak	vermiştir.	Doğumunun	yedinci	gününde	onun	için	Akika	
kurbanı	olarak	bir	koyun	kesmiş	ve	kendisini	sünnet	ettirmiştir.2	

Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ve	 Hüseyin’i	 (ra)	 çok	 seviyordu.	
Ellerinden	 tutar	 göğsüne	 çıkana	 kadar	 çıkarırdı.	 Hz.	 Peygamber	 (asm)	 “Ağzını	
aç!”	 demiş	 ve	 onu	 öpmüştür.	 Sona	 “Allahım!	 Bunu	 sev,	 çünkü	 ben	 bunu	
seviyorum!”3	buyurmuşlardır.	

Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Hasan	ve	Hüseyin’e	dua	eder,	başlarına	herhangi	
bir	sıkıntı	gelmesini	istemezdi.	“Büyük	babanız	İbrahim	bu	duayı	oğulları	İsmail	
ile	 İshak’a	 yapmış	 ve	 bu	 dua	 ile	 Allah’a	 sığınmıştır”	 buyurarak	 ‘Her	 türlü	
Şeytan’dan	 zararlı	 böceklerden	 nazar	 değmesine	 karşı	 Allah’ın	 mükemmel	
kelimeleri	ile	sığınırım”4	duasını	onlar	için	yapmışlardır.	

Hz.	Hüseyin	(ra)	Cebrail’in	(asm)	Hz.	Dıhye	(ra)	suretinde	Peygamberimize	
(asm)	 gelişine	 şahit	 olmuştur.	 Zira	 Hz.	 Dıhye	 (ra)	 ticari	 seferinden	 her	
dönüşünde	 ve	 Medine’de	 bulunduğu	 zaman	 sık	 sık	 Peygamberimizi	 (asm)	
ziyarete	 gelirdi.	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 da	 gider	 kucağına	 otururdu.	 O	 da	 cebinden	
çıkardığı	şekerleme	cinsinden	bir	şeyler	verirdi.	

Bir	 gün	 Hz.	 Cebrail	 (as)	 Peygamberimizin	 yanına	 Dıhye	 suretinde	 gelip	
sohbet	ederken	Hz.	Hüseyin	(ra)	koşup	kucağına	oturur	ve	bir	şeyler	vermesini	
bekler;	 ama	 Hz.	 Cebrail	 (as)	 bunu	 bilemediği	 için	 Peygamberimiz	 (asm)	 ona	
hatırlatır.	 Bunun	 üzerine	 Cebrail	 (as)	 cennetten	 bir	 salkım	 üzüm	 koparıp	 Hz.	
Hüseyin’e	verir.	O	da	üzümü	alarak	yemeye	başlar	ve	elinde	üzüm	olduğu	halde	
oynamaya	 çıkar.	 Bu	 arada	 şeytan	 bir	 dilenci	 şeklinde	Hz.	Hüseyin’e	 yaklaşarak	
ondan	üzüm	almak	ister.	Hz.	Cebrail	(as)	onun	şeytan	olduğunu	bilir	ve	kovar.	

Hz.	Hüseyin	(ra)	gençliğinde	namaza	ve	oruca	çok	önem	verirdi.	Son	derece	
mükemmel	ahlak	ve	fazilet	sahibi	idi.	Hz.	Ömer	(ra)	Ehl-i	Beyt’e	“Ashab-ı	Bedir”	
gibi	 yıllık	 beş	 bin	 dirhem5	tahsisat	 ayırdığı	 için	 geçim	 sıkıntısı	 çekmemiş	 ve	
kendisini	 ilme	 vermiştir.	 Bu	 sebeple	 çokça	 sadaka	 verirdi	 ve	 cömertlikte	 sınır	
tanımazdı.	Medine’den	yürüyerek	25	defa	Hacc’a	gitmiştir.6	

H.	 30/M.	 651	 yılında	 Said	 b.	 Âs’ın	 (ra)	Kûfe’den	Taberiatan	 ve	Horosan’a	
yaptığı	 sefere	 abisi	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ile	 beraber	 katılmıştır.	 Daha	 sonra	 Hz.	
Osman’ın	 (ra)	 evi	muhasara	 edildiği	 zaman	 abisi	 ile	 beraber	Halife’yi	 korumak	
üzere	babası	Hz.	Ali	 (ra)	 tarafından	görevlendirilmiştir.	Bu	esnada	atılan	bir	ok	
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Hz.	Hasan’a	isabet	ederek	onu	yaralamıştır.	Ama	ne	var	ki	gece	karanlığında	evin	
arkasından	Hz.	Osman’ın	evine	giren	asileri	fark	edemeyerek	engel	olamadıkları	
için	babaları	Hz.	Ali’den	tokat	yemiş	ve	azar	işitmişlerdir.7	

Hz.	Hüseyin	(ra)	Hz.	Hasan	(ra)	ve	babası	Hz.	Ali’nin	(ra)	hilafeti	döneminde	
babası	 ile	 Kûfe’ye	 gitmiş	 ve	 babasının	 yanından	 ayrılmayarak	 tüm	 seferlerine	
katılmış,	Cemel’de	(H.	36/	M.	656)	Hz.	Ali	(ra)	ordusunun	sol	kanadını	kumanda	
etmiş	ve	büyük	yararlıklar	göstermiştir.	Sıffın’de	(H.	37	/	M.	657)	ve	Nehrevan’da	
yanında	 bulunmuştur.	 Bu	 dönemde	 babaları	Hz.	 Ali’den	 yönetime	 dair	 çok	 şey	
öğrenmişlerdir.	Harp	sanatında	da	ustalaşmışlardır.	

Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 su-i	 kast	 sonucu	 yaralanmasına	 yanından	 ayrılmayan	 Hz.	
Hüseyin	(ra)	şehit	olduğu	zaman	kardeşi	Hz.	Hasan	(ra)	ve	Abdullah	b.	Cafer	ile	
beraber	babasını	yıkamış	ve	kefenlemesine	yardımı	etmiştir.8	

Babasının	 şehit	 edilmesinden	 sonra	 da	 Hz.	 Hasan’a	 (ra)	 biat	 etmiş	 ve	
yanından	 ayrılmamış,	 emrinden	 dışarı	 çıkmamıştır.	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 Hz.	
Muaviye	 ile	 anlaşmak	 istemesine	 itiraz	 etmek	 istemiş	 ancak	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	
“Sus!	 Ben	 senden	 daha	 iyi	 bilirim!”	 demiş	 ve	 onu	 susturmuş,	 o	 da	 itiraz	
etmemiştir.	

H.	41	/M.	662	yılında	abisi	 ile	Medine’-i	Münevvere’ye	gelerek	H.	49	/	M.	
669	yılında	vefatına	kadar	Hz.	Hasan	(ra)	ile	beraber	İman	ve	Kur’an	hizmetine,	
Sünnet-i	 Peygamberinin	 ihyasına	 hizmet	 etmiştir.	 Müslümanlara	 zühd	 ve	
takvada,	 ibadet	ve	Allah’a	 itaatte,	Peygamberimizin	(asm)	sünnetini	yaşatmada,	
ahlakını	öğretmede	muallimlik	görevini	bihakkın	ifa	etmiştir.		

H.	60	/	M.	680	yılında	Hz.	Muaviye’nin	vefatına	kadar	ilim,	irfanla,	iman	ve	
Kur’an	hizmeti	 ile	ve	Sünnet-i	Seniyyeyi	ve	ahlak-ı	nebeviyeye	hizmetle	meşgul	
olmuştur.	

Hz.	Hasan’ın	(ra)	Vefatından	Sonraki	Gelişmeler	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	hilafetin	görevi	olan	“İman	ve	Kur’an	Hizmeti”	ile	“Şeâir-i	

İslam”ın	ve	Sünne-i	Seniyye’nin	ihyası	vazifesini	üzerlerine	alıp	dünya	saltanatını	
Muaviye’ye	devretmesinden	sonra	“Hilafet	ve	Saltanat”	birbirinden	ayrılmış	oldu.	
Peygamberimizin	(asm)	nübüvvet	görevi	olan	“Tebliğ	ve	İrşad”	“İman	ve	Kur’an	
Hizmeti”	 “Manevi	 Hilafet”	 olarak	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Ehl-i	 Beyt’in	 imamları	 devam	
ettirmiştir.	Bu	manevi	ve	ilmî	hilafet	Peygamberimizin	(asm)	“Peygamberler	mal	
miras	 bırakmazlar,	 onların	 mirası	 ilimdir.	 İlme	 sahip	 çıkan	 alimler	
peygamberlerin	 varisidir” 9 	hadis-i	 şerifindeki	 peygamber	 mirasını	 devam	
ettirmektir.		

Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 vefatı	 ile	 kendisine	 biat	 etmek	
isteyenlere	de	karşı	çıkar	ve	bir	kalkışmaya	girmemelerini	söyler.	Hatta	Hucr	b.	
Adiy’in	Hz.	Ali	 (ra)	 aleyhine	hutbe	okunmasına	karşı	 çıktığı	 için	Kufe	Valisi’nin	
kendisini	 zindana	 atması	 ve	 Hz.	 Muaviye’nin	 emriyle	 idam	 edilmesi	 (51/671)	
üzerine	 Kûfe’nin	 ileri	 gelenleri	 Hz.	 Hüseyin’i	 Kufe’ye	 getirmek	 için	 Medine’ye	
geldikleri	 zaman	 onlara	 olumlu	 cevap	 vermemiştir.	 Bundan	 haberdar	 olan	 Hz.	
Muaviye	(ra)	Medine	valisine	mektup	yazarak	Hz.	Hüseyin’i	rahatsız	etmemesini	
istemiştir.	Hz.	Hüseyin	(ra)	da	Hz.	Muaviye’ye	bir	mektup	göndererek	“Ne	seninle	
savaşmak	ve	ne	de	sana	karşı	 çıkmak	 istemiyorum”	demiştir.	Dinâverî	bu	olayı	
nakleder	 ve	 “Ne	 Hasan	 ne	 de	 Hüseyin	Muaviye’nin	 hayatı	 boyunca	 kötülük	 ve	

	
7	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	198-203.	
8	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:363.	
9	Tirmizi,	İlim,	19;	Ebu	Davud,	İlim,	1;	İbn-i	Mace,	İlim,	17.	



çirkinlik	 görmediler.	 Muaviye	 de	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ile	 yaptığı	 anlaşmalara	 aynen	
uymuştur”	der.10		

H.	 59	 /	 M.	 679	 yılından	 itibaren	 Hz.	 Muaviye’nin	 Kufe	 Valisi	 Mugire	 b.	
Şube’nin	 teklifi	 ile	 (ra)	 oğlu	 Yezid’e	 biat	 almaya	 çalışması	 Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	
gönülden	sarsmış	ve	üzmüştür.	

Yezid’in	Hz.	Hüseyin’i	(ra)	Kendisine	Biat	Ettirme	Gayreti	
Hz.	 Muaviye	 (ra)	 H.	 Receb-60/M.	 Mayıs-680	 tarihinde	 vefat	 eder.	 Hz.	

Muaviye’nin	 Yezid’e	 biat	 alması	 ile	 seçime	 dayalı	 “Hilafet”	 verasete	 dayanan	
“Saltanata”	kesin	olarak	dönüşmüş	oldu.		

Yezid	 halife	 olur	 olmaz,	 kendisine	 biat	 etmeyen	 Hz.	 Hüseyin,	 (ra)	 Hz.	
Abdullah	b.	Zübeyir,	(ra)	Hz.	Abdullah	b.	Ömer’in	(ra)	kendisine	biatının	alınması	
ve	 eksik	 kalan	 biat	 işinin	 tamamlanması	 problemi	 ile	 karşılaşır.	 O	 zamanın	
Medine	 valisi	 olan	 Velid	 b.	 Utbe	 b.	 Ebi-Süfyan’a	 mektup	 yazarak	 biatlarını	
almasını	 emreder.11	Şayet	 biat	 etmemekte	 ısrar	 ederse	 boyunları	 vurmasını	 da	
emreder.	

Velid	bir	elçi	göndererek	Hüseyin’i	(ra)	evine	davet	eder.	Hüseyin	(ra)	Ehl-i	
Beyt’inden	 ve	 dostlarından	 oluşan	 otuz	 kişilik	 bir	 grupla	 Velid’in	 evine	 gider.	
Velid	 Muaviye’nin	 ölüm	 olayını	 duyurur	 ve	 Yezit	 için	 biat	 etmesini	 ister.	 Hz.	
Hüseyin	(ra)	 “Benim	gibi	birisi	gizlice	biat	edemez;	biatını	açıktan	yapar.	Zaten	
gizli	yapılan	biata	da	sen	razı	olmazsın!	Bunu	düşünmem	lazım”	der.	Sonra	şöyle	
devam	eder:	“Ey	emir!	Biz	nübüvvet	Ehl-i	Beyt’i	ve	risalet	kaynağıyız,	meleklerin	
inip	 kalktığı	 ev	 bizim	 evimizdir.	 Allah	 bizim	 hatırımıza	 rahmetini	 insanların	
yüzüne	açtı	ve	sonu	da	bizim	adımızla	olacaktır.	Yezid’e	gelince,	o	fasık,	içki	içen,	
kan	döken	ve	alenen	günah	işleyen	biridir.	Benim	gibi	biri	Yezit	gibi	birine	biat	
etmez.”	der	ve	Velid’in	evinden	çıkar.	

Hz.	Hüseyin	(ra)	Velid’in	yanından	ayrılır	ve	kardeşi	Muhammed	Hanefi	ile	
istişare	ederek	Medine’den	ayrılmaya	karar	verir	ve	aile	efradını	yanına	alarak	
28	Recep	 60	 /	 4	Mayıs	 680	 ratihinde	Mekke’ye	 gider.12	Mekke’de	Hz.	 Abbas’ın	
(ra)	evine	yerleşir.	Abdullah	b.	Zübeyir	(ra)	da	Kâbe’de	Hicr	mevkiini	kendisine	
mekan	edinerek	halkı	irşad	etmeye	başladılar.		

Kufe	Halkının	Hz.	Hüseyin’e	Biat	Etmeleri	
Kûfe	 halkı	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 Yezid’e	 biat	 etmeyerek	 Mekke’ye	 gittiğini	

haber	 alınca	 Şebes	 b.	 Ribî	 ve	 Süleyman	 b.	 Surad	 el-Huzaî	 gibi	 ileri	 gelenlerin	
evlerinde	 toplanarak	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 biat	 etmeye	 karar	 verirler	 ve	 Hz.	
Hüseyin’e	 (ra)	mektup	 yazarak	 davet	 ederler.	 Bu	mektupların	 sayısı	 yüz	 elliyi	
bulduğu	rivayet	edilir.13	Bunun	üzerine	Hz.	Hüseyin	(ra)	durumu	iyice	öğrenmek	
ve	incelemek	için	amcazâdesi	Müslim	b.	Akîl’i	Kûfe’ye	gönderir.	5	Şevval	60	/	9	
Temmuz	680	tarihinde	Kûfe’ye	ulaşan	Müslim	b.	Akîl	Hz.	Hüseyin	(ra)	adına	biat	
almaya	 başlar.	 İlk	 anda	18.000	 kişi	Hz.	Hüseyin’e	 (ra)	 biat	 eder.	Müslim	de	 bu	
durumu	Hz.	Hüseyin’e	(ra)	bildirir.	Kûfelilerin	samimi	olduklarını	ve	kendisinin	
gelmesi	halinde	tüm	Kûfe	halkının	kendisine	biat	edeceğini	söyler.14	

Diğer	 taraftan	 Yezid’in	 adamları	 da	 Müslim’in	 bu	 faaliyetlerini	 Yezid’e	
haber	verirler.	O	da	Ubeydullah	b.	Ziyad’ı	Kûfe’ye	vali	tayin	eder	ve	Müslim’i	ele	
geçirerek	öldürme	emrini	 verir.	Kûfe	 ileri	 gelenlerinin	nasihatleri,	 tehditleri	 ve	

	
10	Dinâverî,	el-Ahbar,	224-225.	
11	Taberi,	Tarih,	2:216-217;		
12	Taberi,	2:221;	Belazuri,	Ensabu’l-Eşraf,	4:13.	
13	Ebu	Mihnef,	Maktel,	30;	Taberi,	Tarih,	3:277-278.	
14	Taberi,	Tarih,	2:	228;	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	4:21-22.	



vaatleri	 ile	 ayaklananlar	 yavaş	 yavaş	 dağılmaya	 başlar	 ve	 Müslim	 b.	 Akil’in	
yanında	ancak	on	kişi	kalır.	Gece	bir	evde	saklanan	Müslim’in	kaldığı	yer	tespit	
edilir	ve	yakalanıp	öldürülür.15	(9	Zilhicce	60	/	10	Eylül	680.)	

Müslim	Hz.	Hüseyin’e	(ra)	mektup	yazıp	Kûfelilerin	biatını	haber	vermiş	ve	
kendisini	Kûfe’ye	davet	etmiştir;	ama	 ihanetini	haber	verememiştir.	Bu	sebeple	
olayların	 gelişmesinden	 habersiz	 olan	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 da	 hazırlığını	 yaparak	
Kûfe’ye	doğru	yola	çıkmıştır.	

Hz.	Hüseyin	(ra)	zulme	razı	olmamak,	zalime	destek	vermemek,	kendisine	
güvenenlerin	 güvenini	 kırmamak,	 istibdat	 ve	 baskıya	 boyun	 eğmemek	 için	
“Hürriyet-i	Şer’iye”	kılıcını	çekmiş	ve	bu	gayretle	yola	çıkmıştır.	

Hz.	Hüseyin’in	(ra)	Kûfe	Yolculuğu	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 9	 Zilhicce	 60	 /	 10	 Eylül	 680	 tarihinde	 “Terviye	 Günü”	

kadınlar	ve	çocuklar	dahil	bütün	ailesiyle	birlikte	Kûfe’ye	doğru	yola	çıkar.		
Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 kafilesini	 takip	 eden	 Kufe	 valisi	 Ubeydullah’ın	 adamı	

Hurr	b.	Yezid	durumu	kendisine	haber	verir.	O	da	başka	bir	 sefere	çıkmak	 için	
hazırlanan	ordunun	komutanı	 olan	Ömer	b.	 Sa’d	ordusu	 ile	Hz.	Hüseyin’in	 (ra)	
üzerine	 yürümesini	 ve	 bu	 işi	 halletmesi	 emrini	 verir.	 Ömer	 b.	 Sa’d	 bunu	 kabul	
etmek	istemez;	ancak	azledilme	tehdidi	karşısında	kabul	etmek	zorunda	kalır.16		

Hz.	Hüseyin’in	(ra)	Şehit	Edilmesi	(M.	680	/	H.	10	Muharrem	61	Cuma)	
Ömer	 b.	 Sa’d	 kumandanlığı	 başkalarına	 kaptırmamak	 için	 vali	

Ubeydullah’ın	dediğini	yapar	ve	ordusu	ile	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	üzerine	gider.	Hz.	
Hüseyin’e	 (ra)	bir	elçi	gönderir.	Hz.	Hüseyin	 (ra)	elçiye	Kûfe	halkının	kendisini	
davet	 ettiklerini	 ve	 on	 sekiz	 bin	 kişinin	 kendisine	 biat	 ettiklerini;	 ancak	 daha	
sonra	 biatlarını	 bozduklarını,	 kendisinin	 dönüp	 gitmek	 istediğini	 ancak	 İbn-i	
Ziyad’ın	 adamı	 olan	 Hurr	 b.	 Yezid’in	 kendisini	 bırakmadığını	 ve	 buraya	 kadar	
gelmeye	mecbur	ettiğini	ifade	eder.	Sonra	da	“İzin	verin	dönüp	gideyim”	der.		

Elçi	aldığı	cevabı	Ömer	b.	Sa’d’a	bildirir.	Ömer	b.	Sa’d	da	Hz.	Hüseyin	(ra)	ile	
çarpışmak	 istemediğini	belirtir	ve	Hz.	Hüseyin’in	geri	dönmek	 istemesinden	de	
memnun	olur	ve	durumu	vali	İbn-i	Ziyad’a	bildirir.	İbn-i	Ziyad	ise	Hz.	Hüseyin’in	
(ra)	Yezid’e	biat	etmesi	şartı	 ile	geri	dönmesine	müsaade	edileceğini	 ifade	eder	
ve	biata	zorlamak	için	de	Hz.	Hüseyin’in	su	ile	irtibatını	kesme	emrini	verir.		

Bu	emir	üzerine	Ömer	b.	Sa’d	Hz.	Hüseyin’i	Kûfe’ye	davet	edenlerden	biri	
olan	Amr	b.	Haccâc	ile	500	süvariyi	Hz.	Hüseyin’in	su	ile	irtibatını	kesmek	üzere	
görevlendirir.	Hz.	Hüseyin	(ra)	yanındakilerle	beraber	o	geceyi	ibadetle,	zikir	ve	
istiğfar	 ile	geçirir.	Sabah	olunca	(10	Muharrem	61	Cuma	/	10	Ekim	680	Cuma)	
gerekli	savaş	hazırlıklarını	yapar;	üzerine	yeni	cübbesini	giyer	ve	misk-u	anber	
sürünür,	atına	biner	ve	eline	Kur’ân-ı	Kerimi	alarak	Şam’lıların	ordusuna	yaklaşır	
ve	onlara	son	defa	şöyle	hitap	eder:	

“Ey	 İnsanlar!	 Sözlerimi	 dinleyiniz.	 Ben	 size	 olan	 nasihat	 hakkımı	 yerine	
getirmeye	 ve	 buraya	 geliş	 amacımı	 anlatmaya	 kadar	 bekleyiniz.	 Şayet	
mazeretimi	 kabul	 eder,	 sözlerimi	 tasdik	 ederek	 hakkımda	 insafla	 hüküm	
verirseniz	 siz	 saadete	 kavuşursunuz.	 Mazeretimi	 kabul	 etmezseniz	 ‘Sizler	 ve	
yardımcılarınız	 elbirliği	 edinin	 ve	 ne	 isterseniz	 yapın!	 Bu	 bana	 hiçbir	 tasa	 ve	
üzüntü	 vermez.	 Elinizden	 geleni	 yapın	 ve	 bana	 hiçbir	 mühlet	 de	 vermeyin.’	
(Yunus	 Suresi,	 10:71.)	 ‘Ben	 hakkın	 müdafaasını	 yapıyorum.	 Benim	 dostum	 ve	
mevlâm	Kitab’ı	inzal	eden	Allah’tır	ve	O	iyileri	dost	edinir.”	(Araf	Suresi,	7:196.)		

	
15	Taberi,	Tarih,	2:	228;	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	4:	22.	
16	İbnu’l-Esir,	Kâmil,	4:52.	



Bu	sözleri	işiten	kızkardeşleri	ve	kızları	feryad	ederek	ağlamaya	başlarlar.	
Hz.	 Hüseyin	 kardeşi	 Abbas	 ile	 oğlu	 Ali’yi	 onların	 yanına	 gönderir	 ve	 onları	
sakinleştirir.	Feryatları	kesilince	yeniden	konuşmaya	başlar	ve	şöyle	der:	

“Allah’a	hamd	ve	Peygambere	selat-ü	selamdan	sonra	şimdi	benim	soyumu	
araştırın	 ve	 kim	 olduğumu	 görün.	 Sonra	 vicdanınıza	 eğilin,	 onları	 ayıplayın	 ve	
beni	öldürmenin	sizin	için	helal	olup	olmadığını	bir	düşünün!		

Ben	sizin	Peygamberinizin	kızının	ve	onun	vasisinin	ve	amcasının	oğlu	ve	
Allah’a	 iman,	 Resulünü	 tasdik	 hususunda	 mü’minlerin	 ilki	 olan	 kimsenin	 oğlu	
değil	miyim?	

Seyyidü’ş-Şühedâ	Hz.	Hamza	benin	amcam	değil	mi?	Cennete	uçan	Câfer-i	
Tayyar	benim	amcam	değil	midir?	Resulullah	(asm)	benim	ve	kardeşim	hakkında	
‘Siz	 ikiniz	 cennet	 halkının	 efendilerisiniz	 ve	 ehl-i	 sünnetin	 gözbebeklerisiniz’	
buyurmadı	mı?	Hak	ve	hakikatin	kendisi	olan	bu	sözlerimi	tasdik	ediyorsanız	ne	
âlâ!	 Üstelik	 ben	 Allah’ın	 yalancılara	 öfkelendiğini	 öğrendiğim	 günden	 bu	 güne	
kadar	 asla	 yalan	 söylemiş	 değilim.	 Bana	 inanmıyorsanız	 aranızda	 benim	
söylediklerimin	 doğruluğunu	 bilen	 kimseler	 vardır.	 Câbir	 b.	 Abdillah’a	 ve	 Ebû	
Said’e	veya	Sehl	b.	Saad’a	veya	Zeyd	b.	Erkam’a	yahut	Enes’e	sorunuz.	Onlar	bu	
hadisi	 Resulullah’tan	 işittiklerini	 size	 söyleyeceklerdir.	 Bu	 gerçekler	 de	 mi	
kanımı	dökmenize	engel	olmayacaktır?”17	

Bu	konuşmadan	etkilenen	askerlerden	bazıları	Hz.	Hüseyin’in	 (ra)	 yanına	
geçerler.	 Bunu	 gören	 Ömer	 b.	 Saad	 kendi	 askerlerine	 dönerek	 Kur’ân-ı	
Kerimdeki	“Ey	iman	edenler!	Allah’a	itaat	edin,	Allah’ın	peygamberine	itaat	edin	
ve	 ulu’l-emre	 itaat	 edin!”	 (Nisa	 Suresi,	 4:59.)	 ayetini	 okuyarak	 halifeye	 itaat	
etmenin	 Allah’ın	 emri	 olduğunu	 söyler	 ve	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 bu	 emre	 isyan	
ettiğini	 ifade	eder.	Yandaşları	da	Hz.	Hüseyin’e	 “Allah’ın	 emrine	 itaat	 etmesini”	
söyleyerek	bağırmaya	başladılar.	Hz.	Hasan	(ra)	“Yâ	Ömer!	Sen	o	ayetin	tefsirini	
işine	 geldiği	 şekilde	 tefsir	 ettin.	 Verdiğin	 mana	 ve	 kasteddiğin	 şey	 yanlıştır.	 O	
ayetin	 manası	 şudur:	 ‘Ey	 Müslümanlar!	 Allah’a	 itaat	 ediniz,	 Allah’ın	 Resulüne	
itaat	ediniz.	Ve	ancak	Allah’a	ve	Resulüne	itaat	eden	emir	sahiplerine	itaat	ediniz’	
şeklindedir.	 Yezid	 Allah’a	 ve	 Resulüne	 itaat	 etmeyerek	 Allah’ın	 kitabını	 ve	
Resulünün	sünnetini	ayaklar	altına	almıştır”18	der.	

Hucr	b.	Yezîd	yaptıklarına	pişman	olarak	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	yanına	geçer	
ve	 yanında	 yerini	 alır.	 İbn-i	 Ziyad’ın	 askerlerinden	 birisinin	 attığı	 bir	 ok	 ile	
başlayan	savaş	öğleye	kadar	devam	eder.	Hz.	Hüseyin	(ra)	safında	23	Süvari	ve	
40	 piyade	 vardır.	 Savaşın	 sonlarına	 doğru	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 da	 savaşa	 katılır	
cesaretle	mücadele	eder;	ancak	hem	susuzluktan	hem	de	savaştan	bitkin	düşer	
ve	Şemir	b.	Zül-vechen’in	emri	ile	her	taraftan	hücum	eden	askerlerin	ortasında	
feci	bir	şekilde	şehit	edilir.	Sinan	b.	Enes	en-Nehâî	bir	mızrak	saplar	ve	atından	
inerek	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	başını	keser.		

Hz.	 Hüseyin’in	 vücudunda	 33	mızrak	 ve	 ok,	 34	 kılıç	 yarası	 tesbit	 edilir.19	
Sonra	 kadınlar	 ve	 çocuklar	 esir	 edilir.	 Hasta	 ve	 yatakta	 olan	 Ali	 b.	 Hüseyin	 de	
öldürülmek	istense	de	engel	olunur	ve	esirler	arasına	alınır.	

Hz.	Hüseyin’in	(ra)	Mücadelesi	İktidar	Mücadelesi	Değildir	
İmam	 Hüseyin’in	 (ra)	 mücadelesi	 iktidar	 mücadelesi	 değildir.	 İmam	

Hüseyin	 (ra)	 doğruluğu,	 dürüstlüğü,	 mazlumiyeti,	 fedakarlığı,	 hak	 ve	 adaleti	
	

17	Taberi,	Tarih,	2:	272-290;	İbnu’l-Esir,	4:46-81;	mesûdî,	3:54	vd.	Tarihi	kaynaklar	bununla	ilgili	
çok	geniş	bilgiler	vermektedir.	
18	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:420.	
19	İbnu’l-Esir,	4:79.	



temsil	ediyordu.	Yezid	ise	gücü,	iktidarı,	zulmü,	namertliği,	haksızlığı,	sömürüyü	
ve	yıkıcılığı	temsil	ediyordu.		

İmam	Hüseyin	(ra)	zulme	karşı,	istibdat	ve	ırkçılığa	karşı	“hürriyet	kılıcı”nı	
çekmiş	 ve	 “Zalim	 Yezid’e	 biat	 ederek	 zulmüne	 ortak	 olmam!”	 demiş	 ve	 şehit	
olmuştur.	Ne	demişler	“Şereflice	ölmek	şerefsizce	yaşamaktan	iyidir.”	

	“Kendinizi	 satmayın.	 Hür	 ve	 özgür	 insanlar	 olunuz.	 Kendini	 satan	
satıcılardan	 olmayınız.”	 “Onurlu	 anlamlı	 bir	 şekilde	 yaşayın	 ve	 maddenin,	
makamın	ve	dünyanın	kölesi	olmayın!”	sözleri	Hz.	Hüseyin’e	(ra)	aittir.	

Sonuç:	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ile	 savaşan	 Ömer	 b.	 Sâd	 ve	 taraftarları	 Hz.	 Hüseyin’in	

öldüğü	 zaman	 cehenneme	 gideceğine	 kendilerini	 inandırmışlardı.20		 Onlar	 Hz.	
Hüseyin	 (ra)	 ile	 savaşırlarken	 kendilerinin	 doğru	 yolda	 olduklarını	 ve	 Hz.	
Hüseyin’in	 (ra)	 yoldan	 çıktığını	 Kur’an	 ve	 Sünnetten	 delil	 getirerek	 iddia	
ediyorlardı.	Halbuki	Peygamberimiz	 (asm)	Hz.	Hüseyin’i	 cennetle	müjdelemişti.	
Buna	 rağmen	 Şemir	 b.	 Zilvecheyn	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 Allah’tan	 uzak	 biri	
olduğunu	 ifade	 etmiş21	ordusundaki	 Amr	 b.	 Haccac,	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 karşı	
saldırıya	 geçerken	Hz.	Hüseyin	 (ra)	 ve	 yanındakiler	 için	 “Cemaatten	 ayrılan	 ve	
dinden	çıkanları	öldürün!”	demiştir.		

Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ile	 savaşanlar	 sadece	 Yezid’in	 baskısı	 ile	 bunu	 yapmış	
değillerdir.	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ve	 yanındakilerin	 “Ulu’l-Emre	 itaat	 etmeyerek”	 ve	
“Müslümanların	 cemaatinden	 ayrılarak”	 fitne	 çıkardıkları,	 Kur’an	 ve	 Sünnet	
yolundan	 ayrılarak	 yanlış	 bir	 yola	 girdiklerine	 inanmışlardır.	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	
taraftarlarına	hakaret	etmelerinin	sebebi	budur.	Onları	bir	taraftan	Hz.	Hüseyin	
(ra)	ile	savaşırken	öbür	taraftan	namazlarını	kılıyor	ve	ibadetlerini	aksatmadan	
yapıyorlardı.	İçlerinde	ibadete	çok	düşkün	olanlar	vardı.	

Hatta	Hz.	Hüseyin	(ra)	namaz	vakti,	namaz	için	savaşa	ara	vermek	istediği	
zaman	 “Sizin	 namazınız	 kabul	 olmaz!”	 deme	 cür’etini	 göstermişlerdir.	 Hz.	
Hüseyin’in	 (ra)	 yanındakiler	 de	 “Hz.	 Peygamber	 torununun	 namazı	 kabul	
edilmeyecek	 de	 sizin	 namazınız	 mı	 kabul	 edilecek?”	 şeklinde	 mukabelede	
bulunmuşlardır.22	Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	 şehit	 edenler	 bunu	 yaparken	 “Tekbir”	
getirmişler	 ve	 Allah’ın	 kendilerine	 zafer	 nasip	 ettiğini,	 Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	 de	
cezalandırdığını	haykırmışlardır.23	

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Hz.	 Hüseyin’in	 bu	 mücadelesini	
istibdada	 karşı	 “Hürriyet-i	 Şer’iye”nin	 mücadelesi	 olduğunu	 şöyle	 ifade	 eder:	
“Şeriat-ı	Garrâ	zemine	nüzûl	etti;	ta	ki,	zeminin	yüzünü	temiz	ve	insanın	yüzünü	ak	
etsin,	şu	 insâniyetin	siyah	 lekesini	 izâle	etsin;	hem	de,	 izâle	etti.	Fakat,	vâesefâ	ki,	
muhît-i	 zamânî	 ve	mekânînin	 tesiriyle,	 hilâfet	 saltanata	 inkılâp	 edip,	 istibdat	 bir	
parça	 hayatlandı.	 Ta	 Yezid	 zamanında,	 bir	 derece	 kuvvet	 bularak,	 başını	
kaldırdığından,	 İmam-ı	Hüseyin	Hazretleri	hürriyet-i	 şer’iye	kılıncını	çekti,	başına	
havâle	 eyledi.	 Fakat,	 ne	 çare	 ki,	 istibdadın	 kuvveti	 olan	 cehil	 ve	 vahşet,	 cevânib-i	
âlemde	zaynâb	gibi	Yezid’in	istibdadına	kuvvet	verdi.”24	

Kerbela	 hadisesi	 hürriyetin	 önemini,	 siyasi	 baskı	 ve	 istibdadın	 ne	 kadar	
kötü	 olduğunu	 ve	 insanların	 inançlarını	 ne	 derece	 bozduğunun	 da	 ibretli	 bir	
delilidir.	

	
20	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	3:422.	
21	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:194.	
22	İbnu’l-Esir,	el-Kâmil,	3:	425.	
23	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	6:261.	
24	Eski	Said	Dönemi	Eserleri,	2009,	Münazarat,	s.	220-221.	


