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Hz.	HASAN’IN	(RA)	ÇOCUKLUĞU	VE	GENÇLİĞİ	
	

Hz.	Hasan’ın	(ra)	Doğumu	
Hz.	 Hasan	 (ra)	 Hz.	 Fatıma	 (ra)	 ve	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 büyük	 oğlu	 olup	

Peygamberimizin	 (asm)	 torunudur	 ve	 Hamse-i	 Âl-i	 Âbâ	 olan	 “Ehl-i	 Beyt”in	
dördüncüsü	ve	Hulefa-i	Raşidin’in	de	beşinci	halifesidir.	Altı	ay	hilafeti	bi-hakkın	
ifa	etmiş	ve	hilfetin	iki	kanadı	olan	Saltanat	ve	Hilafetten	saltanatı	Hz.	Muaviye’ye	
devrederek	 gerçek	 hilafet	 sayılan	 ve	 manevi	 hilafet	 olan	 “Hakaık-ı	 imaniye	 ve	
diniyeyi	 muhafaza	 için	 dünya	 saltanatından	 feragat	 etmiştir.	 Böylece	 dini	
siyasetten	ayırmıştır.	

Hz.	Ali	ile	Hz.	Fatima’in	ilk	çocuğu	olan	Hz.	Hasan,	Medine’de	H.	3	/	M.	625	
tarihinde	Ramazan	 ayı	 ortasında	dünyaya	 geldi.1	Hz.	Ali	 (ra)	 ona	 “Harb”	 ismini	
koymak	istemiş,	Peygamberimiz	(asm)	ise	sağ	kulağına	ezan,	sol	kuağına	kamet	
okuyarak	ona	“Hasan”	adını	vermiştir.2	Künyesi	Ebu	Muhammed’dir.	Ayrıca	“Sıbt,	
Seyyid,	Zekî,	Müctebâ	ve	Tâkî”	künyeleri	de	kendisine	verilmiştir.3	

Peygamberimiz	(asm)	Hz.	Hasan	(ra)	için	akika	kurbanı	olarak	iki	adet	koç	
kesmiştir.	 Ayrıca	 Hz.	 Fatıma’ya	 saçlarını	 traş	 ettirerek	 ağırlığınca	 gümüş	
tasadduk	etmesini	söylemiştir.4	

Hz.	 Fatıma’nın	 diğer	 çocukları	 Hüseyin,	 Muhsin,	 Ümm-ü	 Gülsüm	 ve	
Zeynep’tir.5	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Çocukluğu	
Hz.	 Hasan	 (ra)	 kendisinden	 bir	 yaş	 küçük	 olan	 kardeşi	 Hz.	 Hüseyin	 ile	

Peygamberimizin	 (asm)	 yanında	 gayet	mutlu	 bir	 çocukluk	 dönemi	 geçirmiştir.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Reyhaneyn” 6 	dediği	 dünyanın	 iki	 çiçeği,	 “Cennet	
çocuklarının	efendileri”7	buyurmuşlardır.		

Bir	 defasında	 Peygamberimiz	 (asm)	 Medine	 çarşısında	 dolaştıktan	 sonra	
Hz.	 Fatıma’nın	 (ra)	 evine	 uğradı	 ve	 kapıdan	 “Küçük	 yaramazlar	 nerede?	 Bana	
torularımı	çağır!”	dedi.	Çıkınca	kollarını	açtı	ve	kollarını	açıp	koşarak	kendisine	
gelen	 Hasan’ı	 ve	 Hüseyin’i	 kucakladı,	 öptü	 ve	 “Allahım!	 Ben	 onları	 seviyorum.	
Sen	de	sev!”8	diye	dua	buyurdular.	

	
**	
Çocukluğunda	 sık	 sık	 dedesi	 olan	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 görüşen	 Hz.	

Hasan’ın	(ra)	bu	konuda	pek	çok	hatiıraı	vardır.	Bir	defasında	zekat	mallarından	

	
1	Hatip	El-Bağdadi,	Tarih-i	Bağdat,	Beyrut-Tarihsiz,	1:140.	İbnü’ş-Esir,	Üsdü’l-Gabe	fi	Marifeti’s-
Sahabe,	Beyrut-1377,	2:10;	Suyutî,	Tarihu’l-Hulefa,	s.188.		
2	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned-i	Ehl-i	Beyt,	43.	
3	Razi	Ali	Yasin,	Hz.	Hasan’ın	Barışı,	Cafer	Bendiderya	vd.	İstanbul-2002,	s.	37.	
4	Zehebî,	Siyer-u	A’lâmi’n-Nübelâ,	Beyrut-1982,	3:246;	Taberani,	Mu’cemu’l-Kebir,	Y.Y,	1984,	
3:248.	
5	İbn-i	Kuteybe,	El-Maarif,	Kahire-1981,	s.210.	
6	Buhari,	Menakıb,	27.	
7	Tirmizi,	Menakıb,	30;	İbn-i	Mâce,	Mukaddime,	11.	
8	Buhari,	Libas,	20;	Fezailu'l-Ashab,	22;	Menakıb,	27;	Müslim,	Fezailu's-Sahabe,	58,	59;	Tirmizi,	
Menakıb,	H.	No:	3784.	



bir	hurmayı	ağzına	attığını	gören	Peygamberimiz	(asm)	hemen	müdahal	etmiş	ve	
“Sadaka	 ve	 Zekat	mallarının	 ehl-i	 beyte	 haram	 olduğunu”	 söyleyerek	 ağzından	
çıkartmıştır.1	

	
**	
Hz.	 Peygamber	 (as)	 torunları	 ile	 oynamayı	 seviyordu.	 Bir	 gün	 namaz	

kılarken	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 bacakları	 arasından	 geçmek	 istemişti,	 peygamberimiz	
(asm)	geçmesi	için	bacaklarını	açar.2	

	
**	
Bir	defasında	Peygamberimiz	 (asm)	namaz	kılarken	secdede	sırtına	çıkar.	

Peygamberimiz	(asm)	o	inene	kadar	secdeyi	uzatır.3	Namaz	bitince	sahabeler	“Ey	
Allahın	 Resulü!	 Öyle	 uzun	 bir	 secde	 yaptınız	 ki	 bir	 hadise	meydana	 geldi	 veya	
size	 vahiy	 indi	 zannettik”	 dediler.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Hayır,	 bunlardan	
hiçbiri	 olmadı;	 ancak	 oğlum	 sırtıma	 binmişti	 de	 ben	 kendisinin	 inmesini	
bekledim”4	buyurdular.	

	
**	
Bir	 defasına	 hutbe	 okurken	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ve	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 kırmızı	

entarileri	ile	düşe	kalka	mescide	girerler.	Peygamberimiz	(asm)	hutbeden	iner	ve	
onları	kucağına	alır	ve	 “Mallarınız	ve	 çocuklarınız	 sizin	 için	 imtihan	sebebidir.”	
(Tegabün	 Suresi,	 64:15.)	 buyuran	 Allah	 ne	 güzel	 söylemiştir.	 Onları	 görünce	
dayanamadım”5	buyurmuşlar	ve	hutbesine	öyle	devam	etmiştir.	

	
**	
Hz.	 Peygamber	 (asm)	 Necranlı	 Hıristiyanlarla	 konuştu	 ve	 onların	

sorularına	 cevap	 verdi.	 Sonuçta	 onların	 sorularına	 cevap	 olarak	 Âl-i	 İmran	
Suresinin	ilk	80	ayeti	nazil	olmuştur.	Sonuçta	onları	ikna	olmayınca	Allah’ın	emri	
ile	onları	mübaheleye	davet	ettiği	zaman	Ehl-i	Beyti	yanına	alarak	vadedilen	yere	
gelir.	Ehl-i	Beyt	ise	Hz.	Ali,	Hz.	Fatıma,	Hz.	Hasan	ve	Hz.	Hüseyin	(ra)	idiler.6	

İlgi	 ayette	 yüce	 Allah	 şöyle	 buyurmuştur:	 “Sana	 bu	 ilim	 geldikten	 sonra	
seninle	 bu	 konuda	 çekişenlere	 de	 ki:	 Geliniz	 sizler	 ve	 bizler	 çocuklarınızı	 ve	
çocuklarımızı,	 kadınlarımızı	 ve	 kadınlarınızı	 çağıralım,	 sonra	 da	 dua	 edelim	 de	
Allah’tan	yalancılar	üzerine	 lanet	edelim”7	buyurmuş	ve	vaad	edilen	yere	 “Ehl-i	
Beyti”	 ile	 gelmiştir.	 Ancak	 Hıristiyanlar	 gelmekten	 çekinmiş	 ve	 davalarında	
haksız	olduklarınızı	ve	inançlarına	sadık	olmadıklarını	göstermişlerdir.	

	
**	
Bir	 gün	 Temim	 kabilesinin	 ileri	 gelenlerinden	 Akra	 b.	 Hasib	

Peygamberimizi	 (asm)	 ziyarete	 gelmişti.	 Bu	 arada	Hz.	 Hasan	 gelmip	 dedesinin	
dizine	 oturdu.	 Peygamberimizi	 (asm)	 onu	 öptü	 ve	 başını	 okşadı.	 Bu	 durum	
Akra’nın	 garibine	 gitti	 ve	 “Benim	 on	 çocuğum	 var,	 hiçbirini	 öpmedim”	 dedi.	

	
1	İbn-i	Hacer,	El-İsabe	fi	Marifeti’s-Sahabe,	2:11;	Taberi,	Tarih,	5:160.	
2	İbn-i	Hacer,	Tezhib,	2:296.	
3	İbn-i	Hacer,	El-İsabe,	2:11.	
4	Nesai,	İftitah,	82.	
5	Ebu	Davud,	Salâ,	227;	Tirmizi,	Sünen,	Menakıb,	30;	İbn-i	Mâce,	Sünen,	Libas,	20.	
6	Yakubî,	Tarih-i	Yakubî,	Beyrut-1992,	2:82.	
7	Âl-i	İmran	Suresi,	3:61.	



Peygamberimiz	 (asm)	 “Merhamet	 etmeyene	 merhamet	 edilmez.	 İnsanlara	
merhamet	etmeyene	Allah	da	merhamet	etmez.	Allah	senin	kalbinden	merhamet	
ve	şefkat	duygusunu	almışsa	ben	ne	yapabilirim”1	buyurdular.	

	
**	
Peygamberimiz	 (asm)	 Hz.	 Hasan	 ve	 Hüseyin	 (ra)	 eğitim	 ve	 terbiyesi	 ile	

yakînen	 ilgilenmiştir.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Peygamberimizin	 kendisine	 yaptığı	 bir	
nasihati	şöyle	nakleder:	

“Ya	Hasan!	Beş	vakit	namazını	aksatmadan	kıl.	Sana	şüpheli	gelen	her	şeyi	
terk	et.	İçinde	şüphe	uyandırmayan	şeyleri	yap.	Çünkü	doğruluk	ve	iyilik	insanın	
kalbine	huzur	verir,	kötülük	ve	yalan	ise	kalbini	rahatsız	eder.”2		

Hz.	 Hasan	 (ra)	 Peygamberimiz	 (asm)	 ile	 ancak	 yedi	 sene	 yaşamıştır.	 Bu	
hadisten	 anlıyoruz	 ki	 Peygamberimiz	 (asm)	 ona	 namaz	 kıldırmayı	 öğretmiş	 ve	
yedi	yaşında	namaza	başlatmış	ve	bu	tavsiyelerde	bulunmuştur.	

	
	
Hulefa-i	Selâse	Döneminde	Hz.	Hasan	(ra)		
8	 yaşında	 dedesini	 kaybeden	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 9	 yaşında	 da	 annesi	 Hz.	

Fatıma’yı	kaybetti.	Eğitimini	doğrudan	Peygamberimizden	(asm)	aldı.	Babası	Hz.	
Ali’den	de	eğitim	gören	Hz.	Hasan’ın	(ra)	babasından	ve	dedesinden	rivayet	ettiği	
hadisler	vardır.	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 babasının	 halifeliğine	 kadar	 hiçbir	 siyasi	 olaya	 karışmadı.	
Hz.	 Ömer	 (ra)	 döneminde	 Mısır	 valisi	 Abdullah	 b.	 Sa’d	 b.	 Ebi	 Serh’e	 İfkiyye	
bölgesindeki	fetihlerde	yardım	etmek	üzere	gönderilen	ordu	içinde	nefer	olarak	
yer	almışlardır.3	

Hz.	Osman	(ra)	zamanında	 fetih	 için	verilen	görev	gereği	Taberistan’in	ve	
Kuzey	 Afrika’nin	 fethlerinde	 bir	 nefer	 olarak	 bulundu.	 Yapılan	 çarpışmalar	
sonunda	yöre	halkı	barış	yapmak	zorunda	kalmışlardır.4	Hz.	Osman’ın	(ra)	asiler	
tarafindan	 kuşatıldığı	 dönemde,	 kardeşi	 Hüseyin	 ile	 beraber,	 onu	 korumak	
amaciyla	 kapısında	 nöbet	 beklemesi	 dışında,	 babasının	 hilafetine	 kadar	 hiçbir	
siyasî	 hadisede	 yer	 almadi.	 Hz.	 Ali	 döneminde	 ise	 Hz.	 Aişe’nin	 ordusuna	 karsi	
savaşmak	üzere,	asker	toplamak	amaciyla,	Kûfe’ye,	ünlü	sahabi	Ammâr	b.	Yâsir	
ile	 beraber	 gönderildi.5	Babasinin	 hilafeti	 döneminde	 cereyan	 eden	 savaşların	
tamamına	iştirak	etti.	

	
Hz.	Ali	(ra)	Hilafetinde	Hz.	Hasan	(ra)		
Hz.	Ali	(ra)	Hz.	Hasan’ı	(ra)	Ammar	b.	Yasir	(ra)	 ile	beraber	Cemel	vakıası	

için	asker	toplamak	üzere	Kufe’ye	gönderir.	Kufe’de	Ebu	Musa	el-	Eş’ari	(ra)	vali	
ve	 muallim	 olarak	 görev	 yapıyordu.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 durumu	 kendisine	 haber	
verir.	Ebû	Musa	(ra)		Hasan’a	(ra)	şöyle	dedi:	“Rasûlullah’tan	duydum:	‘Öyle	bir	

	
1	Buhari,	Edeb,	18.	
2	Şemseddin	Muhammed	Zehebî,	Siyeru	A’lami’Nubelâ,	Beyrut-1982,	3:246.	
3	İbn-i	Haldun,	Târih,	Beyrut-1988,	2:573.	
4	Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi,	Heyet,	İstanbul-1986,	2:198.	
5	Hz.	Hasan	ve	Ammâr	b.	Yasir’in	Kûfe	valisi	Ebû	Musa	el-Eş’arî	ile	tartismalari	meydana	gelmis,	
bu	 tartismalarin	 akabinden	 ancak	7000	kisilik	 bir	 kuvvet	Hz.	Ali’nin	 (ra)	 ordusuna	 katilmistir.	
Genis	bilgi	için	bkz.	Halife	b.	Hayyat,	Tarihu	Halife	b.	Hayyat,	(Thk.	Süheyl	Zekkar),	Beyrut	-1993,	
137-138;	 Ebu	 Cafer	Muhammed	 b	 Cerîr	 et-Taberî,	 Tarihu'l-Ümem	 ve'l	Mulûk,	 Beyrut	 1987,	 5:	
508;	Mesûdî,	Murûcu’z-Zeheb,	Kum	1984,	2:368.		



fitne	 kopacak	 ki,	 o	 zaman	 oturan	 ayakta	 durandan,	 ayakta	 duran	 yürüyenden	
hayırlıdır’	diyordu.”	

Sonra	mescidde	bir	konuşma	yaparak	insanları	 fitnelerden	uzak	kalmaları	
için	uyardı.1	“Ey	 insanlar,	 fitne	 çok	 fena	birşeydir.	 Fitne	karnı	 aç,	haris	 ve	obur	
bir	canavardır.	Ben	size	emrediyorum.	Kılıçlarınızı	kınlarına	sokunuz.	Evlerinize	
çekiliniz.	Biliniz	ki,	ben	sizin	iyiliğinizi	istiyorum;	siz	de	benim	iyiliğimi	isteyiniz.	
Ben	 sizi	 aldatmıyorum;	 siz	 de	 beni	 âldatmayınız.	 Bana	 itaat	 ediniz,	 dininizi	 de	
dünyanızı	da	kurtarırsınız.	Bu	fitnenin	ateşinde	onu,	o	ateşi	yakanlar	yanar”	dedi.	

Ebu	 Musa	 (ra)	 destek	 olmadığı	 gibi	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 asker	 toplamasına	
engel	 olmaya	 çalıştı.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 mescide	 giderek	 Ebu	 Musa’ya	 (ra)	
“Mescidimizden	 çık,	 istediğin	 yere	 git!”	 dedi.	 Sonra	mimbere	 çıktı	 ve	 konuşma	
yaparak	halka	durumu	anlattı.	Halkın	kafası	karışmıştı.	Bu	sebeple	Hz.	Hasan	(ra)	
ancak	7000	kişilik	bir	destek	bularak	Hz.	Ali’nin	(ra)	yanına	döndü.2		

Hz.	Hasan	 (ra)	müslümanlar	 arasında	 savaşın	olmasını	 istemiyordu.	Ordu	
Cemel	üzerine	giderken	Hz.	Ali’nin	(ra)	yanına	geldi	ve	şöyle	dedi:		

“Babacığım!	Osman	öldürüldükten	sonra	insanlar	senin	yanına	gelip	bu	işi	
kabul	 etmeni	 istedikleri	 zaman	 diğer	 vilayetlerden	 bütün	 insanların	 itaatleri	
sana	ulaşmadan	bu	 teklifi	 kabul	 etmemeni	 söyledim.	Zübeyir	 ve	Talha’nın	Âişe	
ile	beraber	Basra’ya	doğru	hareket	ettikleri	haberi	sana	geldiği	zaman	Medine’ye	
dönüp	evinde	oturmanı	söyledim.	Osman	muhasara	edildiği	 zaman	Medine’den	
ayrılmanı	tavsiye	ettim.	Öldürülürse	sen	orada	olmayacaktın.	Bunların	hiçbirisini	
kabul	etmedin”	dedi.		

Hz.	Ali	(ra)	:	
“Bütün	 vilayetlerden	 insanların	 itaat	 et	 ettikleri	 haberini	 beklemem	

hususuna	gelince,	biat	sadece	Haremeyen’de	hazır	olan	Ensar	ve	Muhacirlerindir.	
Şayet	 onlar	 birisine	 razı	 olup	 biat	 etmişler	 ve	 işi	 ona	 teslim	 etmişlerse	 bütün	
insanlara	 razı	 olmak	 ve	 işi	 teslim	 etmek	 vacip	 olur.	 Evime	 dönüp	 oturmama	
gelince,	 eğer	 dönseydim	 bu	 ümmete	 ihanet	 olurdu.	 Ümmetin	 arasında	 ihtilafın	
meydana	 gelmesinden	 ve	 ümmetin	 birliğinin	 dağılmasından	 emin	 olamazdım.	
Osman	muhasara	edildiği	zaman	oradan	ayrılmama	gelince,	buna	nasıl	imkanım	
olurdu.	 Osman’ı	muhasara	 edenler	 onu	 kuşattıkları	 gibi	 beni	 de	 kuşatmışlardı.	
Evladım!	Senden	daha	iyi	bildiğim	hususlarda	peşimi	bırak!”3	demiştir.	

Bunun	 üzerine	 Cemel	 ve	 Sıffın	 Savaşlarına	 iştirak	 eden	 Hz.	 Hasan	 (ra)	
Hakem	olayına	da	şahit	olmuştur.4	

	
Hz.	Ali’nin	Şehit	Edilmesinden	Sonra	Hz.	Hasan	(ra)	
Babasının	vefatından	sonra	28	Ocak	661	tarihinde	Kûfe’de	halife	seçildi.	Bu	

arada	 Şam’da	 bulunan	 Hz.	 Muaviye	 (ra)	 Kûfelileri	 kendi	 tarafına	 çekmek	 için	
harekete	geçti.	Muaviye’nin	gayretleri	 ile	Hz.	Hasan’ın	 (ra)	kendi	ordusu	 içinde	
ihtilaflar	 çıkmaya	 başladı.	 Bunun	 üzerine	 hilafeti	 Hz.	 Muaviye’ye	 devretti	 ve	
ailesiyle	beraber	Medine’ye	yerleşti	ve	siyasetten	uzak	durdu.		

Nihayet	7	Nisan	669	yılında	vefat	eden	Hz.	Hasan’ın	(ra)	ceneza	namazını	
Medine	valisi	 olan	Said	b.	Âs	 (ra)	kıldırdı	 ve	Cennetü’l-Baki	mezarlığına	annesi	
Hz.	Fatıma’nın	(ra)	yanına	defnedildi.	

	
1	Ebu	Hanife	Ahmed	b.	Davud	Dineverî,	Ahbâru’t-Tıval,	Kahire-1960,	s.	144-145;	Yakubî,	2:181.	
2	Dineverî,	Ahbaru’t-Tıval,	Kahire-1960,	s.145.	
3	Dineverî,	Ahbar,	145-146.	
4	Dineverî,	195.	



Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 neslini	 kendinsinden	 sonra	 Hasan	 el-Müsennâ	 ve	 Zeyd	
isimli	 çocukları	 devam	 ettirmiştir.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 soyundan	 gelenlere	 “Şerif”	
unvanı	verilmiştir.	



	
İKİNCİ	BÖLÜM	

Hz.	HASAN’IN	(RA)	HİLAFETİ	
	

1.	Hz.	Hasan’	a	Bey’at	Edilmesi	(21	Ramazan	40	/	28	Ocak	661)	
Hz.	 Ali	 (ra)	 İbn-i	 Mülcem	 tarafından	 zehirli	 hançerle	 yaralanıp	 evine	

götürülünce	(17	Ramazan	40	/	24	Ocak	661)	kendisine	“Ya	İmam!	Bize	bir	halife	
seç”	 dedikleri	 zaman	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Hayır!	 Sizi	 Resulullah’ın	 bıraktığı	 gibi	
bırakıyorum.	Allah	da	sizi	Resulullah’ın	(asm)	vefatından	sonra	birleştirdiği	gibi	
birleştirir”	 demiştir.1	Cundeb	 b.	 Abdullah	 “Hasan’a	 biat	 edelim	mi?”	 diyince	 de	
“Bu	 ümmetin	 işidir.	 Ben	 sizi	 bundan	 ne	 nehyederim	 ne	 de	 emrederim”	 diye	
cevap	vermiştir.2	Şiilerin	bu	konuda	“Hz.	Ali’nin	Hasan’ı	halife	olarak	vasiyet	etti”	
iddiası	tamamen	yanlıştır.3	

Hz.	 Ali	 (ra)	 yanındaki	 Haşimilere	 halkın	 reyine	 itibar	 etmeleri,	 adil	
davranmaları	 ve	vefat	 ettiği	 taktirde	 itikam	almaya	 çalışmamaları,	 yalnız	katile	
kısas	 yapmaları,	 işkence	 ve	 müsle	 yapmamalarını	 tavsiye	 etmiş4	ve	 şöyle	
demiştir:	

“Ey	 Abdulmuttalipoğulları!	 Sakın	 müslümanların	 kanlarını	 akıtmaya	
kalkışmayın.	 Müminlerin	 emiri	 öldürüldü	 diye	 insanlara	 kıymayın.	 Benim	
katilimden	 başkasını	 sakın	 öldürmeyiniz.	 Ey	 Hasan!	 Şayet	 ben	 bana	 indirilen	
darbeden	ölürsem	katilime	de	böyle	bir	darbe	vur	ve	 adama	 fazla	 eziyet	 etme.	
Ben	Resulullahın	 (asm)	 ‘Karşınızdaki	 canlı,	uyuz	bir	köpek	de	olsa	 sakın	müsle	
yapmayınız	ve	işkence	etmeyiniz’	buyurduğunu	işittim.”5	

Hz.	 Ali	 (ra)	 Pazar	 gecesi	 ruhunu	 teslim	 etmiştir.	 Oğulları	 ve	 Abdullah	 b.	
Cafer	 tarafından	 yıkanıp	 kefenlenmiş,	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 da	 cenaze	 namazını	
kıldırmıştır.6	Kûfe’deki	 İmaret	bahçesindeki	Mescidin	yanına	defnedilmiştir.	Hz.	
Hasan	(ra)	daha	sonra	kabrini	Medine’ye	taşımıştır.7	

Hz.	Hasan	(ra)	babasının	cenazesinde	şöyle	konuşma	yağmıştır:	
“Bu	akşam	öyle	birisi	ölmüştür	ki,	geçmiştekiler	onun	önüne	geçememişti	

ve	gelecektekiler	de	ona	ulaşamıyacaklardır.	O	öyle	birisi	idi	ki	Resulullah’ın	yanı	
başında	cihat	ediyor	ve	canını	onu	korumak	için	feda	ediyordu.	Resulullah	(asm)	
sancağı	 oan	 vererek	 savaş	meydanına	 gönderiyordu.	 Sağ	 tarafında	 Cebrail,	 sol	
tarafında	 Mikail	 onu	 aralarına	 alıyorlardı	 ve	 Allah	 kendisini	 zafere	 ulaştırana	
kadar	meydandan	dönmüyordu.	O	öyle	bir	gecede	vefat	etmiştir	ki	o	gece	Musa	
(as)	 vefat	 etmiş,	 İsa	 (as)	 göğe	 ref	 olunmuş	 ve	 Kur’ân	 o	 gecede	 nazil	 olmuştur.	

	
1	Taberi,	Tarih,	5:	158;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	7:14.	 	Bununla	beraber	Şia	Hz.	Ali’nin	
Hz.	 Hasan’ı	 halife	 olarak	 atadığına	 inanırlar.	 (Tâhâ	Hüseyin,	 Fitnetü’l-Kübrâ,	 2:178)	 Şiî	müellif	
Kuleynî,	bu	olayi	anlatirken,	söyle	demektedir:	“Ali	(as)	hasta	oldugu	zaman	onun	yerine	namazi	
oğlu	Hasan	kıldırdı..	Imam	Ali	kitabını	ve	silahını	ona	vererek	onu	kendi	yerine	imam	tayin	etti	ve	
söyle	 dedi:	 “Yavrum!	Allah	Resulü	 benden	 sonra	 seni	 vasi	 tayin	 etmem	ve	 kitabım	 ile	 silahımı	
sana	vermemi	emretti.	Peygamber	beni	kendisine	vasi	tayin	edip	kitabini	ve	silahini	verdigi	gibi,	
benim	 de	 seni	 vasi	 tayin	 etmemi	 ve	 ömrünün	 sonlarina	 doğru	 bunlari	 kardesin	 Hüseyin’e	
vermeni	buyurmami	emretti...	(	el-Kuleynî,	Usul	el-Kafî,	2:	65;	Razi	Ali	Yasin,	Sulh-i	Imam	Hasan,	
76-77.)	
2	Taberi,	Tarih-i	Taberi,	Kahire-1984,	5:146-147;	Mesudî,	Mürucu’z-Zeheb,	4:431.	
3	İbn-i	Arabi,	El-Avâsım	mine’l-Kavâsım,	1970,	s.	148.	
4	Taberi,	4:148.	
5	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:	391.	
6	İbnü’l-Esir,	El-Kamil,	3:92.	
7	İbn-i	Kuteybe,	El-İmame,	1:139.	



Öldüğünde	 dünya	 malı	 olarak	 kendisinde	 beytülmalden	 payına	 düşen	 700	
dirhemi	vardı	ve	bununla	ailesine	bir	hizmetçi	tutmak	istiyordu.”1	

Hz.	Ali	(ra)	H.	40	senesi	Ramazan’ın	son	on	gününün	ilk	Cuma	gecesi	vefat	
etmiştir.	Onun	için	Hz.	Hasan	(ra)	“Kadir	Gecesi”	vefat	etti	demiştir.	

	
**	
Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 vefatından	 sonra	 Kufeliler	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 büyük	 oğlu	Hz.	

Hasan’a	biat	etmişlerdir.	İlk	biat	eden	de	Kays	b.	Sa’d	olmuştur.	Hz.	Hasan’a	“Uzat	
elini	Allah’ın	kitabı,	Resulullah’ın	sünneti	üzere	mülhidlerle	savaşmak	üzere	sana	
bey’at	ettim”	demiştir.	Hz.	Hasan	(ra)	ise	“Allah’ın	kitabı	ve	Peygamberin	sünneti	
üzere	biat	et.	Çünkü	bunlar	her	şarttan	önce	gelir”2	demiştir.	

Sonra	halk	da	biat	 etmişlerdir.	Hz.	Hasan	 (ra)	da	 “Bana	 itaat	 edeceksiniz;	
ben	harp	 yaptığımda	harp,	 barış	 yaptığımda	barış	 yapacaksınız”	 diye	 biatlarını	
almıştır.3	Halktan	 bazıları	 “Bu	 bizim	 adamımız	 değil,	 bu	 savaş	 istemiyor”4	diye	
konuşanlar	da	olmuştur.	Bazıları	da	Hz.	Hüseyin’e	 (ra)	giderek	 “Uzat	elini	 sana	
biat	edelim”	demişler,	Hz.	Hüseyin	(ra)	ise	“Allah’tan	korkun	ve	Hasan’a	gidin!”5	
diye	onları	yanından	uzaklaştırmıştır.	

Kendisine	H.	40	yilinin	Ramazan	ayinda	biat	edilen	Hz.	Hasan’ın	(ra)	halife	
olarak	 ilk	 icraati	 babasinin	 katili	 olan	 Abdurrahman	 b.	 Mülcem’e	 kisas	
uygulamasi	oldu.6	

Daha	sonra	valilere	mektup	yazarak	durumu	haber	verdi	ve	biat	etmeleini	
istedi.	Hz.	Ali’nin	 (ra)	 tüm	valileri	Hz.	Hasan’a	bağlılıklarını	 bildirdiler.	Böylece	
Mekke,	Medine,	Hicaz	İran,	ve	Yemen	vilayetleri	Hz.	Hasan’a	biat	ettiklerine	dair	
elçiler	 göndererek	 biatlerini	 bildirmiş	 ve	 emirlerini	 beklediklerini	 ifade	
etmişlerdir;	ancak	Mısır	ve	Şam	biat	etmekten	kaçınmıştır.		

Hz.	 Hasan	 (ra)	 babasının	 tayin	 ettiği	 valilerden	 hiçbirine	 dokunmadı.	
Hepsini	yerlerinde	bıraktı	ve	bir	değişikliğe	gerek	görmedi.	

	
2.	Hz.	Muaviye’nin	(ra)	Kûfe	Üzerine	Yürümesi	
Hz.	 Ali	 (ra)	 vefatından	 önce	 40	 bin	 kişilik	 bir	 ordu	 teşkil	 ederek	 techiz	

etmişti.	Hz.	Hasan	(ra)	da	ilk	olarak	onların	maaşlarını	yüzer	dirhem	artırdı.	Hz.	
Ali	(ra)	daha	önce	Cemel	savaşı	öncesi	aynı	uygulamayı	yapmıştı.7	

Hz.	Ali’nin	(ra)	şehadetini	ve	Hz.	Hasan’a	(ra)	biat	edildiğini	haber	alan	Hz.	
Muaviye	(ra)	hemen	hazırlık	yaparak	öncü	birliklerinin	başına	Abdullah	b.	Âmir	
b.	Kureyz’i	getirdi	Kûfe	üzerine	gönderdi.8	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 zaman	 kaybetmeden	 Hz.	 Muaviye’ye	 bir	 mektup	 yazarak	
babası	gibi	sert	bir	dille	kendisine	biate	davet	eden	yeni	bir	mektup	yazdı.	Ancak	
Muaviye	 (ra)	 kendisini	 bir	 vali	 olarak	 görmüyor,	 İslam	 dünyasının	 bir	
bölümünden	 biat	 almış	 bir	 halife	 olduğunu	 iddia	 ediyordu.	 Bu	 sebeple	 Hz.	
Hasan’a	(ra)	kendisinin	halife	olmaya	daha	layık	olduğunu	ifade	eden	bir	mektup	
yazdı	 ve	 kendi	 vefatından	 sonra	 halife	 olmayı	 kabul	 etmesi	 halinde	 Irak’ın	

	
1	Yakubî,	Tarih,	2:213.	
2	Taberi,	Tarih,	5:158;	İbnü’l-Esir,	Kamil	fi’t-Tarih,	Beyrut-1982,	3:	402.	
3	İbn-i	Kuteybe,	el-İmame,	1:40;	Taberi,	Tarih,	5:158.	
4	İbn-i	Haldun,	Kitabu’l-İber,	2:186.	
5	İbn-i	Kuteybe,	el-İmame,	1:40.	
6	Yakubî,	Tarihu	Yakubî,	I-II,	Beyrut	1992,	2:216;	Ibn	Kuteybe,	el-Meârif,	240;	Taberî,	6:	73;	
Muhammed	b.	Hibbân,	Kitabu's-Sikât,	I-IX,	Haydarabad,	1975,	2:305.	
7	Ebu’l-Ferec	Ali	b.	Hüseyin	el-	Isfahani,	Mekâtilu’t-Talibiyyin,	Beyrut-Tarihsiz,	s.	55.	
8	Dineveri,	Ahbar,	s.	216.	



Beytü’lMalini	kendisine	vereceğini	ve	 Irak’ın	hangi	bölgesinden	 isterse	haracını	
kendisine	 tahsis	 edeceğini	 bildiren	 bir	 mektup	 gönderdi.1	Sonra	 ordusunu	
hazırlayarak	 60	 000	 kişilik	 bir	 güçle	 Kufe’ye	 doğru	 yöneldi.	 Hz.	 Muaviye	 (ra)	
siyasi	 davranıyor	 ve	 sonuç	 almak	 için	 her	 türlü	 siyasi	 manevrayı	 meşru	
görüyordu.	 Prensip	 olarak	 “Paranın	 iş	 gördüğü	 yerde	 konuşmaya,	 konuşmanın	
yettiği	yerde	kırbaca,	kırbacın	yettiği	yerde	kılıca	gerek	olmadığını”2	söylüyor	ve	
savaşı	da	netice	almak	 için	 son	çare	olarak	kabul	ediyordu.	Onu	 takip	ettiği	bu	
siyaset	etrafında	menfaat	karşılığı	iş	gören	bir	zümrenin	oluşmasına	sebep	oldu.	

Hz.	Muaviye	(ra)	etrafına	siyaseti	meslek	edinen	Amr	b.	Âs,	Muğire	b.	Şube,	
Abdullah	b.	Amir,	Mervan	b.	Hakem,	Said	b.	Âs,	Ziyad	b.	Ebih	gibi	her	biri	bir	dahi	
olan	 insanları	 toplamış	 ve	 onlardan	 yararlanmıştı.	 İşi	 ehline	 vermeye	 önem	
veriyor	 ve	 bu	 konuda	 kabile	 taassubuna	 asla	 kapılmıyordu.	 Hz.	 Hasan	 ile	
savaştığı	 taktirde	 Hz.	 Hasan’ın	 savaşmayı	 istemeyen	 ordusunu	 yenebileceğini	
çok	iyi	bildiği	halde	savaşmak	istemiyor,	meseleyi	diplomatik	yoldan	halletmeye	
çalışıyordu.	 Nitekim	 karşısında	 askeri	 ve	 siyasi	 bakımdan	 güçlü	 olmasa	 da	
ümmetin	 saygısını	 kazanmış	 peygamber	 torunu	 olduğunu	 çok	 iyi	 biliyor,	 ona	
gelecek	herhangi	bir	zararın	ümmete	ve	kendi	iktidarına	faydasının	olmayacağını	
düşünüyordu.	 Bunun	 için	 Hz.	 Hasan	 b.	 Ali’yi	 (ra)	 barışa	 zorlamak	 için	 elinden	
geleni	 yapıyordu.	 Hatta	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ordusunda	 komutan	 olarak	 bulunan	
Kays	b.	Sa’dın	Muaviye	ile	anlaştığı	ve	barış	yaptığını	Hz.	Hasan’ın	ordusuna,	Hz.	
Hasan’ın	 (ra)	 da	 Hz.	Muaviye	 ile	 barış	 yaptığını	 Kays	 b.	 Sa’dın	 başında	 olduğu	
birliklere	 casusları	 yoluyla	 işaa	 ettirerek	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ordusunda	 ikilik	
meydana	getirip	morallerini	bozduğuna	dair	rivayetler	mevcuttur.3	

	
3.	Savaş	Hazırlıkları	
Hz.	Hasan	 (ra)	Muaviye’nin	 (ra)	 60.000	 kişilik	 bir	 ordu	 ile	 Kufe’ye	 doğru	

yola	 çıktığını	 haber	 alınca	 Kûfe’de	 mescitte	 halka	 hitap	 ederek	 onları	 cihada	
davet	 etti.	 Yapılacak	 savaşın	 cihad	 olduğunu	 ifade	 etti.	 Askerlerin	 maaşlarını	
artırması	 da	 Hz.	 Hasan’ın	 savaşa	 ciddi	 şekilde	 hazırlandığını	 göstermektedir.	
Ama	 ne	 ki	 Kûfeliler	 bu	 çağrıya	 isteksiz	 davranılar	 ve	 zorunlu	 olarak	 iştirak	
ederler.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 babasının	 teşkil	 ettiği	 40.000	 kişilik	 orduya	 fazla	 bir	
iştirak	sağlayamaz.	Gerçekte	Hz.	Muaviye	(ra)	ile	savaşmak	istemeyen	Hz.	Hasan	
(ra)	değil,	Kufelilerdir.		

Hz.	Hasan’ın	(ra)	cihad	davetine	Kufe	halkının	 isteksiz	davrandığını	gören	
Tay	kabilesi	lideri	Adiyy	b.	Hatem	et-Tâî,	Kays	b.	Sa’d	b.	Ubade,	Ziyad	b.	Sa’sa	et-
Teymî,	Ma’kil	 b.	 Kays	 er-Riyahi	 Hz.	 Hasan’a	 destek	 verirler	 ve	 konuşmaları	 ile	
halifenin	yanında	yerlerini	almalarını	ve	onu	yalnız	bırakmamalarını	isterler.4	

Hz.	Hasan	(ra)	Muğire	b.	Nevfel	el-Haris	b.	Abdulmuttalib’i	Kûfe’de	yerine	
vekil	bırakarak	Kûfe’den	ayrılarak	Dicle	nehri	kenarında	bulunan	Mesken’e	geldi.	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 12	 bin	 kişilik	 öncü	 kuvvetlerinin	 başına	 Kays	 b.	 Saad’ı	
başkomutan	 tayin	 etti.	 Ordununun	 kumandasını	 da	 Abdullah	 b.	 Abbas’a	 (ra)	
vermişti.		

Hz.	Hasan	(ra)	Sabat’a	ulaşınca	adamlarının	savaşmaya	isteksizliğini	çok	iyi	
gördü.	 Onları	 savaşa	 teşvik	 edici	 kouşmalar	 yaptı,	 ama	 onları	 heyecana	
getiremedi.	 Sonra	 onlara	 “Ölümü	 mü	 tercih	 edersiniz,	 yoksa	 yaşamayı	 mı?”	

	
1	Isfehani,	Mekâtilu’t-Talibiyyin,	55-58.	
2	İrfan	Aycan,	Saltanata	Giden	Yolda	Muaviye	b.	Ebi	Süfyan,	Ankara-1990,	s.192.	
3	Yakubî,	Tarih,	2:214.	
4	Belazurî,	el-Ensab,	3:281;	Isfehani,	Mekatil,	62.	



dediği	 zaman	 onlar	 “Biz	 hayatı	 ölüme	 tercih	 ederiz,	 barış	 yap!”	 dediler	 ve	
kendilerinin	 de	 sulh,	 yani	 barış	 taraftarı	 olduklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Bunun	
üzerine	Hz.	Hasan	 (ra)	 “Ey	 İnsanlar!	Bu	 sabah	hiçbir	müslümana	 içimde	hiçbir	
kötü	his	beslemeden	uyandım.	Sizlerin	de	benim	gibi	olduğunuzu	görüyorum.	Bu	
sebeple	bana	itiraz	etmeyeceğinize	inanıyorum.	Görüyorum	ki	çoğunuz	savaştan	
çekiniyorsunuz.	Ben	sizlere	istemediğiniz	şeyi	yaptıramam	ve	sizi	zorlayamam!”	
der.	 Kays	 b.	 Saad	 buna	 itiraz	 etti.	 Bir	 kısım	 askerler	 de	 Hz.	 Hasan’ın	 bu	
konuşmasına	tepki	gösterdiler.	Harici	görüşü	benimseyenler	olay	çıkarttılar.	Hz.	
Hasan	 (ra)	 da	 Kays	 b.	 Saad’ı	 Başkomutanlıktan	 azlederek	 yerine	 Abdullah	 b.	
Abbas’ı	getirdi.	Kays’ı	da	onun	emrinde	bir	birliğin	başına	verdi.	

Ama	ne	ki	ordu	Medayin’e	gelince	fitneciler	Kays	b.	Saad’ın	Hz.	Hüseyin’in	
(ra)	 Muaviye	 (ra)	 ile	 barış	 istemesine	 karşı	 çıktığı	 için	 azledilmesini	 “Kays		
öldürüldü”	 diye	 bir	 şayia	 çıkarmışlardır.	 Bir	 kısmı	 da	 “Hasan	 da	 daha	 önce	
babasının	 küfre	 girdiği	 gibi	 küfre	 düşmüştür”	 dediler	 ve	 orduda	 kargaşa	
çıkarmışlardır.	 O	 derece	 ileri	 gittiler	 ki	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 oturduğu	 çadırı	 bile	
dağıtarak	Hz.	Hasan’ı	(ra)	yaralamışlardır.		

Tarihçiler	Hz.	Hasan’ın	(ra)	barış	isteğine	karşı	çıkanların	askerler	arasında	
bulunan	 Hâricî	 zihniyetindeki	 radikal	 gruplardan	 olduğunu	 söylerler.	 Zira	 Hz.	
Hasan	(ra)	halkın	ve	askerlerin	savaşa	pek	 istekli	olmadığını	görüyordu.	Bunda	
Kûfe’de	valilik	ve	muallimlik	yapan	Ebu	Musa	el-Eş’ârinin	(ra)	de	rolü	büyüktü.	
Zira	 Ebu	 Musa	 el-Eş’âri	 (ra)	 “Fitne	 zamanında	 evine	 çekilip	 oturmak	 fitneye	
karışmaktan	 daha	 hayırlıdır”	 diye	 vaazlar	 vererek	 halkı	 daha	 önce	 de	
savaşmaktan	 vazgeçiriyordu.	 Böylece	 tarafsız	 büyük	 bir	 grubun	 oluşmasına	
sebep	olmuştu.	Kendisi	de	 tarafsız	davranıyordu.	Bu	 sebeple	 tarafsızlar	Hakem	
olayında	Hz.	Ali’ye	(ra)	baskı	yaparak	Ebu	Musa’nın	(ra)	hakem	olmasını	ısrarla	
istemiş	 ve	 bundan	 da	 başarılı	 olmuşlardı.	 Ne	 var	 ki	 ortada	 haklı	 ve	 haksız	
mücadelesi	 vardı.	 “Hak	 karşısında	 bi-taraf	 olan	 şıkk-ı	 muhalifi	 iltizam	 eder”	
kaidesince	 Hz.	 Ebu	 Musa	 (ra)	 tarafsızlığını	 koruma	 adına	 haksız	 olan	 Hz.	
Muaviye’nin	 (ra)	 lehinde	 kullanılacak	 bir	 karar	 vererek	 fitnenin	 daha	 da	
büyümesine	 sebep	olmuştur.	Bu	durum	ayrıca	Hâricî	 denen	 savaşçı	 radikal	 bir	
grubun	oluşmasına	da	zemin	hazırlamış	ve	Hz.	Ali	 (ra)	Muaviye	 ile	mücadeleyi	
ertleyerek	Haricilerle	mücadele	etmek	zorunda	kalmıştı.	Bunlar	söz	dinlemeyen,	
anlayışsız	 cahiller	 gurubu	 idi	 ve	 davaşmaktan	 başka	 çıkar	 yolun	 olmayacağını	
iddia	ediyorlardı.	

	
4.	Haricilerin	Hz.	Hasan’a	(ra)	Su-i	Kast	Düzenlemeleri	
Hz.	 Hasan	 (ra)	 toplumun	 ve	 askerlerin	 savaş	 konusunda	 isteksizliğini	 de	

gördüğü	 için	en	güzel	yolun	 “barış”	olduğu	konusunda	kanaati	daha	da	pekişti.	
Bu	sebeple	savaşta	ısrarlı	olan	Kays	b.	Saad’ı	başkomutanlıktan	azlederek	yerine	
Abdullah	 b.	 Abbas’ı	 (ra)	 getirdi.	 Kays’ı	 da	 onun	 emrine	 verdi;	 ancak	 Kaysın	
görüşlerine	değer	vermesi	konusunda	da	tavsiyelerde	bulundu.	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 barışın	 daha	 hayırlı	 olacağını	 söyleyince	 Harici	 görüşü	
benimseyen	 bazıları	 “Daha	 önce	 babası	 kâfir	 olduğu	 gibi,	 Hasan	 da	 kâfir	 oldu”	
diye	kendisine	saldırarak	çadırını	yağmaladılar.	Askeri	galeyana	getirmek	için	de	
Sa’d	 b.	 Kays’ın	 başkomutanlıktan	 alınmasını	 “Kays	 öldürüldü”	 diye	 etrafa	
yaydılar.	Cerrah	b.	Kabisa	adında	birisi	pusuya	yatarak	Hz.	Hasan’ı	(ra)	öldürmek	



üzere	 saldırıya	 geçti	 ve	 oyluğundan	 yaraladı.	 Abdullah	 b.	 Hatal	 ve	 Abdullah	 b.	
Zabyân	Carrah’ın	üzerine	atlıyarak	onu	öldürdüler.1	

Bunun	üzerine	Hz.	Hasan	(ra)	Medâyin’deki	Beyaz	Köşke	getirilmiştir.	Hz.	
Hasan	 (ra)	 burada	 kırk	 gün	 kadar	 kalmıştır.2	Burada	 Sa’d	 b.	Mes’ud	 bir	 doktor	
getirterek	Hz.	Hasan’ı	tedavi	ettirir.3	

	
5.	Hz.	Hasan’ın	(ra)	Ordusundaki	Çözülmeler	
Hz.	 Muaviye	 (ra)	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ordusunu	 zayıflatmak	 amacı	 ile	 önce	

Kays	 b.	 Sa’d	 b.	 Ubade’ye	 1.000.000	 dirhem	 teklif	 etmiş,	 Kays	 bunu	 kabul	
etmeyince	 aynı	 teklifi	 Ubeydullah	 b.	 Abbas’a	 götürmüştür.	 Ubeydullah	 teklifi	
kabul	 ederek	 8.000	 asker	 ile	 Muaviye’nin	 yanına	 geçerek	 Kays’ı	 yalnız	
bırakmıştır.4	

Hz.	Muaviye	(ra)	Hz.	Hasan’ın	birinci	derecede	akrabası	olan	Ubeydullah’ı	
yanına	 çekmekle	 savaşa	 istekli	 olmayan	 Kufe’lilerin	 savaştan	 vazgeçeceğini	
düşünmüş	 olmalıdır.	 Sonra	 Busr	 b.	 Ebi’l-Ertad’a	 Kays	 ile	 savaşmak	 üzere	
gönderir.	Hz.	Hasan’ın	öncü	kuvveti	olan	Kays	ile	savaşan	Busr	ağrı	bir	yenilgiye	
uğrayarak	pek	çok	Şamlının	ölümüne	sebep	olmuştur.5	

Hz.	 Muaviye	 bu	 arada	 casusları	 aracılığı	 ile	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ordusu	
içindeki	 ihtilaflardan	 istifade	 ederek	 ordunun	 moralini	 bozmak	 amacı	 ile	 Hz.	
Hasan’ın	(ra)	başına	gelenleri	farklı	şekillerde	Kays’ın	ordusu	içine	yaymakta,	Hz.	
Hasan’ın	 (ra)	yanındakilere	de	Kays	ve	Ubeydullah’ın	Muaviye	 ile	anlaştıklarını	
yaymakta	 idi.	 Amacı	Kufelileri	 savaştan	 vazgeçirmek	 ve	Hz.	Hasan’ı	 (ra)	 barışa	
zorlamaktı.	 Bu	 çabaları	 meyvesini	 verdi	 ve	 Kays’ın	 ordusundan	 bir	 kısım	
komutanlar	ve	askerler	Muaviye’ye	biat	ederek	Kays’tan	ayrıldılar.	Ayrılanların	
başında	Rebia	kabilesinden	Halid	b.	Muammer,	Temim	kabilesi	adına	da	Affaf	b.	
Şureyhbil	olduğu	nakledilir.6	

Bu	durumu	gören	Hz.	Hasan	(ra)	Iraklılara	şöyle	bir	konuşma	yapar:	
“Ey	Iraklılar!	Babam	Ali’yi	savaşa	da	tahkime	de	zorlayan	sizlerdiniz,	sonra	

ona	muhalefet	edenler	de	sizler	oldunuz.	Daha	sonra	bana	geldiniz,	şimdi	de	iler	
gelenleriniz	Muaviye’ye	biat	ediyor.	Sizden	çektiğim	yeter.	Beni	kendimle	ve	beni	
dinimle	aldatmayın!”7	

	
6.	Hz.	Hasan’ın	(ra)	Muaviye	(ra)	ile	Anlaşması	
Hz.	Hasan	(ra)	ordunun	itaatsizliğini	ve	dine	olan	bağlılığının	zayıflığını	ve	

mala	 olan	 düşkünlüğünü	 görerek	 savaşın	 faydasız	 olduğunu	 anlamış	 ve	 Hz.	
Muaviye’ye	 mektup	 yazarak	 hilafeti	 devredeceğini,	 ancak	 bazı	 şartlarının	
olduğunu	 bildirmiş,	 bu	 şartlara	 uyarsa	 kendisinin	 de	 ona	 biat	 edeceğini	 haber	
vemiştir.	

Hz.	Muaviye	 (ra)	mektubu	 alınca	 altı	mühürlü	 boş	 bir	 kağıdı	 Hz.	 Hasan’a	
(ra)	 göndererek	 istediği	 şartları	 yazmasını	 söylemiştir.8	Hz.	 Hasan	 (ra)	 bunu	

	
1	Dineverî,	Ahbar,	216-217;	İbn-i	Cevzî,	Telbisu	İblîs,	Beyrut-1983	s.	110.	
2	Ebubekir	Ahmed	b.	Ali	el-Bağdâdî,	Tarihu’l-Bağdad	ve	Medinetü’s-Selam,	Kahire-1931,	1:139.	
3	Belazuri,	Ensab,	3:	283.	
4	Yakubî,	Tarih,	2:214;	Belazurî,	Ensab,	3:283;	Isfahanî,	Mekâtil,	65.	
5	Belazuri,	Ensab,	284;	Isfahanî,	Mekâtil,	73.	
6	Belazurî,	Ensab,	284-285.	
7	Belazurî,	Ensab,	285.	
8	Belazurî,	Ensab,	286.	



yanında	 saklamakla	 beraber	 herhangi	 bir	 cevap	 vermemiş	 mektubu	 yanında	
tutmuş	ve	yanındakilerle	meşveretlere	devam	etmiştir.		

Hz.	Muaviye	(ra)	gönderdiği	ikinci	mektubunda	şöyle	diyordu:	
“Rahman	ve	Rahim	olan	Allah’ın	adıyla.		
Muaviye	b.	Ebi	Süfyan’dan	Hasan	b.	Ali’ye.	Ben	seninle	benden	sonra	hilafetin	

sana	geçmesi	 şartı	 ile	anlaştım.	Bu	konuda	Allah’ı	ve	Resulünü	kefil	gösteriyor	ve	
sana	söz	veriyorum.	Sana	karşı	dürüst	olacağım	ve	düşmanlık	yapmayacağım.	Kim	
sözünden	 dönerse	 Allah’ın	 şiddetli	 azabı	 onun	 üzerine	 olsun.	 Sana	 1	 000	 000	
dirhem	 ile	 Fesa	 ve	 Darabcird	 haracını	 vereceğim.	 Şimdiden	 oraya	 adamını	
gönderebilirsin.		

Abdullah	 b.	 Amir,	 Abdurrahman	 b.	 Semure,	 Muhammed	 b.	 Eş’âs	 el-Kindî	
lahittir.	Bu	mektup	H.	41	yılı	Rebiulevvel	ayında	yazıldı.1	

Mektubu	 alan	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 durumu	 önce	 kardeşi	 Hüseyin	 (ra)	 ve	
Abdullah	 b.	 Cafer’e	 söyler.	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 “Sen	 baban	 Ali’nin	 yaptıklarını	
yalanlıyor	musun?”	 demiş,	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 da	 “Yapacağı	 işleri	 daha	 iyi	 bildiğini	
söyleyerek”	cevap	vermiştir.2	Sonra	Kufelilerin	 ileri	gelenleri	ve	komutanları	 ile	
istişare	 etmiş	 ve	 “Şayet	 ölümü	 tercih	 edecek	 olursanız	 hemen	 Muaviye’nin	
teklifini	reddederiz	ve	Allah’ın	hükmü	ile	kılıçlarımızı	bileriz.	Şayet	yaşamayı	ve	
dünya	 hayatını	 tercih	 ederseniz	 bu	 hususta	 sizin	 fikrinize	 uygun	 davranırız”	
demiş,	 onlar	 da	 hemen	 tamamı	 “Biz	 yaşamak	 ve	 barış	 yapmak	 istiyoruz”	
demişlerdir.3	

Bunun	 üzerine	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Hz.	 Muaviye	 mektup	 gönderir.	 Mektup	 şu	
mealdedir:	

	“Rahman	ve	Rahim	olan	Allah’ın	adıyla...	
Hasan	b.	Ali	 ile	Muaviye	b.	Ebi	 Süfyan	arasında	Muaviye’nin	Allah’ın	kitabı,	

Resulünün	sünneti	ve	Hulefa-i	Raşidin’in	siret	üzere	amel	etmesi,	kendisinden	sonra	
veliaht	 tayin	 etmemesi	 ve	 kendisinden	 sonraki	 halifenin	 şûrâ	 ile	 belirlenmesi,	
insanların	mallarına,	canlarına	ve	ailelerine	dokunulmaması,	Hasan	b.	Ali’ye	karşı	
gizli	 açık	 herhangi	 bir	 entrika	 çevirmemesi	 ve	 Hasan	 b.	 Ali’nin	 dostlarından	 hiç	
birisine	 hiçbir	 şey	 yapılmaması	 şartlarıyla	 hilafeti	 teslim	 edeceğine	 dair	 yapılan	
anlaşmadır.	Bu	anlaşmaya	Abdullah	b.	Haris	ve	Amr	b.	Seleme	şahittir.”4	

Mektuplarda	görüldüğü	gibi	1	000	000	dirhem	ve	Fesa	ile	Darabric	haracını	
vermeyi	Hz.	Muaviye	teklif	etmiştir.	Hz.	Hasan	(ra)	hiçbir	şey	istememiştir.	Ancak	
Hz.	Hasan	 (ra)	Muaviye’den	 sonra	 ümmetin	 hakkı	 olan	 halife	 tayininin	 Şûrâ’ya	
bırakılmasını	 istemiş,	 hilafetin	 kendisine	 verilmesini	 şart	 koşmamıştır.	 Ancak	
yakınlarına	ve	ehl-i	beyte	iyi	davranılmasını	istemiştir.5	Makdisî	de	Muaviye’nin	
veliaht	 tayin	 etmemesi	 ve	 halife	 seçimini	 bir	 şûrâ’ya	 bırakması	 gerektiği	
hükmünün	 bulunduğunu	 kaydeder.6	Ancak	 Şii	 kaynaklar	 Hz.	 Hasan’ın	 hilafeti	
kendisine	 bırakılması	 şartını	 koştuğunu	 ifade	 ederler.7	Şii	 müellif	 Meclisî’den	
başka	İsfehani	de	Mekâtil	isimli	eserinde	aynı	iddiayı	dile	getirir.8	

	
1	Belazıri,	Ensab,	3:286.	
2	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:405.	
3	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:414.	
4	Belazuri,	Ensab,	3:	286.	
5	İbn-i	Kuteybe,	El-İmame,	1:140;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:41;	Makdisî,	El-Bedi	ve’t-Tarih,	5:236.	
6	Makdisî,	El-Bedî	ve’t-Tarih,	5:236.	
7	Muhammed	Bakır	b.	Muhammed	Taki	b.	Maksud	el-Meclisî,	Biharu’l-Envari’l-Camia,	Beyrut-
1983,	44:56.	
8	İsfehâni,	Mekâtil,	58.	



Hz.	Muaviye	 (ra)	 bu	 şartları	 kabul	 etmiş	 ve	 gereğini	 de	 yapmıştır;	 ancak	
aradan	 geçen	 zaman	 içinde	 Emeviler	 saltanata	 tam	 alışmış	 ve	 devlet	
imkanlarının	ellerinden	gitmemesi	için	hasta	halinde	müslümanlar	arasında	yeni	
ihtilafların	 çıkmaması	 maslahatını	 da	 bahane	 ederek	 oğlu	 Yezid’i	 veliaht	 tayin	
ettirmişlerdir.		

Hz.	Hasan	(ra)	daha	sonra	kendisine	“Neden	barış	yaptınız?”	diye	soranlara	
“Vallahi	 benim	 için	 Muaviye’nin	 bu	 insanlardan	 daha	 hayırlı	 olduğunu	
düşünüyorum.	 Bu	 insanlar	 benim	 yanımda	 olduklarını	 söylüyorlar;	 ama	 bana	
ihanet	 ediyorlar.	 Bu	 durumda	 savaşacak	 olsam	 bunlar	 beni	 kendi	 elleri	 ile	
Muaviye’ye	teslim	ederler”1	demiştir.	

	
Anlaşmanın	Sebepleri	
1.	Hz.	Hasan	(ra)	biat	alırken	“Ben	harp	yaptığımda	harp,	sulh	yaptığımda	

sulh	 yapacaksınız”	 demiş	 ve	 baştan	 savaş	 taraftarı	 olmadığını	 belirtmiştir.	 Hz.	
Muaviye	(ra)	ile	savaş	niyetinde	olmadığını	anlayan	Kays	b.	Sa’d	daha	sonra	Hz.	
Hasan’a	 karşı	 çıkınca	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 onu	 başkumandanlıktan	 azletmiş	 yerine	
Ahdullah	veya	Ubeydullah	b.	Abbas’ı	getirmiştir.2	Onun	kumandanlıktan	alınması	
orduda	panik	oluşturmuş	ve	Hz.	Hasan’ın	(ra)	çadırı	yağmalanmış	ve	kendisi	de	
yaralanmıştır.	Ordunun	durumu	böyle	olunca	savaşta	zafer	kazanmak	mümkün	
olmayacaktı.	

2.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Irak	 ehline	 yaptığı	 konuşmada	 Şamlılarla	 savaşmanın	
ileride	 düşmanlığını	 artmasına	 sebep	 olacağını	 ve	 Sıffın	 ve	 Nehrevan’daki	
ölenlerin	intikamının	sürüp	gideceğini	söylemiş	ve	Ümmet-i	Muahmmed’e	bunun	
fayda	 vermeyeceğini	 ifade	 etmiştir.	 Sonra	 onlara	 “Ölümü	 mü	 tercih	 edersiniz,	
yoksa	 yaşamayı	mı?”	 dediği	 zaman	onlar	 “Biz	 hayatı	 ölüme	 tercih	 ederiz,	 barış	
yap!”	 demişler	 ve	 kendilerinin	 de	 sulh,	 yani	 barış	 taraftarı	 olduklarını	 ifade	
etmişlerdir.3	

3.	Hz.	Hasan’a	(ra)	“Seni	anlaşmaya	zorlayan	husus	nedir?”	diye	sordukları	
zaman	 “Dünya	 hayatını	 terk	 etmeyi	 tercih	 ettim.	 Kufelilerin	 asla	 kendilerine	
güvenilmeyeceğini,	 onlara	 güvenerek	 işe	 kalkışmanın	 sonunda	 mutlaka	
mağlubiyetle	sonuçlanacağını	gördüm”	demiştir.	Kufelilerin	devamlı	ihtilaf	içinde	
olduklarını	 ve	 ittifak	 etmediklerini	 dile	 getirmiş,	 babasının	 da	 onlar	 yüzünde	
sıkıntıya	girdiğini	 söylemiştir.	Muaviye	 (ra)	 ile	anlaşmanın	onların	kurtuluşuna	
sebep	olacağını	ifade	etmiştir.4	

4.	 Müslümanların	 hilafet	 ve	 siyaset	 kavgası	 ile	 boş	 yere	 kanının	
dökülmesinin	doğru	olmadığı	düşüncesi	de	Hz.	Hasan’ı	(ra)	sulh	yapma	kararına	
sebep	 olmuştur.	 Halife	 seçiminde	 esas	 olan	 Şurâ’nın	 da	 yapılmasının	mümkün	
olmaması	 da	 halifenin	 gücünü	 azaltan	 bir	 unsur	 idi.	 Bu	 sebeple	 Ümmetin	
Şurâ’sının	halife	seçimini	gerçekleştirmesi	için	Muaviye’ye	kendisinden	sonra	bu	
işin	şura’ya	bırakılması	şartını	getirmişti.5	

5.	 Hz.	 Hasan’ın	 hilafetine	 sadece	 Mısır	 ve	 Şam	 halkı	 biat	 etmemişti	 ve	
ümmetin	 birliği	 sağlanmamıştı.	 Bunun	 sebebi	 de	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 son	 iki	
senesinde	 ortaya	 çıkan	 fitenin	 devam	 etmesi	 idi.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 büyük	 bir	

	
1	Muhammed	Bakır	El-Meclisi,	Biharu’l-Envar,	Beyrut-1983,	s.	43.	
2	Taberi,	Tarih,	5:158.	
3	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:406.	
4	İbnü’l	-Esir,	El-Kâmil,	3:	407.	
5	Hasan	İbrahim	Hasan,	Târihu’l	İslam,	1:278.	



fedakarlıkla	 ümmet	 lehinde	hilafetten	 çekilmiş	 ve	 savaşı	 sulh	 ile	 sonlandırarak	
ümmetin	birliğini	sağlamıştır.1	

Nitekim	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 bu	 davranışı	 Peygamberimizin	 (asm)	 “Benim	
oğlum	 Seyyid’dir.	 Müslümanlardan	 iki	 büyük	 toplumun	 arasını	 bulup	 sulh	
edecektir”2	hadisinin	müjdesini	tahakkuk	ettirmiştir.	

	
Hz.	Muaviye’ye	(ra)	Biat	Merasimi	(H.	25	Rebiu’l-Evvel	41)	
Hz.	 Muaviye	 (ra)	 anlaşmadan	 sonra	 H.	 41	 yılında	 Kûfe’ye	 gelmiştir.	 Hz.	

Hasan	(ra)	ona	biat	etmiş,	daha	sonra	Muaviye	(ra)	Kûfe	halkında	biat	almıştır.3	
Hz.	 Hasan	 (ra)	 kendisine	 muhalefet	 eden	 ve	 12.000	 kişilik	 bir	 birliğe	

kumandan	olan	Kays	b.	Sa’d’a	da	mektup	yazarak	Muaviye’ye	(ra)	biat	etmesini	
ister.	Kays	askerleri	 ile	görüşerek	 fikirlerini	alır.	Onların	çoğu	Muaviye	yanlışta	
da	olsa	biat	etmenin	doğru	olacağını	söylerler.	Buna	rağmen	Kays	“Sapık	imama	
biat	 etmem	 ve	 imam	 olmayan	 birisi	 ile	 beraber	 savaşmam”	 diye	 4000	 kişilik		
azınlık	bir	grubu	ile	bey’atı	reddederek	Muaviye’ye	cephe	almıştır.4	

Kays	 bir	 müddet	 kendi	 başına	 hareket	 etmiştir.	 Daha	 sonra	 Hz.	 Muaviye	
(ra)	 ona	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 gönderdiği	 gibi	 altı	 mühürlü	 bir	 kağıt	 göndererek	
istediği	şartları	yazmasını	ve	kendisine	biat	etmesini	 ister.	Ancak	o	kendisi	 için	
değil,	taraftarları	için	eman	isteyerek	Muaviye’ye	bağlılığını	ifade	eder.5	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 ve	 Kays	 b.	 Sa’d’ın	 da	 Hz.	 Muaviye’ye	 biat	 etmesi	 ile	 Hz.	
Osman’ın	 (ra)	 şehadetine	 sebep	 olan	 yaklaşık	 on	 yıllık	 bir	 fitne	 devri	 sona	
ermiştir.		Bu	sebeple	H.	41	seneye	“”Cemaat	Yılı”	adı	verilmiştir.6	

Kumandanlarından	 Süleyman	 b.	 Surad	 Hz.	 Hasan’a	 (ra)	 “”Irak	 ehlinden	
yüzbin	muharip	seni	desteklerken	hilafeti	neden	Muaviye’ye	 teslim	ettin?”	diye	
sorunca	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 “Ben	 ancak	 ümmetin	 ıslâhını	 ve	 kanın	 dökülmemesini	
isterim”7	demiştir.	

Kûfe’de	 Hz.	 Muaviye’ye	 umumi	 bey’at	 alındıktan	 sonra	 Hz.	 Hasan	 (ra)	
yanıda	kardeşi	Hz.	Hüseyin	(ra)	ve	diğer	kardeşleri,	amcaoğulları	ve	Abdullah	b.	
Cafer	 ile	 beraber	 Medine’ye	 gitti.8	Hz.	 Muavir	 (ra)	 Ehl-i	 Beyt’e	 çokça	 yardım	
ediyordu.	Bu	sebeple	Hz.	Hasan	(ra)	Medine’de	zenginlik	ve	refah	içinde	yaşadı.	
Gelirlerinin	 büyük	 bir	 kısmını	 cömertçe	 	 etrafa	 dağıtarak	 tasaddukta	
bulunuyordu.9	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Vefatı	
Hz.	 Hasan	 (ra)	 H.	 28	 Safer	 49	 /	 M.	 6	 Nisan	 669	 yılına	 kadar	 sekiz	 sene	

Medine’de	rahat	bir	hayat	sürmüş	ve	46	yaşında	vefat	etmiştir.	Onun	vefatını	Hz.	
Muaviye	 veya	 oğlu	 Yezid	 tarafından	 hanımı	 Ca’de	 binti	 Eş’âs’e	 yüz	 bin	 dirhem	

	
1	Muhammed	El-Hudari,	İtmâmu’l-Vefa,	s.	252.	
2	Buhari,	 Fiten,	 20;	 Sulh,	 9;	 Fezailu’s-Sahabe,	 22;	Menâkıb,	 25;	 Ebu	Davud,	 Sünnet,	 12;	 Tirmizi,	
Menakıb,	 25;	 Ahmed	 b.	 Hanbel,	 5:38,	 44,	 49,	 51.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Hz.	Muaviye’ye	 hilafeti	 teslim	
edince	 Muaviye’in	 adamları	 tekbir	 getirdi.	 Muğire	 b.	 Şube	 bunun	 üzerine	 “Şahadet	 ederim	 ki	
Resulullah’ın	 (asm)	 “Benim	 oğlum	 Seyyiddir”	 dediğini	 işittim”	 demiştir.	 (Ahmed	 b.	 Ali	 el-
Askalani,	FEthu’l-Bari,	13:63.)	
3	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:406.	
4	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:	407;	İbn-i	Haldun,	el-İber,	2:87.	
5	Taberi,	Tarih,	5:164;	İbn-i	Haldun,	El-İber,	2:187;	İbn-i	Esir,	Kâmil,	3:408.	
6	İbn-i	Kesir,	El-bidaye,	8:21;	İbn-i	Haldun,	El-İber,	2:187.	
7	İbn-i	Kuteybe,	El-İmame,	1:	41;	İbn-i	Hazm,	Cevâmiu’s-Sire,	s.	356.	
8	Taberi,	Tarih,	5:165.	
9	Tahâ	Hüseyin,	Fitnetü’l-Kübrâ,	2:184.	



para	 ve	 Yezid	 ile	 evlenme	 teklifi	 yapılarak	 zehirletildiği	 iddia	 edilmektedir.	 Bu	
iddia	pek	çok	cihetle	sakattır	ve	delilsiz	olup	iddiadan	ibarettir.	

Hem	 bunun	 için	 herhangi	 bir	 sebep	 yoktur.	 Çünkü	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 vefat	
edene	kadar	hilafetten	vazgeçmiştir.	Sonra	bu	delili	olmayan	ve	 ispatı	mümkün	
olmayan	 bir	 iddiadır.	 Bu	 sebeple	 Kadı	 Ebubekir	 b.	 El-Arabî	 bu	 rivayeti	 kabul	
etmez.1	İbn-i	Hazm	da	Hz.	Hasan’ın	(ra)	zehirlendiğini	kabul	etmez.	“Hz.	Muaviye	
(ra)	Resulullah’ın	(asm)	sahabesi	olup	böyle	bir	fiili	işlemez”2	der.	

Her	 şeyden	 önce	 Hz.	 Hasan’ı	 (ra)	 zehirleyen	 karısı	 Ca’de	 binti	 Eş’âs’ın	
Yezid’i	 Hz.	 Hasan’a	 (ra)	 tercih	 etmesi	 mümkün	 görünmemektedir.	 İkincisi,	
Ca’de’yi	kimin	teşvik	ettiği	belli	değildir,	kimisi	Yezid	der,	kimisi	Hz.	Muaviye	der.	
Bu	 konu	 dahi	 çelişkilidir.	 Üçüncüsü,	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 hilafetten	 vazgeçmiştir	 ve	
Muaviye’den	 sonra	 da	 halife	 seçimini	 Şurâ’ya	 havale	 edilmesini	 şart	 koşmuş,	
hilafete	 kendisinin	 geçeceğini	 söylememiştir.	 Bu	 sebeple	 hilafette	 gözü	 yoktur.	
Hz.	Muaviye’nin	(ra)	hilafetini	garantiye	alması	için	onu	zehirlemesine	bir	sebep	
yoktur.	 Tâhâ	 Hüseyin	 bu	 iddianın	 Hz.	 Muaviye	 düşmanlığını	 esas	 alan	 Şia	
tarafından	ortaya	atıldığını	söyler.3	

Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 40	 gün	 süren	 uzun	 bir	 hastalıktan	 sonra	 vefat	 ettiği	
dikkate	 alınırsa	 zehirlenmeden	 dolayı	 vefat	 etmediği	 anlaşılır.4	Hatta	 60	 gün	
hastalığı	devam	etmiştir.5	

Hz.	Hasan	(ra)	hastalığı	sırasında	Hz.	Peygamberin	(asm)	yanına	defni	için	
Hz.	 Aişe’den	 (ra)	 izin	 ister.	 Hz.	 Aişe	 (ra)	 da	 bunu	 kabul	 eder;	 ancak	 Emeviler	
buna	 itiraz	 ederler.	 Bunun	 üzerine	 Haşimoğulları	 ile	 Ümeyyeoğulları	 arasında	
tartışma	 çıkar.	 Hz	 Hasan	 (ra)	 da	 Baki	 Mezarlığına	 gömülmesini	 ister	 ve	
tartışmaya	son	verir.6		

Bir	 başka	 rivayette	 ise	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 cenaze	 namazını	 Said	 b.	 Âs	
kıldırmış 7 	annesi	 Hz.	 Fatıma’nın	 yanına	 defnini	 istemiştir	 ve	 oraya	
defnedilmiştir.8	

	
Halifelik	Süresi	İle	İlgili	Hadisin	Kritiği	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Benden	 sonra	 hilafet	 otuz	 senedir.	 Sonra	 ısırıcı	

saltanata	 dönüşecektir”9	buyurmuşlardır.	 Bu	 otuz	 yıllık	 dönem	 hangi	 Halifeler	
dönemini	kapsamaktadır?	Bu	konuda	Ebu	Davud	Şarihi	Azimabâdî	bu	dönemin	
Hz.	Ebubekir	(ra)	Hz.	Ömer	(ra)	Hz.	Osman	(ra)	Hz.	Ali	(ra)	ve	Hz	Hasan’ın	(ra)	
altı	 aylık	 hilafetini	 kapsamaktadır.10	İmam	 Nevevi	 de	 Hz.	 Hasan’ı	 (ra)	 dahil	
eder.11	Tirmizi	şarihi	Ahvezî	de	Hz.	Hasan’ın	bu	süreye	dahil	eder.12	

İbn-i	Kesir	de	otuz	seneyi	tahlil	ederek	Hz.	Peygamber	(asm)	H.11	Rebiu’l-
Evvel	ayında	vefat	etmiştir.	Hz.	Hasan	(ra)	da	H.41	Rebiu’l-Evvel	ayında	hilafeti	

	
1	İbn-i	Arabî,	El-Avasım,	s.	214.	
2	İbn-i	Hazm,	Cevâmiu’s-Sire,	s.	356;	Tâhâ	Hüseyin,	Fitnetü’l-Kübra,	2:	192-193.	
3	Tâhâ	Hüseyin,	Fitnetü’l-Kübra,	2:	192-193;	Prof.	Dr.	Mehmet	Ali	KAPAR,	Hz.	Hasan’ın	Halifeliği	
ve	Hasan-Muaviye	Andlaşması,	İlâhiyat	Dergisi,	1977,	sayı	7.	
4	İbn-i	Hallikan,	Vefâyâtü’l-A’yan,	Beyrut-1977,	2:	66.	
5	İbn-i	Manzur,	Muhtasar	Tarih,	Dımışk-1985,	7:43.	
6	İbn-i	Hallikan,	2:66;	Taberani,	Kebir,	3:72.	
7	Taberani,	3:72.	
8	Diyarbekirî,	Tarih-u	Hamis	fi	Ahval-i	Enfes-i	Nefis,	Mısır-1283,	2:	293.	
9	Ebu	Davud,	Sünnet,	9;	Tirmizi,	Fiten,	48;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:	273;	5:44,	50,	220,	404.	
10	Azimabâdi,	Avnu’l-Mabud,	12:397.	
11	Avnu’l-Mabud,	12:	398.	
12	El-Ahvezî,	Arızatü’l-Ahvezî,	9:71-72.	



Hz.	Muaviye’ye	devretmiştir.	Bu	iki	tarih	arasındaki	süre	tam	30	sene	olmaktadır.	
Hadis-i	 Şerifin	 beyan	 ettiği	 30	 yıllık	 süre	Hz.	Hasan’ın	 (ra)	 hilafet	 dönemini	 de	
içine	almaktadır.1	Mes’udî	de	 İbn-i	Kesir	gibi	düşünür	ve	Hz.	Hasan’ın	altı	 aylık	
hilafetini	otuz	sene	içinde	idhal	eder.2	

Ahmed	Cevdet	 Paşa’da	Kısas-ı	 Enbiya’da	 hadis-i	 şerifte	 belirtilen	 30	 sene	
içinde	Hz.	Hasan’ın	 (ra)	hilafetini	dahil	 eder	ve	 “Dört	halifenin	halifelik	 zamanı	
29.5	senedir.	Hasan’ın	6	aylık	halifelik	müddeti	ile	30	seneye	ulaşmıştır”3	der.	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Şahsiyeti		
Hz.	 Hasan	 (ra)	 sima	 olarak	 Peygamberimize	 (asm)	 en	 çok	 benzeyen	

torunudur.	Ayrıca	ahlakının	da	Peygamberimize	benzediği	söylenir.4		
Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ilmi,	 takvası	 ve	 cömertliğine	 dair	 pek	 çok	 menkıbe	

anlatılmaktadır.	Arapçayı	fasih	bir	şekilde	konuşan	Hz.	Hasan	(ra)	babasından	ve	
seçkin	 sahabelerden	 istifade	 etmiştir.	 Halife	 olarak	 seçildiği	 altı	 aylık	 dönemi	
dışında	ön	planda	olmamış,	mütevazi	bir	hayatı	tercih	etmiş,	resmi	hiçbir	göreve	
talip	olmamıştır.	

Şafiilerin	Kunut	duası	olarak	okudukları	“Allahümmehdinâ	fî	men	hedeyte”	
duasını	Peygamberimizden	(asm)	nakleden	Hz.	Hasan’dır.5	(ra)		

Hz.	 Hasan	 (ra)	 dünya	 malına	 değer	 vermezdi.	 Ehl-i	 Beyt	 olduğu	 için	 Hz.	
Ömer	(ra)	zamanından	itibaren	kendisine	bağlanan	yaklaşık	10	000	dirhem	yıllık	
maaşı	ihtiyaçlarından	fazlasını	tasadduk	ederdi.	

Hz.	 Ömer;	 Müslümanları	 Âl-i	 Beytten	 başlatarak,	 Rasulullah’a	 akrabalık	
derecesine	göre	defterlere		kaydettirmişti.	Divanın	en	başında,	Rasulullah’ın		en	
sevdiği	eşi	Hz.	Ayşe	(r.anha)	yer	alıyordu.	Senelik	atâsı/ihsanı	ve	maaşı	12.000	
dirhemdi.	 Bunu	 hayatta	 olan	 diğer	 zevceler	 ve	 “Rasulullah	 (asv)’ın	 akrabaları	
Ehl-i	Beyt”	takip	ediyordu.	Haşimilerden	sonra,	onlara	akrabalık	derecesine	göre	
diğer	 kabile	 mensupları	 defterlerde	 yerini	 almıştı.	 Bu	maaşı	 diğer	 halifeler	 de	
devam	ettirdiler.		

Hz.	 Muaviye	 (ra)	 ayrıca	 Hz.	 Hasan’a	 100.000	 dinar	 göndermiştir.6	Bunun	
dışında	 anlaşma	 gereği	 Kûfe’nin	 gelirleri	 de	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 ve	 Ehl-i	 Beytin	
masraflarına	sarf	edilecekti.	Bu	gelirler	ile	Ehl-i	Beyt	refah	içinde	yaşaması	temin	
ediliyordu.	Ama	Ehl-i	Beyt	zühd	ve	takvayı	esas	aldıkları	için	bu	gelirlerin	ancak	
az	bir	kısmını	kendilerine	ayırıyor,	geri	kalanı	fakir	ve	muhtaçların	ihtiyaçlarına	
sarf	 ediyorlardı.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 malını	 iki	 defa	 Allah	 için	 dağıttığı,	 üçüncü	
seferinde	ise	yarı	yarıya	paylaştığı	nakledilmiştir.7	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 ibadete	 çok	 düşkündü.	 Bu	 sebeple	 20	 defa	 yayan	 hacca	
gittiği	rivayet	edilir.	8	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Rivayet	Ettiği	Hadisler	

	
1	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:16.	
2	Mesudî,	Mürûcu’z-Zeheb,	7:7-8.	
3	Ahmed	Cevdet	Paşa,	Kısas-ı	Enbiya,	3:169.	
4	Taberânî,	Mu’cemu’l-Kebir,	3:24-25.	
5	Ebu	Davud,	Salat,	340;	Tirmizi,	Ebvabu’s-Salat,	341;	Nesai,	Kıyamu’l-Leyl,	50;	Ahmed	b.	Hanbel,	
Müsned,	1:200.	
6	İbn-i	Hallikan,	Vefâyâtü’l-A’yan,	Beyrut-1977,	2:66.	
7	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:42.	
8	Ebu	Nuaym,	Hilyetü’l-Evliya,	2:37.	



Peygamberimiz	 (asm)	 vefat	 ettiği	 zaman	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 henüz	 8	 (Sekiz)	
yaşında	idi.	Bu	sebeple	Peygamberimizden	(asm)	rivayet	ettiği	hadislerin	sayısı	
oldukça	azdır.	İbn-i	Hazm	Hz.	Hasan’ın	(ra)	Peygamberimizden	(asm)	on	üç	hadis	
rivayet	 ettiğini	 söyler.	 Ahmed	 b.	 Hanbel	 (ra)	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 rivayet	 ettiği	
hadislerden	on	ikisini	“Müsned”	isimli	eserine	almıştır.	

Bunun	 dışında	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 babası	 Hz.	 ali’den	 ve	 diğer	 sahabelerden	
hadis	 rivayet	 etmiştir.	 Taberâni,	 Hz.	 Hasan’dan	 (ra)	 28	 kişinin	 hadis	 rivayet	
ettiğini	nakleder.1	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Çok	Evlendiği	Efsanesi2	
Kötü	niyetli	propogandacılar	Hz.	Hasan’ı	(ra)	yanlış	tanıtmak	için	hakkında	

pek	 çok	 rivayetler	 ortaya	 atmışlardır.	 Maalesef	 tarihçiler	 de	 bu	 rivayetleri	
gerçekmiş	 gibi	 nakletmişler	 ve	 Hz.	 Hasan’ı	 (ra)	 bize	 yanlış	 tanıtmışlardır.	
“Rahatlık	ve	sükûnet	düşkünü”	olduğunu	ve	“kadınlarla	çok	evlenen	ve	boşayan”	
birisi	 olduğunu	 iddia	 etmişlerdir.	 Bunlar	 genellikle	 “Ehl-i	 Beyti”	 küçük	
düşürmeye	çalışan	kimselerdir.	

Emevilerin	 zulmünden	 kurtulmak	 isteyenler	 bu	 hanedanı	 yıkmak	 için	
Haşimilerin	etrafında	toplandılar.	Tüm	kabile	reislerini	gizli	bir	toplantıya	davet	
ettiler.	 Hz.	 Ali’nin	 torunlarından	 Muhammed	 Nefsu’z-Zekiye’yi	 (v.	 145	 /	 762)	
halife	yapmaya	karar	verdiler.	Muhammed,	Hz.	Hasan’ın	oğlu	Hasan	Müsennâ’nın	
oğlu	 Abdullah’ın	 oğlu	 idi.	 Muhammed’e	 ilk	 biat	 eden	 de	 Abbas	 oğullarından	
Ebu’l-Abbas	Saffah	ve	Mansur	idi.	

Muhammed’in	 siyasi	 faaliyetlerine	 Cafer-i	 Sadık	 (ra)	 karşı	 çıktı	 ve	 babası	
Abdullah’a	Abbasilerin	Muhammed’e	hilafeti	vermeyeceklerini,	başarılı	olurlarsa	
Mansur’u	 başlarına	 geçireceklerini	 açık	 sözlülükle	 söyledi.	 Abdullah	 ise	 buna	
itibar	 etmedi.	 Yapılan	 çalışmalar	 sonuç	 verdi	 ve	 halk	 Peygamberin	 torununu	
halife	 olarak	 görmek	 istediklerini	 söyleyerek	 Benî	 Haşim’in	 temsilcilerinin	
arkasında	toplandılar.	

Emeviler	 H.	 132	 tarihinde	 yıkıldı.	 Ancak	 sıra	 halife	 atanmasına	 gelince	
Abbasiler	 verdikleri	 sözlerini	 tutmayarak	 Muhammed	 yerine	 Ebu’l-Abbas	
Saffah’ı	halife	ilan	ettiler.	Ebu’l-Abbas	dört	sene	iktidarda	kaldı	ve	intikam	almak	
için	çok	kan	döktüğünden	kendisine	“Saffah”	lakabı	verildi.	

Hilâfet	merkezini	Kûfe’den	Hâşimiye’ye,	oradan	da	Enbâr’a	nakleden	Ebü’l-
Abbas,	 beş	 yıl	 halifelik	 yaptıktan	 sonra	 yakalandığı	 humma	 hastalığından	
kurtulamayarak	 13	 Zilhicce	 136	 (9	Haziran	 754)	 tarihinde	 Enbâr’da	 vefat	 etti.	
Kendisinden	sonra	kardeşi	Ebû	Ca‘fer	el-Mansûr	halife	oldu.	

Mansur,	Muhammed	Nefsu’z-Zekiyye’ye	 verdiği	 sözü	 biliyordu.	 Zira	 onlar	
Fatıma	 evlatlarının	 peşine	 düşerek	 halkı	 yanlarına	 alıp	 Emevileri	 devirmiş	 ve	
iktidara	 gelmişlerdi.	 Şimdi	 iktidarlarını	 korumak	 için	 halk	 arasında	 büyük	 bir	
saygınlığa	sahip	olan	Ehl-i	Beyti	bertaraf	etmek	ve	 itibarlarını	halkın	gözünden	
düşürmeleri	gerekiyordu.	Aksi	taktirde	her	zaman	karşılarında	muhalefet	olarak	
bulunacak	 ve	 Emevi	 iktidarını	 devirdikleri	 gibi	 kendilerini	 de	 iktidardan	
alabileceklerdi.	İktidarlarını	güçlendirmek	için	Hz.	Hasan’ın	(ra)	tüm	torunlarını	
ya	ortadan	kaldırmaları	veya	itibarlarını	yıkmaları	gerekiyordu.	

	
1	Taberani,	Mu’cemu’l-Kebir,	Y.Y,	1984,	3:73-94.	
2	Bu	makale	Saed	Akhtar	Rizvi	tarafından	“İmam	Hasan:	“The	Myyth	of	his	Divorces”	ismiyle	“Al-
Serat”	(4.	1978,	No:3)	dergisinde	yayınlanmış	olup	Yıldırım	Beyazıd	Üniversitesi	İslami	İlimler	
Fakültesi	Yar.	Doç	Dr.	Ferhat	Gökçe	tarafından	tercüme	edilmiştir.	



Mansur	 H.	 144	 (M.	 763)	 yılında	 Medine’ye	 gelmiş	 ve	 Hz.	 Hasan’ın	 tüm	
ailesini	 tutuklayarak	 Bağdat’a	 götürmüştür.	 Sonrasınd	 da	 kendi	 hilafetini	
meşrulaştırmak,	 güçlendirmek	 ve	 muhalefeti	 susturmak	 için	 halka	 yaptığı	
konuşmalarda	şöyle	diyordu:	

“Allah’a	 yemin	 ederim	ki	 biz	 Ebu	Tâlib’in	 torunlarına	 hilafeti	 bırakmıştık.	
Ali	b.	Ebi	Talib’in	hilafete	gelmesine	hiç	müdahale	etmedik,	destekledik.	Ondan	
sonra	Hasan	b.	Ali	hilafete	geldi.	Allah’a	yemin	olsun	ki	o	hilafete	layık	değildi.	O	
Muaviye’nin	 hilafeti	 bırakması	 için	 teklif	 ettiği	 parayı	 kabul	 etti.	 Muaviye	 onu	
halefi	 yapacağına	 ve	 kendisinden	 sonra	 halife	 olacağına	 söz	 verdi.	 Bu	 sebeple	
Hasan	 Muaviye	 lehine	 hilafetten	 çekildi.	 Yönetimi	 ve	 iktidarı	 her	 şeyi	 ile	
Muaviye’ye	 bıraktı.	 Kendisi	 de	 rahatlığa	 yöneldi.	 Bir	 gün	 bir	 kadınla	 evlendi,	
ertesi	gün	boşadı.	Ölene	kadar	böyle	bir	hayat	sürdü.”1	

Mansur	 ayrıca	 Haşimilerin	 iktidarının	 Abbasilerin	 hakkı	 olduğunu	
savunuyordu.	Ona	göre	Arap	geleneğinde	olduğu	gibi	kadının	miras	hakkı	yoktu.	
Miras	 ancak	 erkeklere	 göre	 pay	 ediliyordu.	 Gerçi	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “Miras	
Hukuku”nu	 kadının	 mirastan	 pay	 alacak	 şekilde	 düzenlemişti;	 ancak	 iktidar	
meselesi	kadın	neslinden	değil,	erkeklerin	neslinden	devam	etmesi	gerekiyordu.	
Bu	 sebeple	 Peygamberimizin	 (asm)	 hilafetinin	 devamı	 Peygamberimizin	 kızı	
Fatıma	 (ra)	 ve	damadı	Hz.	Ali’nin	 (ra)	neslinden	değil,	 Peygamberimizin	 (asm)	
amcası	Abbas’ın	neslinden	devam	etmeli	idi	ve	hilafet	hakkı	da	bu	sebeple	Abbas	
oğullarının	 meşru	 hakkı	 idi.	 Mansur	 bu	 konuyu	 işleyerek	 Abbasî	 hanedanının	
meşruiyetinin	temelini	bu	düşünce	üzerine	temellendirmiştir.2	

Emeviler	Ehl-i	Beytin	isimlerini	karalamak	için	hadis	uyduruyordu.	Mansur	
ise	 bu	meseleyi	 siyasi	 gücünü	 kullanarak	Hz.	 Hasan	 (ra)	 üzerinden	 yürütmeye	
başladı.	Konuşmalarında	hep	Hz.	Hasan’ın	(ra)	müslümanların	birliğini	sağlamak,	
kan	dökülmeisni	önlemek	için	“Barış	yapmasını”	“Hilafeti	satmak”	ve	Hz.	Hasan’ı	
da	 çok	 evlenmekle	 itham	 ediyordu.	 Muhammed	 Nefsu’z-Zekiyye	 ise	 hilafetin	
Peygamberimizin	(asm)	en	yakın	erkek	akrabası	olan	Hz.	Ali’nin	(ra)	soyuna	ait	
olduğunu	 söyleyerek	 Abbasilere	 karşı	 çıkıyordu.	 O	 zamanların	 siyasi	
propogandası	maalesef	böyle	idi.	

-	Hz.	Hasan	(ra)	gerçekten	çok	evlenmiş	midir?	
-	Hayır!	Aslâ!		
-Neden?	
-	Sebepleri	çoktur.	
Birincisi;	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 istemiş	 olsa	 da	 çok	 sayıda	 evlilik	 yapması	

imkansızdır.	 Zira	 zühd	 ve	 takva	 sahibi	 olup	 ibadete	 düşkün	 olması,	 kadınlarla	
ilgilenmeye	fazla	meyilli	olmaması	ve	fırsat	bulamaması	bir	tarafa,	Hz.	Ömer	(ra)	
döneminde	 Mısır	 valisi	 Abdullah	 b.	 Sa’d	 b.	 Ebi	 Serh’e	 İfkiyye	 bölgesindeki	
fetihlerde	 yardım	 etmek	 üzere	 gönderilen	 ordu	 içinde	 nefer	 olarak	 yer	
almışlardır. 3Hz.	 Osman	 (ra)	 zamanında	 fetih	 için	 verilen	 görev	 gereği	
Taberistan’in	ve	Kuzey	Afrika’nin	fethlerinde	bir	nefer	olarak	bulunmuştur.4	Hz.	
Ali	döneminde	 ise	Hz.	Aişe’nin	ordusuna	karsi	savaşmak	üzere,	asker	 toplamak	
amaciyla,	Kûfe’ye,	ünlü	sahabi	Ammâr	b.	Yâsir	ile	beraber	gönderildi.5	Babasinin	

	
1	Mesûdî,	Murucu’z-Zeheb,	3:226.	
2	Seyid	Emir	Ali,	The	Spirit	of	İslam,	Delhi-1923,	2:	76.	
3	İbn-i	Haldun,	Târih,	Beyrut-1988,	2:573.	
4	Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslam	Tarihi,	Heyet,	İstanbul-1986,	2:198.	
5	Hz.	Hasan	ve	Ammâr	b.	Yasir’in	Kûfe	valisi	Ebû	Musa	el-Eş’arî	ile	tartismalari	meydana	gelmis,	
bu	 tartismalarin	 akabinden	 ancak	7000	kisilik	 bir	 kuvvet	Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 ordusuna	 katilmistir.	



hilafeti	 döneminde	 cereyan	 eden	 savaşların	 tamamına	 iştirak	 etti.	 Altı	 aylık	
hilafet	döneminde	ise	nerede	ise	evine	doğru	dürüst	gitme	fırsatı	bulamadı.	

İkincisi:	 Evlendiği	 hanımlar	 bellidir.1	Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 üç	 hanımı	 vardı.	
Havle	binti	Fezariye	ile	Medine’de	evlenmişti.	Hasan	Müsennâ’nın	annesi	idi.	Hz.	
Hasan’ın	 (ra)	 vefatından	 sonra	 da	 uzun	 müddet	 yaşadı.	 Medine’de	 evlendiği	
Ümm-ü	İshak	binti	Talha;	Esrem,	Talha	ve	Fatıma’nın	annesidir.	Cu’da	binti	Eş’âs	
ile	de	Kûfe’de	evlenmişti.	Hz.	Hasan’ın	(ra)	vefatında	hayatta	idi.	Hz.	Hasan’ın	çok	
evlendiği	yalanını	uyduranlar	maalesef	Cu’da’nın	da	Hz.	Hasan’ı	 (ra)	zehirlediği	
yalanını	uydurmuşlardır.	

Üçüncüsü:	 İslam	bir	 kimsenin	 dört	 hanıma	 kadar	 evliliğine	 izin	 verir.	 Hz.	
Hasan’ın	 (ra)	 ise	 vefatına	 kadar	 üç	 hanımı	 vardı	 ve	 onları	 hiç	 boşamadı.	 Bu	
durumda	 sadece	 bir	 hanımla	 daha	 evlenebilirdi.	 Diyelim	 ki	 bir	 kadınla	 evlenip	
onu	 boşuyordu.	 Bu	 durumda	 boşama	 süresi	 erkek	 için	 üç	 aydır,	 üç	 temizlik	
müddetidir	ve	hukuki	olarak	erkeğin	eşi	olmaya	devam	eder.	Hz.	Hasan	(ra)	bu	
üç	ay	bir	başkası	ile	evlenemezdi.		

Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 evlenme	 ve	 boşanma	 dışında	 hiçbir	 işinin	 olmadığını	
varsaysak	 dahi	 dört	 ayda	 bir	 bir	 kadınla	 evlenebileceğine	 göre	 akıl,	mantık	 ve	
matematiksel	 hesap	 gereği	 bir	 senede	 en	 fazla	 üç	 eşle	 evlenebilirdi.	Medine’ye	
çekildiği	 H.	 41	 ile	 vefat	 ettiği	 H.	 51	 yılı	 arasındaki	 10	 sene	 içinde	 ancak	 30	
muhtemel	hanımla	evlenebilirdi.	Ama	 iddia	 sahiplerinin	kitaplarında	yazdıkları	
evlilik	adedi	ise	en	azı	70	hanımla	evlendiği	şeklindedir.	Daha	insaflı	olanları	da	
Hz.	 Hasan’ın	 ancak	 13	 evlilik	 yaptığını	 söylemişlerdir.	 Bunun	 sebebinin	 de	
Peygamberimizin	(asm)	neslini	devam	ettirmek	için	kadınların	Hz.	Hüseyin	(ra)	
ile	evlenmek	istemeleri	olarak	açıklamışlardır.2	

70	 hanımla	 evlendiğini	 söyleyen	 Ebu’l-Hasan	 Ali	 b.	 Abdullah	 el-Basrî	 el-
Medâinî’dir.	(v.	H.	225	/	M.	843.)	90	hanımla	evlendiğini	söyleyen	Şeblancî	(v.	M.	
1298)	“Nuru’l-Ebsar”	isimli	kitabında	bu	iddiaya	yer	verir.	Yine	İbn-i	Saad	onun	
90	 hanımla	 evlendiğini	 nakleder.3	Ebu	 Talib	 Mekkî	 (v.	 H.	 380)	 “Kûtu’l-Kulûb”	
isimli	 eserinde	 250-300	 hanımla	 evlendiğini	 yazmaktadır.4	Buna	 ilaveten	 Hz.	
Hasan’ın	 hanımar	 için	 ayrı	 evler	 yaptığını	 ve	 onlara	 hizmet	 için	 cariyeler	 ve	
köleler	verdiğini	ve	onların	tüm	masraflarını	karşıladığını	da	yazmıştır	ki	bu	da	
kabul	edilebilir	bir	iddia	değildir.	

Ebu	 Talib	 Mekkî	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 “Hasan	 boşamayı	 adet	 edinmiştir.	
Kızlarınızı	 ona	 vermeyin!”	 dediğini	 de	 söyler.	 Bu	 iddialar	 gerçekten	 gülünçtür.	
Hz.	Ali	(ra)	Hz.	Hasan’a	“Bu	kadar	çok	evlilik	yapma!”	deme	yerine	kız	babalarına	
“Kızınızı	 Hasan’a	 vermeyin!”	 demesi	 akıl	 ve	 mantığın	 kabul	 edeceği	 bir	 husus	
değildir.	 İslam	 bilginleri	 Ebu	 Talib	 Mekkî’nin	 anlamsız	 sözlerinden	 dolayı	
yazdıklarına	değer	verilmemesini	söylemişlerdir.	

Hz.	Hasan’ın	(ra)	çok	evlendiğini	iddia	eden	Abbasi	Halifesi	Mansur	ise	bu	
evliliklerin	Hz.	Muaviye	 (ra)	 ile	 anlaşmasından	 sonra	Medine’de	gerçekleştiğini	
iddia	 etmektedir.	 Bu	 durumda	 Hz.	 Ali’nin	 hayatta	 olmadığını	 da	 göz	 önünde	

	
Genis	bilgi	için	bkz.	Halife	b.	Hayyat,	Tarihu	Halife	b.	Hayyat,	(Thk.	Süheyl	Zekkar),	Beyrut	-1993,	
137-138;	 Ebu	 Cafer	Muhammed	 b	 Cerîr	 et-Taberî,	 Tarihu'l-Ümem	 ve'l	Mulûk,	 Beyrut	 1987,	 5:	
508;	Mesûdî,	Murûcu’z-Zeheb,	Kum	1984,	2:368.		
1	Gülgün	Uyar,	Ehl-i	Beyt	İslam	Tarihinde	Ali-Fatıma	Evladı,	İstanbul-2004,	s.	377-379.	
2	Bakır	Şerif	el-Kuraşi,	Hayatü’l-İmam	Hasan	b.	Ali,	Beyrut-1983,	s.	443-460.	
3	İbn-i	Saad,	Tabakat,	6:	377.	
4	Ebu	Talib	El-Mekkî,	Kûtu’l-Kulûb,	Mısır-1961,	2:505.	



bulundururusak	 “Kızlarınızı	 Hasan’a	 vermeyin!”	 sözünün	 uydurma	 olduğu	
kendiliğinden	ortaya	çıkar.	

Ama	 ne	 var	 ki	 Ehl-i	 Beyti	 gözden	 düşürerek	 saltanatlarını	 güçlendirmek	
isteyen	Emeviler	ve	Abbasiler	böyle	 iddiaları	ortaya	atmışlar	ve	 İslam	düşmanı	
olan	 münafıklar	 ve	 batılı	 müsteşrikler	 de	 bu	 iddialara	 gerçekmiş	 gibi	 sahip	
çıkarak	yaymışlardır.	

Hz.	Hasan’ın	nesli	de	Hasan	Müsenna	ve	Zeyd	isimli	çocuklarından	devam	
etmiştir. 1 	Diğerleri	 ya	 küçük	 yaşta	 vefat	 etmiş	 veya	 Kerbelâ’da	 şehit	
edilmişlerdir.	 Çok	 evlilik	 yapmış	 olsaydı	 neslini	 devam	 ettiren	 çok	 çocuğunun	
olması	gerekirdi.	

	
1	Abdulbaki	Gölpınarlı,	Tarih	Boyunca	İslam	Mezhepleri	ve	Şiilik,	İstanbul-1987,	s.	367.	



Hz.	Hasan’ın	(ra)	Mesleği	
İslam	 tarihinde	 kuvvet	 ve	 şiddet	 metodu	 ile	 başarılı	 olan	 hiçbir	 hareket	

yoktur.	 İslamı	 temsil	 ettiğini	 iddia	 eden	 ve	 iktidarı	 ele	 geçirerek	 dine	 hizmet	
etmeyi	 amaçlayan	 hiçbir	 akım	 dine	 fayda	 vermemiş,	 bilakis	 müslümanlar	
arasında	 fitne	 ve	 fesadın	 yayılmasına,	 İslam	 kardeşliğinin	 zarar	 görmesine,	
ayrımcılık	 ve	 tarafgirlikle	 düşman	 grupların	 oluşmasına,	 ahlakın	 bozulmasına,	
adaletin	 ortadan	 kalkmasına	 ve	 pek	 çok	 hukun	 zayi	 olup	 çiğnenmesine	 sebep	
olmuştur.		

Müslümanlar	 arasında	 uhuvvet	 ve	 muhabetin	 oluşması,	 Allah	 korkusu,	
Allah’a	 itaat	 denilen	 ibadetin	 ferdi	 ve	 sosyal	 hayata	 hakim	 olması	 ancak	
kalplerden	azamet-i	 ilahinin	yerleşmesine	ve	“Uhuvvet-i	 İslamiyenin”	 inkişafına	
bağlıdır.	 Bu	 da	 “İman	 Hizmetinin”	 yapılması	 ve	 Kur’ân-ı	 Kerimin	 nerede	 ise	
dörtte	üçünü	teşkil	eden	ve	Kur’an-ı	Kerimin	temel	amaçalarının	dörtte	üçü	olan	
“Tevhid,	 Nübüvvet,	 Haşir”	 hakikatlerinin	 akıllarda	 ve	 kalplerde	 yerleşmesi	 ile	
mümkündür.	 Bu	 da	 eğitim,	 öğretim,	 vaaz	 ve	 nasihatle	 gerçekleşir.	 Böylece	
Kur’an-ı	kerimin	dördüncü	amacı	olan	“Adalet	ve	İbadet”	hayata	hakim	olur.	

Toplumda	 “Zühd	 ve	 Takva”	 hakim	 olmazsa	 yöneticiler	 “Hak	 ve	 Adaleti”	
gerçekleştiremezler.	 Zira	 adalet	 ancak	 adaletin	 istenmesi	 ve	 adalete	 yardımcı	
olunması	ile	yöneticiler	tarafından	hayata	geçirilebilir.	Toplumda	inançlar	zaafa	
uğramış,	 ahlak	 bozulmuş	 ve	 insanlar	 gaflete	 dalarak	 dünyayı	 öncelemeye	
başlamış,	Allah’tan	ve	ahiretten	uzaklaşmış	ise	yapılacak	şey	onları	yeniden	dine	
ve	sahip	çıkmaya	ve	ahirete	yönelmeye	sevk	etmektir.	bunun	için	de	yanlış	fikir	
ve	 düşünceleri	 düzelterek	 önce	 imanı	 güçlendirmek,	 sonra	 ibadete	
yönlendirmektir.	 Bu	 sağlanamadığı	 taktirde	 zecri	 tedbirler,	 baskıcı	metotlar	 ve	
cezaî	müeyyideler	insanları	daha	kurnaz	ve	daha	şaşkın	hale	getirecek,	nifak	ve	
riyakarlık	daha	da	artarak	devam	edecektir.	

İşte	Hz.	Hasan	 (ra)	 siyaset	 ve	 saltanatı	 ikinci	 plana	 atarak	dine,	 imana	ve	
Kur’ân	 hakikatlerinin	 nefislere	 ve	 topluma	hakim	olmasını	 birinci	 plana	 alarak	
İslam	adına	müslümanlara	çok	büyük	hizmet	etmiştir.		

Hz.	Hasan	(ra)	Hz.	Ali’nin	(ra)	yanında	Cemel,	Sıffın	ve	Harura’da	beraber	
bulundu.	H.	41	/	M.	661’de	Hz.	Ali	(ra)	şehit	edildiği	zaman	müslümanlar	ona	biat	
ettiler.	Bunun	üzerine	Hz.	Muaviye	(ra)	onun	karşısına	bir	ordu	ile	karşı	çıktı.	Hz.	
Hasan	 (ra)	 kendi	 safında	 yer	 alanları	 savaşa	 karşı	 isteksizliğini	 de	 görerek	
müslümanların	 kanlarının	 akmaması	 için	 hilafetten	 feragat	 etme	 fedakarlığını	
göstererek	 hilafeti	 Hz.	Muaviye’ye	 (ra)	 devretti	 ve	 dine	 ve	 imana	 hizmeti	 esas	
alarak	Medine-i	Münevvere’ye	gitti	yerleşti.	Nihayet	H.	49	/	M.	669’da	vefat	etti.	

Hz.	Hasan	(ra)	halim-selim,	cömert,	 sakin,	vakarlı,	barış	yanlısı,	 siyaset	ve	
riyaset	beklentisinde	olmayan	farklı	birisidir.	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	
Hz.	Hasan	(ra)	hakkında	şu	tespitlerde	bulunur:	

“Resul-i	Ekrem	(asm)	Hz.	Hasan’ı	(ra)	kemal-i	şefkatinden	kucağına	alarak	
başını	 öpmesiyle	Hz.	 Hasan’dan	 (ra)	 teselsül	 eden	 nuranî	 nesl-i	mübarekinden	
Gavs-ı	 Azam	 olan	 Şâh-ı	 Geylânî	 gibi	 çok	 mehdi-misal	 verese-i	 Nübüvvet	 ve	
hamele-i	şeriat-i	Ahmediye	(asm)	olan	zatların	hesabına	Hz.	Hasan’ın	(ra)	başını	
öpmüş 1 	ve	 o	 zatların	 istikbalde	 edecekleri	 hizmet-i	 kutsiyelerini	 nazar-ı	
Nübüvvetle	görüp	takdir	ve	istihsan	etmiş	ve	takdir	ve	teşvike	alamet	olarak	Hz.	

	
1	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:47;	Taberani,	Mu’cemu’l-Kebir,	3:32;	22:	274.	



Hasan’ın	 (ra)	 başını	 öpmüş...	 Evet,	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 başını	 öpmesinde	 Şah-ı	
Geylani’nin	hisse-i	azimesi	var.”1	

Yine	Bediüzzaman	Peygamberimizin	(asm)	Hz.	Hasan’ı	(ra)	abasının	altına	
alıp	“Ehl-i	Beyt”	ayetinde	belirtilen	“Ehl-i	Beytten”2	kabul	etmesi	ile	Hz.	Hasan’ın	
(ra)	hilafeti	Hz.	Muaviyeye	bırakarak	müslümanlar	 arasında	barışı	 tesis	 etmesi	
ile	çok	mühüm	fitneleri	kaldırdığını,	ahireti	tercih	etmesi	ile	şerefinin	artmasını	
ve	ümmete	olan	büyük	faydasını	ilan	ettiğini	Peygamberlik	vazifesi	gereği	tebrik	
ettiğini	ifade	etmektedir.	

“Ayet-i	 kerime	 de	 bu	 şekilde	 “ehl-i	 beytin	 temizlendiğini	 ve	 tertemiz”	
ettiğini	 ifade	 eder.	 Zira	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Resul-i	 Ekrem	 Aleyhisselatü	
Vesselam,	 gaybaşina	 ve	 istikbalin	 nazar-ı	 Nübüvvetle	 otuz-kırk	 sene	 sonra	
Sahabeler	 ve	 Tâbiînler	 içinde	 mühim	 fitneler	 olup	 kan	 döküleceğini	 görmüş;	
içinde	 en	 mümtaz	 şahsiyetler,	 abası	 altında	 olan	 o	 üç	 şahsiyet	 olduğunu	
müşahede	etmiş.	Hazret-i	Ali’yi	(ra)	ümmet	nazarında	tathir	ve	tebrie	etmek	ve	
Hazret-i	 Hüseyin’i	 (ra)	 taziye	 ve	 teselli	 etmek	 ve	 Hazret-i	 Hasan’ı	 (ra)	 tebrik	
etmek	ve	musâlaha	 ile	mühim	bir	 fitneyi	 kaldırmakla	 şerefini	 ve	ümmete	 azîm	
faydasını	 ilan	 etmek	 ve	 Hazret-i	 Fatıma’nın	 zürriyyetinin	 tahir	 ve	 müşerref	
olacağını	 ve	Ehl-i	 Beyt	 ünvan-ı	 âlisine	 layık	 olacaklarını	 ilan	 etmek	 için,	 o	 dört	
şahsa,	 kendiyle	 beraber	 “Hamse-i	 Âl-i	 Aba”	 unvanını	 bahşeden	 o	 abayı	
örtmüştür.”	3	

Bediüzzaman	 hazretleri	 “Benden	 sonra	 hilafet	 otuz	 senedir”4	hadisini	
yorumlarken	Hz.	Hasan’ın	altı	aylık	hilafetini	de	bu	süreye	dahil	eder.	Bu	hadis-i	
şerifte	 Dört	 halife	 dönemi	 ile	 beraber	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 kısa	 süren	 hilafet	
döneminin	de	makbul	olduğunu	ifade	eder.	Hz.	Hasan’ın	müddet-i	hilafeti,	azlığı	
ile	 beraber	 kıymetini	 azîm	 göstermek	 için	 Hz.	 Hasan’a	 (ra)	 işaret	 eder	
demektedir.5	

Hz.	Hasan’ın	(ra)	hilafetten	ayrılması	 ile	“ısırıcı	saltanat”	dönemi	başlamış	
ve	Hilafet	ile	Saltanat	birbirinden	ayrılmıştır.	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	
Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 hilafetin	 asıl	 görevi	 olan	 “Neşr-i	 Hakâık-ı	 İmaniye”yi	 yapmak	
için	 saltanattan	 feragat	 ettiğini,	 Risale-i	 Nur	 mesleğinin	 “İman	 hakikatlerini	
neşretme	 konusunda”	 Hz.	 Hasan’ın	 mesleğini	 takip	 ettiğini	 şöyle	 ifade	
etmektedir:	

“Hazret-i	Hasan’ın	 (ra)	altı	aylık	hilafet	 ile	beraber	Risale-i	Nur	 ....	 vazife-i	
hilafetin	 en	 ehemmiyetlisi	 olan	 neşr-i	 hakaık-ı	 imaniye	 noktasında	 Hazret-i	
Hasan’ın	(ra)	kısacık	müddetini	uzun	zamana	çevirerek,	tam	beşinci	ahlife	nazarı	
ile	bakabiliriz.	Çünkü	adalet-i	hakikiye	ile	bu	asırda	insanları	mesut	edebilir	bir	
istidatta	 bulun	 Risale-i	 Nurdur;	 ve	 onun	 şahs-ı	manevisi,	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 bir	
muavini,	bir	mütemmimi,	bir	manevi	veledi	hükmündedir.”6	

Risale-i	 Nurun	 bu	 gün	 takip	 ettiği	 meslek,	 iktidara	 talip	 olmadan;	 ama	
siyaseti	 bırakmayarak	 siyaseti	 dine	 alet	 edecek	 şekilde	 demokrasiyi	 dine	 dost	
yapan,	ferdin	ve	toplumun	imanına,	ahlakına	hizmet	eden,	“Adalet-i	Mahza”yı	ve	
hukukun	 üstünlüğünü	 esas	 alan,	 her	 yerde	 ve	 her	 mekanda	 hakkı	 müdafa	
metodunu	takip	eden	İman	ve	Kur’an	hizmetidir.	

	
1	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	İstanbul-2013,	s.	42.	
2	Ahzab	Suresi,	33:33.	
3	Lem’alar,	251-252.	
4	Tirmizi,	Fiten,	48;	Müsned,	5:220,	221;	Münavi,	FEyzu’l-Kadir,	3:509.	
5	Lem’alar,	66.	
6	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Emirdağ	Lahikası,	İstanbul-2013,	s.139.	



Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 takip	 ettiği	 bu	 metot	 ve	 açtığı	 bu	 çığır	 “Hulefa-i	
Raşidin”den	 sonra	 başta	 “Eimme-i	 Ehl-i	 Beyt”	 olmak	 üzere	 evliyalar,	 aktaplar,	
müçtehitler	 ve	 müceddidlerin	 takip	 ettiği	 çizgidir	 ve	 günümüzde	 bu	 çizgiyi	
Risale-i	Nur	takip	etmektedir.	

“Resul-i	Ekrem	(asm)	Hz.	Hasan’ı	(ra)	kemal-i	şefkatinden	kucağına	alarak	
başını	 öpmesiyle	Hz.	 Hasan’dan	 (ra)	 teselsül	 eden	 nuranî	 nesl-i	mübarekinden	
Gavs-ı	 Azam	 olan	 Şâh-ı	 Geylânî	 gibi	 çok	 mehdi-misal	 verese-i	 Nübüvvet	 ve	
hamele-i	şeriat-i	Ahmediye	(asm)	olan	zatların	hesabına	Hz.	Hasan’ın	(ra)	başını	
öpmüş 1 	ve	 o	 zatların	 istikbalde	 edecekleri	 hizmet-i	 kutsiyelerini	 nazar-ı	
Nübüvvetle	görüp	takdir	ve	istihsan	etmiş	ve	takdir	ve	teşvike	alamet	olarak	Hz.	
Hasan’ın	 (ra)	 başını	 öpmüş...	 Evet,	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 başını	 öpmesinde	 Şah-ı	
Geylani’nin	hisse-i	azimesi	var.”2	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Ehl-i	 Beyt”	 olarak	 abasının	 altına	 alıp	 dua	 ettiği	
“Hamse-i	 Âl-i	 Âbâ”	 başta	 Peygamberimiz	 (asm)	 olmak	 üzere	 Hz.	 Ali	 (ra)	 Hz.	
Fatıma	 (ra)	 Hz.	 Hasan	 ve	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 olmak	 üzere	 beş	 kişidir.	
Peygamberimiz’in	(asm)	abasının	altına	alıp	onlara	dua	etmesi,	Hazret-i	Hasan’ı	
(ra)	 tebrik	 etmek	 ve	 musâlaha	 ile	 mühim	 bir	 fitneyi	 kaldırmakla	 şerefini	 ve	
ümmete	azîm	faydasını	 ilan	etmek	ve	Hazret-i	Fatıma’nın	zürriyyetinin	tahir	ve	
müşerref	olacağını	ve	Ehl-i	Beyt	ünvan-ı	âlisine	layık	olacaklarını	ilan	etmek	için,	
o	 dört	 şahsa,	 kendiyle	 beraber	 “Hamse-i	 Âl-i	 Aba”	 unvanını	 bahşeden	 o	 abayı	
örtmüştür.”	3	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 dini	 ferdî	 ve	 sosyal	 hayata	 hakim	 kılan,	 maddi	 iktidar	 ve	
devlet	gücünü	ele	geçirerek	halka	baskı	ve	korku	salmayan	eğitim,	irşad	ile	akla	
ve	kalbe	hitap	eden	iman	ve	Kur’ân	hizmetini	esas	almıştır.	Bu	metotla	pek	çok	
islam	alimi,	evliya	ve	müçtehidlerin	yetişmesinin	yolunu	açmıştır.	Zira	bu	metot	
bizzat	 Peygamberimizin	 (asm)	 takip	 ettiği	 “Veraset-i	 Nübüvvet”	 metodudur.	
Nebevi	 yol	 ve	 Ehl-i	 Beyt	 çizgisi	 budur	 ve	 günümüzde	 bu	 yolu	 takip	 eden	 de	
Bediüzzaman	Said	Nursi	ve	Risale-i	Nur	hizmetidir.	

Nitekim	Hz.	Hasan	 (ra)	kardeşi	Hz.	Hüseyin’e	de	nasihat	 ederek	herhangi	
bir	harekete	girmesine	engel	olmak	 istemiştir.	Nitekim	Bediüzzaman	hazretleri	
kendisine	 sorulan	 “Neden	 hilâfet-i	 İslâmiye	 Âl-i	 Beyt-i	 Nebevî’de	 takarrur	
etmedi?	Halbuki	en	ziyade	lâyık	ve	müstehak	onlardı”	sualine	şöyle	cevap	verir:	

“Saltanat-ı	 dünyeviye	 aldatıcıdır.	 Âl-i	 Beyt	 ise,	 hakaik-i	 İslâmiyeyi	 ve	
ahkâm-ı	 Kur’âniyeyi	 muhafazaya	 memur	 idiler.	 Hilâfet	 ve	 saltanata	 geçen,	 ya	
nebî	gibi	mâsum	olmalı,	veyahut	Hulefâ-i	Râşidîn	ve	Ömer	ibni	Abdülâziz-i	Emevî	
ve	Mehdî-i	Abbâsî	gibi	harikulâde	bir	zühd-ü	kalbi	olmalı	ki,	aldanmasın.	Halbuki,	
Mısır’da	 Âl-i	 Beyt	 namına	 teşekkül	 eden	 devlet-i	 Fâtımiye	 hilâfeti	 ve	 Afrika’da	
Muvahhidîn	 hükûmeti	 ve	 İran’da	 Safevîler	 devleti	 gösteriyor	 ki,	 saltanat-ı	
dünyeviye	 Âl-i	 Beyt’e	 yaramaz;	 vazife-i	 asliyesi	 olan	 hıfz-ı	 dini	 ve	 hizmet-i	
İslâmiyeti	 onlara	 unutturur.	 Halbuki,	 saltanatı	 terk	 ettikleri	 zaman,	 parlak	 ve	
yüksek	bir	surette	İslâmiyete	ve	Kur’ân’a	hizmet	etmişler.	

İşte,	 bak:	 Hazret-i	 Hasan’ın	 neslinden	 gelen	 aktablar,	 hususan	 Aktâb-ı	
Erbaa	 ve	 bilhassa	 Gavs-ı	 Âzam	 olan	 Şeyh	 Abdülkadir-i	 Geylânî	 ve	 Hazret-i	
Hüseyin’in	 neslinden	 gelen	 imamlar,	 hususan	 Zeynelâbidin	 ve	 Cafer-i	 Sadık	 ki,	
herbiri	birer	mânevî	mehdî	hükmüne	geçmiş,	mânevî	zulmü	ve	zulümatı	dağıtıp	

	
1	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	5:47;	Taberani,	Mu’cemu’l-Kebir,	3:32;	22:	274.	
2	Bediüzzaman	Said	Nursi,	Lem’alar,	İstanbul-2013,	s.	42.	
3	Lem’alar,	251-252.	



envâr-ı	Kur’âniyeyi	ve	hakaik-i	imaniyeyi	neşretmişler,	cedd-i	emcedlerinin	birer	
vârisi	olduklarını	göstermişler.”1	

Bediüzzaman	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 fevkalade	 iktidarı,	 mükemmel	 zekası	 ve	
yüksek	liayakati	ile	beraber	kendisinden	önceki	halifelere	nispeten	siyasi	açıdan	
görülen	 başarısızlığının	 sebebini	 açıklarken	 “O	 mübarek	 zat	 siyaset	 ve	
saltanattan	 ziyade,	 daha	 çok	mühim	 başka	 vazifelere	 layık	 idi.	 Şayet	 siyaseten	
tam	 muvaffak	 olsaydı	 şah-ı	 velayet	 ünvan-ı	 manidarını	 bihakkın	
kazanamayacaktı.	 Halbuki	 zahiri	 ve	 siyasi	 hilafetin	 çok	 üstünde	 manevi	 bir	
saltanat	kazanmış	ve	bu	saltanatı	kıyamete	kadar	baki	kalacaktır”2	demiştir.	

İslam	bilginleri	sultanlara	yakınlığın	dahi	 izzet-i	diniye,	 izzet-i	 İslamiye	ve	
izzet-i	 ilmiyeye	 aykırı	 olduğunu	 söylemişlerdir.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Muaviye	 (ra)	
döneminden	 itibaren	 ehl-i	 hakikat	 olan	 ulema-i	 İslam	 iktidara	 karşı	 mesafeli	
durmuşlar	 ve	 “Kurb-u	 sultan	 âteş-i	 sûzândır”	 demişlerdir.	 Bu	 net	 duruşun	 en	
güzel	 örneği	 “Eimme-i	 Erbaa”	 olarak	meşhur	 olan	 dört	mezheb	 imamı	 İmam-ı	
Azam	Ebu	Hanife,	 İmam-ı	Malik	b.	Enes,	 İmam-ı	Muhammed	b.	 İdris	eş-Şafiî	ve	
İmam-ı	 Ahmed	 b.	 Hanbel’dir.	 Bu	 imamların	 tamamı	 zamanlarındaki	 mevcut	
iktidarın	 zulmüne	 ve	 gadrine	 maruz	 kalmışlar,	 işkence	 ve	 hapse	 mahkum	
olmuşlar	dinlerini	dünyalarına	feda	etmemişler	ve	siyasete	alet	olmamışlardır.	

	
	
**	
	
Hz.	Ali’nin	(ra)	Hz.	Hasan’a	(ra)	Nasihati	
Bediüzzaman	 Said	Nursi	 hazretlerinin	 “Benim	 hususî	 üstadım”	 dediği	Hz.	

Ali	(ra)	hasta	iken	vefatından	az	önce	şöyle	nasihatte	bulunur:	
“Ya	 Büneyye!	 Evlâdım!	 Ben	 sana	 Allah’tan	 korkmanı,	 namazı	 vaktinde	

kılmanı,	 zekatı	 tam	 olarak	 vermeni,	 abdestini	 alırken	 tam	 alman	 halinde	 yüce	
Allah’ın	 hatalarını	 affedeceğini	 bildiririm.	 Sinirli	 anında	 öfkeni	 yenmeni,	
akrabalarına	 yakınlık	 göstermeni,	 cahile	 karşı	 yumuşak	 davranmanı,	 dinde	
derinlemesine	 ilim	 sahibi	 olmanı,	 Allah’ın	 emirlerine	 sarılmakta	 sabırlı	
davranmanı,	 Kur’ân-ı	 Kerimin	 emirleri	 dışına	 çıkmamanı,	 komşuna	 iyi	
davranmanı,	 iyilği	 tavsiye	 edip	 kötülüğü	 men	 etmeni,	 her	 türlü	 ahlaksızlıktan	
uzak	durmanı	tavsiye	ederim.”	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 ağşıyordu.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 bunu	 görünce	 “Niçin	 ağlıyorsun	
oğlum!”	 dedi.	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 “Nasıl	 alamam?	 Sen	 dünyanın	 son	 ahiretin	 ilk	
günündesin”	dedi.	

Hz.	Ali	(ra)	şöyle	dedi:	
“Oğlum!	 Sana	 söyleyeceğim	 dörder	 öğütten	 ibaret	 şu	 iki	 tavsiyeyi	 dinle.	

Bunları	tutarsan	ne	yaparsan	yap	bir	zarar	görmezsin.		
Hz.	Hasan	(ra):	
“Onlar	nedir	babacığım?”	dedi.	
Hz.	Ali	(ra):	
“En	 büyük	 zenginlik	 akıldır.	 En	 büyük	 fakirlik	 ahmaklıktır.	 En	 büyük	

cehalet	kendini	beğenmektir.	En	büyük	güzellik	güzel	ahlaktır.”	
Hz.	Hasan	(ra):	
“Babacığım,	ya	dört	şey	nedir?”	

	
1	Mektubat,	İstanbul-2013,	s.	172-173.	
2	Mektubat,	s.	90.	



Hz.	Ali	(ra):	
“Sana	 ahmaklarla	 arkadaşlık	 yapmamanı	 tavsiye	 ederim.	 Çünkü	 ahmak	

iyilik	 yapayım	 derken	 zarar	 verir.	 Yalancılarla	 arkadaşlık	 yapma;	 yalancı	 sana	
uzağı	yakın,	yakını	uzak	gösterir.	Cimrilerle	arkadaş	olma.	Cimri	 ihtiyacaın	olan	
şeyi	 en	 muhtaç	 olduğun	 zaman	 senden	 esirger.	 Kötülerle	 arkadaş	 olma.	 Kötü	
adam	seni	ucuza	satar”	dedi.		

	
	
**	
Ehl-i	Beyt	İmamlarından	Gelen	Rivayetler	
Dinin	muhafızı	 “Ehl-i	 Beyt”tir	 ve	 Ehl-i	 Beytin	 imamlarıdır.	 Bu	 onların	 aslî	

görevidir.	 Bediüzzaman	 hazretleri	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 geçen	 “De	 ki:	 Vazifem	
karşılığında	sizden	bir	ücret	 istemiyorum;	sizden	 istediğim	ancak	yakınım	olan	
ehl-i	beytime	sevgi	ve	muhabbettir.”1	Peygamberimiz	(asm)	bu	ayetin	muradını	
“Size	 iki	 şey	 bırakıyorum;	 onlara	 temessük	 etseniz	 necat	 bulursunuz:	 Biri	
Kitabullah,	biri	Âl-i	Beytim”2	Hadis-i	şerifi	ile	açıklamıştır.	

Bediüzaman	 bu	 ayet	 ve	 hadisin	 izahını	 şöyle	 yapar:	 “Çünkü	 Sünnet-i	
Seniyyenin	menbaı	ve	muhafızı	ve	her	cihetle	iltizam	etmesiyle	mükellef	olan,	Âl-
i	Beyttir.		

İşte	 bu	 sırra	 binaendir	 ki,	 Kitap	 ve	 Sünnete	 ittibâ	 ünvanıyla	 bu	 hakikat-i	
hadîsiye	 bildirilmiştir.	 Demek	 Âl-i	 Beytten,	 vazife-i	 risaletçe	 muradı,	 Sünnet-i	
Seniyyesidir.	Sünnet-i	Seniyyesine	ittibâı	terk	eden,	hakikî	Âl-i	Beytten	olmadığı	
gibi,	Âl-i	Beyte	hakikî	dost	da	olamaz.3		

Hem	 ümmetini	 Âl-i	 Beytin	 etrafında	 toplamak	 arzusunun	 sırrı	 şudur	 ki:	
Zaman	geçtikçe	Âl-i	Beyt	çok	tekessür	edeceğini	izn-i	İlâhî	ile	bilmiş	ve	İslâmiyet	
zaafa	 düşeceğini	 anlamış.	 O	 halde,	 gayet	 kuvvetli	 ve	 kesretli	 bir	 cemaat-i	
mütesânide	 lâzım	 ki,	 âlem-i	 İslâmın	 terakkiyât-ı	 mâneviyesinde	 medar	 ve	
merkez	 olabilsin.	 İzn-i	 İlâhî	 ile	 düşünmüş	 ve	 ümmetini	 Âl-i	 Beyti	 etrafına	
toplamasını	arzu	etmiş.		

Evet,	 Âl-i	 Beytin	 efradı	 ise,	 itikad	 ve	 iman	 hususunda	 sairlerden	 çok	 ileri	
olmasa	da,	yine	teslim,	iltizam	ve	tarafgirlikte	çok	ileridedirler.	Çünkü	İslâmiyete	
fıtraten,	 neslen	 ve	 cibilliyeten	 taraftardırlar.	 Cibillî	 taraftarlık	 zayıf	 ve	 şansız,	
hattâ	haksız	da	olsa	bırakılmaz.	Nerede	kaldı	ki,	gayet	kuvvetli,	 gayet	hakikatli,	
gayet	şanlı	bütün	silsile-i	ecdadı	bağlandığı	ve	şeref	kazandığı	ve	canlarını	 feda	
ettikleri	 bir	 hakikate	 taraftarlık,	 ne	 kadar	 esaslı	 ve	 fıtrî	 olduğunu	 bilbedâhe	
hisseden	bir	zat,	hiç	taraftarlığı	bırakır	mı?	Ehl-i	Beyt,	işte	bu	şiddet-i	iltizam	ve	
fıtrî	İslâmiyet	cihetiyle,	din-i	İslâm	lehinde	ednâ	bir	emâreyi	kuvvetli	bir	bürhan	
gibi	kabul	eder.”4	

Bu	sebeple	bütün	müslümanlar	Allah’ın	rızasına	ulaştıracak	ilim,	marifet	ve	
ibadetin	 temel	 kaynaklarını	 Kur’ân-ı	 Kerimden	 sonra	 Hz.	 Peygamberin	 (asm)	
ibadetleri,	 uygulamaları,	 sözleri	 ve	 fiilleri	 olduğu	 konusunda	 hemfikirdir.	 Bu	
konuda	icma-i	ümmet	vardır.	Bunun	için	Peygamberimizin	(asm)sünneti	asırlar	
ve	 nesiller	 boyunca	 nakil,	 rivayet	 ve	 haber	 kanalıyla	 yazılı	 ve	 sözlü	 olarak	
taşınmıştır.	 “Haberlerin	afeti	 ravilerdir”	kuralı	 gereği	Peygamberimizden	 (asm)	
gelen	 rivayetleri	 sapsağlam	 şekilde	 korumak	 için	 ilim	 ve	 irfan	 sahipleri,	

	
1	Şura	Suresi,	42:	23.	
2	Tirmizi,	Menakıb,	31;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	3:14,	17,	26.	
3	Ebu	Davud,	Fiten,	2;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	2:133.		
4	Bediüzzaman,	Lem’alar,	İstanbul-2103,	s.	44.	



muhaddisler,	 münekkidler	 ve	 muhakkikler	 sağlam	 ravileri	 tercih	 etmişlerdir.	
Bunların	içinde	en	güvenilir	olanlar	ise	“Ehl-i	Beytin”	imamlarıdır.	

Ehl-i	Beyt	 imamları	hadis	alimleri	 tarafından	adalet	ve	 itkan	sahibi	olarak	
kabul	 edildikleri	 için	 onların	 Hz.	 Peygamberden	 (asm)	 yaptıkları	 rivayetlerin	
alınmasına	önem	vermişlerdir.	Kütüb-ü	Sitte	denen	hadis	kaynaklarının	zirvesini	
oluşturan	kaynaklarda	kendilerine	oldukça	öneli	yer	verilmiştir.	

Buhari,	Müslim,	 Ebu	 Davud,	 Nesaî,	 Tirmizi	 ve	 İbn-i	Mace	Hz.	 Ali’den	 (ra)	
322	 hadis	 tahric	 etmişlerdir.	 Ahmed	 b.	 Hanbel	 Müsned’inde	 819	 hadise	 yer	
vermiştir.	Yaklaşık	40	bin	hadisi	içine	alan	Ahmed	b.	Hanbel’in	Müsned’inde	Hz.	
Ebubekir’e	 (ra)	 ait	 ancak	 81	 hadis	 vardır.	 Kütüb-ü	 Sitte’nin	 tamamında	 ise	Hz.	
Ebubekir’den	 (ra)	 ancak	 60	 hadis	 rivayet	 edilmiştir.	 Bu	 da	 gösteriyor	 ki	 Hz.	
Ali’nin	 (ra)	 rivayetleri	 kendisinden	 önceki	 halifelerin	 rivayetlerinden	 çok	 daha	
fazladır.	

Hz.	 Hasan	 (ra)	 Peygamberimizin	 (asm)	 vefatında	 ancak	 8	 yaşında	
bulunduğu	 için	 doğrudan	 Peygamberimizden	 (asm)	 yaptığı	 rivayetlerin	 sayısı	
çok	 azdır.	 Bu	 sebeple	 Kütüb-ü	 Sitte’de	 ancak	 10	 hadise	 yer	 verilmiştir,	 Hz.	
Hüseyin’den	(ra)	ise	8	hadis	rivayet	edilir.	Ancak	hadis	rivayet	eden	sahabelerin	
rivayetleri	Hz.	Hasan’a	 (ra)	 sorularak	 onun	 tasdiki	 ve	 kabulüne	 çok	 daha	 fazla	
değer	verildiği	de	bir	gerçektir.	Bu	durumda	Ehl-i	Beyt	imamları	olan	Hz.	Hasan	
(ra)	 ve	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ravilerin	 rivayetlerinin	 tasdik	 ve	 tashih	 makamında	
bulunmuşlardır.	

Ehl-i	 Beyt	 imamlarından	 Zeynelâbidin	 b.	 Hüseyin	 (ra)	 Muhammed	 Bakır	
(ra)	ve	Cafer-i	Sadık	(ra)	hadis	rivayeti	konusunda	muhaddislerin	en	güvendiği	
kaynak	olmuşlardır.	Bu	konuda	Tabiînin	ileri	gelenlerinden	Zührî	“Ben	en	çok	Ali	
b.	Hüseyin	(ra)	ile	oturdum	Ondan	daha	fakihini	görmedim.	Ama	ne	ki	o	az	hadis	
rivayet	etmiştir”	der.	

“Musannefu’l-Kebir”	 isimli	 hadis	 kitabının	 sahibi	 hafız	 Ebu	 Bekr	 b.	 Ebi	
Şeybe	(v.	H.	235)	“Bütün	isnatların	en	sahihi	Zührî’nin	Ali	b.	Hüseyin’den,	onun	
babası	 Hüseyin’den	 ve	 onun	 dedesi	 Ali	 b.	 Ebi	 Talib’den	 yaptığı	 rivayetlerdir”1	
demiştir.	 Ali	 b.	 Hüseyin’in	 (ra)	 rivayet	 ettiği	 hadisler	 Sahih’lere,	 Sünen’lere	 ve	
Müsned’lere	ve	diğer	kayanklara	yayılmıştır.	

Buhari	 “Sahih”inde	 Kitabu’n-Nikah	 bölümünden	 “Dörtten	 fazla	 kadınla	
evlenmenin	 yasaklığı	 Babı”nda	 Zeynelâbidin’den	 ahkâm	 ile	 ilgili	 açıklamalar	
yapmıştır.	

Muhammed	Bakır	(ra)	(v.	H.	114)	İbn-i	Sa’d’ın	naklettiğine	göre	“Çok	hadis	
rivayetinde	 blunmuş	 sika	 bir	 kimsedir”	 şeklinde	 bahsederken	 İmam	 Nesai	
Medine’li	 fakihlerin	en	 ilerisi	olarak	bahseder.	Zührî	 ise	 “O	 ilimle	ameli,	 şerefle	
efendiliği,	güvenilirlikle	olgunluğu	kendisinde	toplayan,	hilafete	 layık	kişilerden	
birisi”	olarak	bahseder.	

Cafer-i	Sadık	(ra)	(v.	H.	148)	Baba	tarafından	Hz.	Ali’nin	torunu	iken,	annesi	
hem	anne	tarafından	hem	de	baba	tarafından	Hz.	Ebubekir’e	(ra)	dayanmaktadır.	
H.	 80	 tarihinde	 doğduğu	 için	 Enes	 b.	Malik	 (ra)	 ve	 Sehl	 b.	 Sa’d	 gibi	 sahabileri	
görmüş	 ve	 kendileri	 ile	 görüşmüştür.	 Babası	 Bakır’dan,	 Hz.	 Ali’nin	 katibi	
Ubeydullah	 b.	 Ebî	 Rafî’den,	 Urve	 b.	 Zübeyir’den	 Atâ	 b.	 Ebî	 Rebah’tan,	 annesi	
tarafından	 dedis	 Kâsım	 b.	 Muhammed	 b.	 Ebibekir’den,	 Zührî’den	 ve	
başkalarından	 hadis	 rivayet	 etmiştir.	 Kendisinden	 de	 Tabiinîn	 büyüklerinden	

	
1	Ebu’l-Haccac	Yusuf	Mizzî,	El-Kemâl	fî	Tehzib-i	Esmâi’r-Rical,	20:	388;	Zehebî,	Siyeru	A’lâmi’n-
Nübelâ,	4:319.	



Mâlik	b.	Enes,	Süfyan	es-Servî,	Süfyan	b.	Uyeyne,	Şu’be	b.	Haccâc,	 İmam-ı	Azam	
Ebu	Hanife,	İbn-i	İshak	ve	oğlu	Musa	Kâzım	gibi	muhaddis	ve	müçtehidler	hadis	
rivayet	 etmişler	 ve	 rivayet	 ettikleri	 hadislerden	 pek	 çok	 dini	 ahkamı	 tahric	
etmişlerdir.	

Muhaddis	Malik	b.	Enes	“Cafer-i	Sadık’ın	yanına	gittiğim	zaman	onu	oruçlu	
halde	 ya	 namaz	 kılarken	 veya	 Kur’ân	 okurken	 bulurdum”	 demiştir.	 Muhaddis	
Yahyâ	b.	Maîn	de	“Cafer	sika	insanların	en	güvenilir	olanıdır”	der.	“Sahih”	sahibi	
İbn-i	Hibban	“O,	ilim,	fıkıh	ve	fazilet	bakımından	Ehl-i	Beyt’in	ileri	gelenlerinden	
idi.	Ondan	yapılan	 rivayetler	hüccet	 teşkil	 eder”	demiştir.	Ancak	ondan	yapılan	
rivayetlere	 Şia	 pek	 çok	 yanlış	 yorumlar	 ve	 onun	 nakletmediği	 rivayetleri	 ona	
isnad	etmişlerdir.	Ehl-i	Sünnet	uleması	bu	sebeple	Hz.	Cafer-i	Sadık’ın	vefatından	
sonra	 kendisinden	 yapılan	 rivayetlere	 kayd-ı	 ihtiyatla	 bakmışlar	 ve	 derin	 bir	
incelemeden	sonra	kabul	etmişlerdir.1	

	

	
1	Bu	bölmde	geçen	bilgilerin	kaynağı:	Dr.	Faruk	Hamâde,	“Ehl-i	Sünnet	Kaynaklarında	Şia’nın	
Oniki	İmamının	Rivayetleri,	Çev:	Hacı	Musa	Erkaya,	Murat	Gökalp,	Dini	Araştırmalar	Dergisi,	Cilt:	
8;	s.	24,	ss.	327-346.	



Hz.	HÜSEYİN	(RA)	HİLAFETİ	
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’in	(ra)	Doğumu	ve	Çocukluğu	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 H.	 5	 Şaban	 4	 /	 M.	 30	 Aralık	 626	 tarihinde	 Medine’de	

dünyaya	 teşrif	 ettiler.	 Künyesi	 Ebu	 Abdullah	 eş-Şehîd’dir.	 Doğduğu	 zaman	
Peygamberimiz	(asm)	“O	cennet	çocuklarının	seyyididir”	buyurmuşlardır.	

Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 6	 yaşında	 dedesi	 Peygamberimizi	 (asm)	 ve	 annesi	
Fatıma’yı	 (ra)	 kaybetmiş	 ve	 yetim	 kalmıştır.	 Hem	 Peygamber	 torunu	 hen	 bir	
yetim	olarak	mü’minler	tarafından	çok	sevilmiştir.	Bir	gün	Hz.	Ömer	(ra)	hutbe	
okurken	 minbere	 yanına	 çıkmış	 ve	 “Babamın	 minberinden	 çık	 ve	 babanın	
minberine	 git!”	 der.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Babamın	 minberi	 yok	 ki!..”	 der	 ve	 yanına	
oturtur.	Hutbe	bitene	kadar	elindeki	çakıl	taşları	ile	oynadığı	riveyet	edilir.1		

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. 2	
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.3	

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!”4	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	 sığındırmıştır.	 ‘Her	 türlü	 Şeytan’dan	
zararlı	 böceklerden	 nazar	 değmesine	 karşı	 Allah’ın	 mükemmel	 kelimeleri	 ile	
sığınırım”5	buyurmuşlardır.	

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.	

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.	

	
Hulefa-i	Raşidin	Dönemi	ve	Gençliği	

	
1	İbn-i	Hacer,	el	İsabe,	1:683.	
2	Köksal,	Hz.	Hüseyin	ve	Kerbelâ	Faciası,	s.	8.	
3	Ebu	Davud,	Sünen,	Beyrut-Tarihsiz,	3:66;	Taberani,	Mu’cemu’s-Sağir,	H.	No:	891.	
4	Buhari,	Hüsn-ü	Hulk,	Edebü’l-Müfred,	H.	No:	249,	270.	
5	Buhari,	Sahih,	3:1233;	Tirmizi,	Sünen,	5:100.	



Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 hilafeti	 döneminde	 “Hz.	Muhammed’e	 hürmeitnizi	 ehl-i	
beytine	 hürmet	 ederek	 gösteriniz!”1	demiş	 ve	 gereken	 hürmet	 ve	 saygıyı	
göstermiştir.		

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	 dirhem2	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.3	

Hz.	Ömer	 (ra)	hilafeti	döneminde	H.	20	/	M.	642	 senesinde	Bilal-i	Habeşî	
(ra)	Şam’da	iken	Peygamberimizi	(asm)	rüyasında	görür.	Peygamberimiz	(asm)	
kendisine	 “Ya	 Bilal!	 Bu	 ne	 cefadır.	 Halâ	 beni	 ziyaret	 zamanın	 gelmedi	 mi?”	
buyurur.	Bunu	ölümünün	yaklaştığı	şeklinde	yorumlayan	Hz.	Bilal	(ra)	Medine’ye	
gelir.	 Ağlayarak	 Peygamberimizin	 (asm)	 kabrini	 ziyaret	 eder.	 onun	 geldiğini	
haber	 alan	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ve	 Hüseyin	 (ra)	 hemen	 koşar	 kendisini	 karşılarlar.	
Kucaklaşır	 ve	 hasret	 giderirler.	 Sonra	 Bilal’e	 ezan	 okumasını	 rica	 ederler.	 “Ya	
Bilal!	Ezanını	biz	özledik.	Medine	halkı	da	özlemiştir.	Ne	olur	okuyuver!”	derler.	
Onların	ricasını	kırmayan	Hz.	Bilal	(ra)	Mescid-i	Nebevî’nin	damına	çıkarak	ezan	
okur.	 Ezanı	 duyan	 tüm	 Medine	 halkı	 Peygamberimizin	 (asm)	 zamanını	
hatırlayrak	 sanki	 Peygamberimiz	 (asm)	 Mescidde	 imiş	 gibi	 Mescid-i	 Nebeviye	
koşarlar.	 Bilal	 ile	 görüşür	 ve	 Peygamebrimizin	 (asm)	 zamanını	 hatırlayarak	
ağlaşırlar.4	

Hz.	Hüseyin	 (ra)	Hz.	Osman’ın	 (ra)	 hilafeti	 döneminde	 büyümüş	 ve	 güçlü	
bir	 delikanlı	 olmuştur.	Hz.	Osman	 (ra)	 da	Hz.	Ömer’in	 (ra)	 Ehl-i	 Beyte	 ayrıdığı	
tahsisatı	aynen	devam	ettirmiş	ve	gereken	hürmet	ve	saygıyı	esirgememiştir.	

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	
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.5	

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.6	

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)	

	
1	Buhari,	Sahih,	3:1370.	
2	Taberi,	Tarih,	2:452;	İbnu’l-Esir,	Kâmil,	2:351.	
3	İbnü’l-Esir	el-Cezerî,	Üsdü’l-Gabe	fi	Marifeti’s-Sahabe,	2:21.	
4	Zehebî,	Siyer-i	A’lâmu’n-Nübelâ,	Beyrut-1993,	s.	1:358-359.	
5	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:	198-203.	
6	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:363.	



“Sus!	 Ben	 senden	 daha	 iyi	 bilirim!”	 demiş	 ve	 onu	 susturmuş,	 o	 da	 itiraz	
etmemiştir.	 Daha	 sonra	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ile	 beraber	 Medine-i	 Münevvere’ye	
gelerek	 İman	 ve	Kur’an	 hizmerinde,	 REsulullah’ın	 sünnetini	muhafaza	 etme	 ve	
ihya	etme	vazifesinde	bulunmuş,	kendisini	ilme	vermiştir.		

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Saltanatı	Muaviye’ye	Bırakmasından	Sonra	
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)	 vefatında	 yanında	 bulunmuş,	 cenaze	 işlemlerini	 yerine	
getirmiş	ve	cenaze	namazını	kıldırması	için	Medine	valisi	Said	b.	Âs’a	teklif	etmiş	
ve	 namazını	 Said	 b.	 Âs	 kıldırmıştır.	 Cenaze	 namazına	 tüm	 Medine	 halkı	
katılmıştır.	Öyle	ki	iğne	atılsa	yere	düşmeyecek	şekilde	bir	iştirak	olmuştur.1	

	
Hz.	Hasan’ın	(ra)	Vefatından	Sonraki	Gelişmeler	
Şia	 kaynakları	 da	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 Hz.	 Muaviye’ye	 saltanatı	

devretmesinden	 sonra	 vefatına	 kadar	 Hz.	 Hasan’a	 (ra)	 ve	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	
vefatından	sonra	da	Hz.	Hüseyin’e	 (ra)	biat	edildiğin	dair	hiçbir	 rivayet	yoktur.	
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” 2 	hadis-i	 şerifindeki	 peygamber	 mirasını	 devam	
ettirmektir.	 Şia	 uleması	 da	bunu	kabul	 etmiştir.	 Ancak	Kerbelâ	Hadisesi	 ve	Hz.	
Hüseyin’in	 (ra)	 zalimane	 şehadetinden	 sonra	 pek	 çok	 rivayet	 ortaya	 atılmış	 ve	
“Hilafetin	saltanat	ile	beraber	Ehl-i	Beyt’in	hakkı	olduğu	halde	bu	kendilerinden	
alınmıştır”	iddiasını	güçlendirme	yoluna	gidilmiştir.	

Nitekim	 ilk	 Şii	 müelliflerinden	 Ebu	 Mihnef	 (157/773),	 Ed-Dinaverî	
(282/895)	ve	Yâkubî	(292	/	904)	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	abisinin	yaptığı	anlaşmaya	
karşı	 çıkmak	 istediğini	 ancak	 haklı	 bularak	 vazgeçtiğini	 söylerler.	 Hz.	 Hüseyin	
(ra)	ayrıca	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	

	
1	İbnü’l-Esir,	Üsdül-Gabe,	2:15.	
2	Tirmizi,	İlim,	19;	Ebu	Davud,	İlim,	1;	İbn-i	Mace,	İlim,	17.	



ne	 de	 sana	 karşı	 çıkmak	 istemiyorum”	 demiştir.	 Dinâverî	 bu	 olayı	 nakleder	 ve	
“Ne	 Hasan	 ne	 de	 Hüseyin	 Muaviye’nin	 hayatı	 boyunca	 kötülük	 ve	 çirkinlik	
görmediler.	Muaviye	de	Hz.	Hasan	(ra)	ile	yaptığı	anlaşmalara	aynen	uymuştur”	
der.1		

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.	

Mugire	b.	Şube’nin	Yezid’i	veliahd	teklif	etmesinin	sebebini	tarihçiler	şöyle	
anlatırlar.	Hz.	Muaviye	(ra)	Mugire’yi	Kûfe	valiliğinden	azlederek	yerine	Said	b.	
Âs’ı	getirmek	istemesini	haber	alan	Mugire	makamını	korumak	için	derhal	Şam’a	
gider	ve	Yezid	ile	görüşür	ve	şöyle	der:	

“Şüphesiz	 Peygamberin	 ashabı	 ve	 Kureyş’in	 büyükleri	 dünyadan	 gitmiş	
onların	oğulları	kalmıştır.	Sen	de	bu	gençlerin	en	üstünü,	görüşü	en	isabetli	olan,	
idare	 ve	 siyaseti	 çok	 iyi	 bilen	 birisisin.	 Şayet	 bu	 iş	 denildiği	 gibi	 yine	 halka	
bırakılırsa	sahabelerin	hayatta	olduğu	zaman	dahi	büyük	kavgalara	sebep	oldu.	
Şimdi	yine	daha	büyük	karmaşa	ve	kavgaya	sebep	olacaktır.	Bu	sebeple	Emire’l-
Mü’minin	 Muaviye’yi	 sana	 biat	 almaktan	 alıkoyan	 sebep	 nedir?”	 demiş	 ve	
Yezid’in	aklına	girmiş	ve	bu	fikri	iyice	olgunlaştırarak	ona	kabul	ettirmiştir.	Yezid	
bunu	 babası	 Muaviye’ye	 açar.	 Muaviye	 de	 Mugire’yi	 çağırır.	 Mugire	 Hz.	
Muaviye’ye	 “Ey	 Müminlerin	 emiri!	 Osman’dan	 sonra	 müslümanlar	 arasındaki	
ihtilafların	 sonucu	 ne	 kadar	 kan	 döküldüğünü	 gördün.	Müslümanların	 birliğini	
korumak	istiyorsan	sen	hayatta	iken	Yezid	lehinde	biat	alsan	iyi	edersin”	der.2	

Bu	düşünce	Hz.	Muaviye’nin	de	aklına	yatar	ve	oğlu	Yezid’i	veliaht	ilan	edip	
biat	 almak	 için	 valilere	 mektup	 yazar.	 Şam	 zaten	 Muaviye’nin	 isteği	 ile	 biat	
etmiştir.	Mugire’nin	tesiri	ile	Kûfe,	Ziyad	b.	Ebih’in	korkusu	ile	Basra	Yezid’e	biat	
eder.	 İslam’ın	 kalbi	 mesabesinde	 olan	 Medine’de	 ise	 bu	 durum	 tepki	 ile	
karşılanır.	 Zira	 Yezid	 müslümanların	 kendisine	 “Fasık”	 dediği	 inancı	 zayıf	 ve	
ahlakı	bozuk	birisidir.	

	
Hz.	Muaviye’nin	(ra)	oğlu	Yezid’e	Biat	Alma	Çabaları	
Hz.	Muaviye	(ra)	Medine	valisi	olan	Mervân	b.	Hakem’e	bir	mektup	yazarak	

yaşlandığını,	 kendisinden	 sonra	 ümmetin	 ihtilafa	 düşmesinden	 çekindiğini	 ve	
bunun	 için	bir	halife	adayı	belirlemek	 istediğini,	bunun	 için	de	Medine	halkı	 ile	
istişare	 etmek	 istediğini	 bildirir.	 Mervan	 bu	 durumu	 halka	 arz	 eder.	 Bu	 fikir	
Medine’de	müspet	karşılanır	ve	uygun	olduğu	Muaviye’ye	bildirilir.	Muaviye	bu	
cevabı	 aldıktan	 sonra	 Mervan’a	 ikinci	 bir	 mektup	 yazarak	 kendi	 yerine	 halef	
olarak	 Yezid’i	 bıraktığını	 ve	 Yezid’e	 bey’at	 alması	 için	 kendisine	 güvendiğini	
belirtir.	 Mervan	 bunu	 Mescid-i	 Nebevî’de	 okuyunca	 Müslümanlar	 dehşete	
kapılırlar.	 Abdurrahman	b.	 Ebibekir,	Muaviye’nin	Hz.	Hasan’a	 yalan	 söylediğini	
yerine	 Yezid’i	 halife	 adayı	 yaparak	 ümmetin	 başına	 babadan	 oğula	 geçen	
“Heraklius”	 ve	 “Kayser”	 sistemini	 getirmek	 istediğini	 söyleyerek	 teklife	 karşı	
çıkar.	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 Yezid’in	 fasıklığından	 bahsederek	 yönetime	 layık	
olmadığını	 söyler.	 Abdullah	 b.	 Zübeyir	 de	 Allah’a	 isyan	 edene	 itaat	
edilmeyeceğinden	 ve	 onun	 dini	 ifsat	 etmesinden	 dolayı	 açıkça	 karşı	 çıkar	 ve	
beyatı	 reddederler.	 Tarihçiler	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 de	 bunu	 reddettiğini	
naklederler.	Hatta	Muaviye	siyaseti	gereği	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	gönlünü	almak	için	

	
1	Dinâverî,	el-Ahbar,	224-225.	
2	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:503;	Taberi,	Tarih,	2:173.	



kendisine	100	bin	dirhem	gönderir.	Hz.	Hüseyin	(ra)	bunu	kesinlikle	reddetti	ve	
“Ben	 dinimi	 dünyalık	 ile	 satmam!”1	dedi.	 Aynı	 teklif	 Hz.	 Abdurrahman	 b.	
Ebibekr’e	yapılmış	o	da	aynı	kararlılıkla	bu	parayı	reddetmiştir.	

Medine	 valisi	 Mervan	 b.	 Hakem	 bu	 durumu	 Muaviye’ye	 bildirir	 ve	 bu	
itirazlardan	dolayı	Yezid	için	halktan	biat	alamadığını	ifade	eder.	Bunun	üzerine	
Muaviye	 (ra)	 Hac	 mevsiminde	 Mekke’ye	 Hacc’a	 gelir	 ve	 Mervan’a	 biat	 etmek	
istemeyenlerle	görüşür.	(H.	58/M.	678)	

Abdullah	 b.	 Zübeyir	 (ra)	 Muaviye’ye	 “Yerine	 kimseyi	 halife	 bırakmadan	
vefat	 eden	 Peygamberimiz	 (asm)	 gibi	 halife	 adayı	 bırakmamayı	 veya	 Hz.	
Ebubekir	 (ra)	gibi	hanedandan	olmayan	birisini	aday	göstermesini	veyahut	Hz.	
Ömer	(ra)	gibi	bu	meseleyi	bir	şuraya	bırakmasını	ve	bu	üç	yoldan	birisini	tercih	
etmesini	 tavsiye	 eder.	 Diğerleri	 de	 bu	 görüşe	 katılırlar.	 Ancak	 Muaviye	
görüşünde	 ısrar	 eder	 ve	 biat	 etmeyeceklerini	 söyleyenleri	 tehdit	 ederek,	 halka	
“Bunlar	da	Yezide	biat	ettiler”	diyerek	cebren	ve	hile	ile	halkın	biatını	alır.		

Halk	daha	sonra	“Siz	biat	etmeyecektiniz	ne	oldu?”	diye	sordukları	zaman	
onlar	yemin	ederek	“Biz	kesinlikle	biat	etmedik!”	derler.	Böylece	cebren	ve	hile	
ile	şeklen	ekseriyetin	biatı	alınmış	olur.2	

Böylece	 seçime	 dayalı	 devlet	 başkanlığı	 seçimi	 Muaviye’nin	 Yezid’e	 biat	
alması	 ile	 verasete	 dayanan	 “Saltanata”	 kesin	 olarak	 dönüşmüş	 oldu.	 Nihayet	
Muaviye	(ra)	H.	Receb-60/M.	Mayıs-680	tarihinde	vefat	eder.	

	
Yezid’in	Hz.	Hüseyin’i	(ra)	Kendisine	Biat	Ettirme	Gayreti	
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.3	Şayet	 biat	 etmemekte	 ısrar	 ederse	 boyunları	 vurmasını	 da	
emreder.	

Velid	 bu	 durumu	 Süfyan	 ailesinin	 büyüklerinden	 olan	Mervan	 ile	 istişare	
eder.	 O	 da	 Muaviye’nin	 ölüm	 haberini	 halka	 duyurmadan	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ve	
Abdullah	 b.	 Zübeyir’in	 (ra)	 tehditlerle	 biatını	 almasını	 teklif	 eder	 ve	 “Hüseyin	
(ra)	Yezit’e	biat	etme	zilletine	boyun	eğmez.	Eğer	senin	yerinde	ben	olsaydım	ve	
senin	 gücün	 bende	 olsaydı	 hiç	 gecikmeden	 Hüseyin’i	 (ra)	 öldürürdüm.”	 Velid	
buna	karşı	şöyle	dedi:	“Bu	durumda	böyle	bir	işe	girişmektense	dünyaya	gelmez	
olaydım	keşke.	Asla	bu	zilletin	yükünü	omuzlarıma	almam”	dedi.	

Velid	 daha	 sonra	 bir	 elçi	 göndererek	 Hüseyin’i	 (ra)	 evine	 davet	 etti.	
Hüseyin	 (ra)	 Ehl-i	 Beyt’inden	 ve	 dostlarından	 oluşan	 otuz	 kişilik	 bir	 grupla	
Velid’in	 evine	 geldi.	 Velid	Muaviye’nin	 ölüm	 olayını	 duyurdu	 ve	 Yezit	 için	 biat	
etmesini	 istedi.	 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.	Ancak	siz	de	bu	geceyi	geçirin,	biz	de;	siz	de	iyi	

	
1	Yusuf	b.Abdullah	b.	Berr,	El-İstiâb	Fî		Ma’rifeti’l-Ashâb,	Beyrut,	2:401;	İbn-i	Hacer,	El-İsabe	fi	
Temyizi’s-Sahabe,	Beyrut-1328,	2:408.	
2	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:	505-511.	
3	Taberi,	Tarih,	2:216-217;		



düşünelim.	 O	 zaman	 kimin	 hilafet	 makamına	 daha	 layık	 olduğunu	 anlarsınız”	
dedi	ve	Velid’in	evinden	çıktı.	

Mervan	Hz.	Hüseyin’i	hapsetmesini	ve	zorla	biat	almasını	yoksa	“Ulu’l-mre	
itaatsizlikten”	 boynunu	 vurmasını	 tavsiye	 eder.	 Bunu	 kabul	 etmeyen	 Velid	
Mervan’a	 “Ey	 Mervan!	 Sen	 benim	 için	 dinimi	 yıkacak	 bir	 şey	 istiyorsun.	 Ben	
Allah’a	 hamdolsun	 Hüseyin’i	 öldürüp	 tüm	 dünyaya,	 güneşin	 üzerine	 doğrup	
battığı	 yerlere	 sahip	 olmaktan	 Allah’a	 sığınırım.	 Sen	 nasıl	 olur	 da	 bana	 bunu	
teklif	edersin?”	der	ve	bunu	reddeder.1		

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.2	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.3	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.4	

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.	 Ubeydullah	 Kûfe’ye	 gelir	 ve	 Kûfe	 eşrafını	
toplayarak	 onlarla	 konuşur	 ve	 bir	 çoğunu	 ikna	 eder.	 Müslim	 de	 ve	 Kûfe	 ileri	
gelenlerinin	 yardımı	 ile	 saklanır	 ve	 Ubeydullah’ın	 niyetini	 anlayarak	 halkı	
ayaklanmaya	 teşvik	 eder	 ve	 Ubeydullah’ı	 muhasara	 eder.	 Ancak	 Kûfe	 ileri	
gelenlerinin	 nasihatleri,	 tehditleri	 ve	 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.5	(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.	

Abdulah	 b.	 Zübeyir	 (ra)	 Hz.	 Hüseyin’e	 Mekke’de	 kaldığı	 sürece	 Yezid’in	
kendisine	zarar	veremeyeceğini	söyleyerek	Mekke’den	ayrılmamasını	istemiştir.	
Abdullah	b.	Abbas	(ra)	da	Kûfe’lilerin	güvenilmez	insanlar	olduğunu	söyleyerek	
Hz.	Hüseyin’in	(ra)	gitmesine	engel	olmak	istemiş	ise	de	Hz.	Hüseyin	(ra)	zulme	
razı	 olmamak,	 zalime	 destek	 vermemek,	 kendisine	 güvenenlerin	 güvenini	

	
1	Taberi,	Tarih,	2:218-219;	İbnu’l-Esir,	Kamil,	4:15-16.	
2	Taberi,	2:221;	Belazuri,	Ensabu’l-Eşraf,	4:13.	
3	Ebu	Mihnef,	Maktel,	30;	Taberi,	Tarih,	3:277-278.	
4	Taberi,	Tarih,	2:	228;	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	4:21-22.	
5	Taberi,	Tarih,	2:	228;	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	4:	22.	



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.	
Abdullah	b.	Abbas’ın	(ra)	“yalnız	gitmesi”	tavsiyesini	dinlemeyen	Hz.	Hüseyin’in	
(ra)	 başlarına	 bir	 sıkıntı	 gelmemesi	 için	 Abdullah	 b.	 Cafer	 b.	 Ebi	 Talib	 Mekke	
valisi	 Amr	 b.	 Said	 el-Âs’ın	 “Emanını”	 da	 ilave	 ettiği	 bir	 mektup	 göndererek	
dönmesi	için	ısrar	eder.	Ancak	Hz.	Hüseyin	(ra)	rüyasında	Hz.	Peygamberi	(asm)	
gördüğünü,	 başladığı	 işi	 ister	 lehinde	 ister	 aleyhinde	 olsun	 tamamlamakla	
emrolunduğunu	ifade	ederek	bu	ricaları	geri	çevirir.1	

Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 yolda	 es-Sıfah’ta	 şair	 Ferazdak	 ile	 karşılaşır	 ve	 ona	
Kûfe’lilerin	durumunu	sorar.	O	da	“Halkın	kalbi	seninle,	kılıçları	ise	Benî	Ümeyye	
iledir;	kazâ	ise	semadan	nüzul	eder	ve	Allah	dilediğini	işler”	diye	cevap	verir.	Hz.	
Hüseyin	 (ra)	 “Doğru	 söyledin.	 Allah’ın	 dilediği	 olur.	 Allah	 dilediğini	 işler,	
Rabbimiz	 her	 gün	 bir	 iştedir.	 Kazâ	 hoşumuza	 gidecek	 şekilde	 inerse	
nimetlerinden	 dolayı	 Allah’a	 şükrederiz	 ve	 O	 şükredenlere	 yardımcıdır.	 İnecek	
kaza	umulandan	farklı	çıkarsa	niyeti	hak	ve	takvâsı	da	teneşir	olan	kimse	elbette	
taşkınlık	etmez”	şeklinde	cevap	verir	ve	yoluna	devam	eder.	

Daha	 sonra	 karşılaştığı	 iki	 kişiden	 Kûfeliler	 hakkında	 bilgi	 alır.	 Onlar	 da	
Kûfelilerin	 biatlerinden	 döndüklerini	 Müslim	 b.	 Akil	 ile	 evinde	 misafir	 olduğu	
Hâni	b.	Urve’nin	öldürüldüğünü	öğrenir.	Buna	 rağmen	Hz.	Hüseyin	 (ra)	 yoluna	
devam	 etme	 kararı	 alır;	 ancak	 durumu	 kafilede	 olanlara	 haber	 verir	 ve	
isteyenlerin	 bu	 durumda	 kendisinden	 ayrılabileceklerini	 söyler.	 Bir	 kısım	
insanlar	Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 kafilesinden	 ayrılırlar.	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 yanında	
aile	 fertleri	 ile	 beraber	 yaklaşık	70	kişi	 kalır.	 böylece	Hz.	Hüseyin	 (ra)	Kerbelâ	
bölgesinde	Ninevâ’ya	gelir	ve	orada	konaklar.2	

Kufe	 halkının	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 biatını	 duyan	 Kûfe	 Valisi	 Numan	 b.	 Bişr	
halkı	mescide	toplayarak	büyük	bir	hata	 işlediklerini	ve	Yezid’in	bunu	duyması	
halinde	 üzerlerine	 asker	 göndereceğini	 ve	 kılıçtan	 geçirebileceğini	 söyleyerek	
halkı	 tehdit	 eder.	 Valinin	 bu	 tutumu	 dahi	 Yezid	 yandaşları	 tarafından	 yetersiz	
görülerek	 Yezid’e	 şikayet	 konusu	 olur.	 Yezid	 bu	 haberi	 alınca	 çok	 öfkelenir.	
Kendisine	 biat	 almakta	 zorlanan	 Mekke	 ve	 Medine	 valilerini	 değiştirir.	 Basra	
Valisi	 Ubeydullah	 b.	 Ziyad’a	 Kûfe’nin	 yönetimini	 de	 vererek	 Numan	 b.	 Bişr’i	
azleder	 ve	 İbn-i	 Ziyad’a	 Müslim	 b.	 Âkil’i	 öldürüp	 kafasını	 kendisine	
gönderilmesini	emreder.3	

İbn-i	 Ziyad	 önce	 tebdil-i	 kıyafet	 Kûfe’ye	 gider	 ve	 durumu	 yerinde	 teftiş	
ederek	 gerekli	 istihbaratı	 bizzat	 kendisi	 yapar	 ve	 sonra	 adamları	 ile	 beraber	
Valiliğe	 giderek	 görevine	 başlar.	 Aldığı	 sıkı	 tedbirler	 ile	 önce	Müslim	 b.	 Âkıl’in	
etrafını	 boşalttırarak	 onu	 yalnız	 bırakır.	 Sonra	 saklandığı	 eve	 baskın	 yaparak	
kendisini	 yaralı	 bir	 şekilde	 yakalar	 ve	 idam	 ederek	 kafasını	 Yezid’e	 gönderir.4		
Sonra	Hurr	b.	Yezid’i	bir	öncü	birliğe	kumandan	tayin	ederek	Hz.	Hüseyin’i	takip	
etmek	üzere	görevlendirir.	

	
1	Taberi,	Tarih,	2:279-280;	İbnu’l-Esir,	Kâmil,	4:	40;	M.	Asum	Köksal,	Kerbela	Vak’ası,	s.	85-86.	
2	Ebu	Mihnef,	Vak’atu’t-Tahf	fi	Ebî	Mihne,	s.	39-40.	
3	İbnü’l-Esir,	el-Kâmil,	3:	387;	Taberi,	Tarih,	3:280.	
4	Ebu	Mihnef,	Maktel,	55-56;	Taberi,	Tarih,	3:288-290.	



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	b.	Ebi	Vakkas’a	ordusu	 ile	Hz.	
Hüseyin’in	(ra)	üzerine	yürümesini	ve	bu	işi	halletmesi	emrini	verir.	Ömer	b.	Sa’d	
b.	 Ebi	 Vakkas	 bunu	 kabul	 etmek	 istemez;	 ancak	 azledilme	 tehdidi	 karşısında	
kabul	etmek	zorunda	kalır.1		

	
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.	Sonra	bir	kaç	defa	gizlice	Hz.	Hüseyin	(ra)	görüşür	ve	konuşurlar.	
Ömer	b.	Sa’d,	Hz.	Yezid’in	de	kabul	edeceğini	tahmin	ettiği	“Geldiği	yere	dönmek;	
Yezid’e	 biat	 etmek	 veya	 İslam	 serhadlerinden	 birisine	 giderek	 Allah	 yolunda	
cihad	 ile	meşgul	 olmak”	 tekliflerini	 yapar.	 Bu	 tekliflerden	birisini	 kabul	 ederse	
Ömer	de	bu	işten	kurtulmuş	olacaktır.	Bu	teklifleri	İbn-i	Ziyad’a	da	bildirir.		

Ubeydullah	 	 b.	 Ziyad	 bu	 teklifleri	 uygun	 bulsa	 da	 Sıffîn’de	Hz.	 Ali	 (ra)	 ile	
savaşan	 Şemir	 b.	 Zü’lvecheyn	 İbn-i	 Ziyad’a	 “Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 doğrudan	
kendisine	teslim	olmasını,	değilse	savaşması	konusunda	ikna	eder.	Yoksa	önemli	
bir	 fırsatı	 kaçırmış	 olacağını	 söyledi.	 Bunun	 üzerine	 İbn-i	 Ziyad	 Şemir’e	 bir	
emirname	 yazıp	 Şemir’e	 vererek	 Ömer’e	 gönderir.	 Hz.	 Hüseyin’in	 kendisine	
teslim	 olmasını,	 değilse	 savaşmasını;	 bunu	 yapmadığı	 taktirde	 kumandayı	
Şemir’e	 devretmesini	 ister.2		 Bu	 emir	 Ömer	 b.	 Sa’da	 9	 Muharrem	 61’de	 gelir.	
Ömer	 kazandığı	 dünyalıkları	 elden	 kaçırmamak	 için	 bu	 işi	 yerine	 getireceğini	
söyler	ve	kumandayı	Şemir’e	devretmez.		

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	
yarımcılarınız	 elbirliği	 edinin	 ve	 ne	 isterseniz	 yapın!	 Bu	 bana	 hiçbir	 tasa	 ve	

	
1	İbnu’l-Esir,	Kâmil,	4:52.	
2	Taberi,	Tarih,	2:315;	Ebu	Mıhnef,	Vak’atu’t-Tahf	fi	Ebî	Mihne,	s.	48.	



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.)		

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?”1	

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.	 Yezin	 Allah’a	 ve	 Resulüne	 itaat	 etmeyerek	 Allah’ın	 kitabını	 ve	
Resulünün	sünnetini	ayaklar	altına	almıştır”2	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.3	
Sonra	 kadınlar	 ve	 çocuklar	 esir	 edilir.	 Hasta	 ve	 yatakta	 olan	 Ali	 b.	 Hüseyin	 de	
öldürülmek	istense	de	engel	olunur	ve	esirler	arasına	alınır.	

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



	
Hz.	Hüseyin’in	(ra)	başının	İbn-i	Ziyad’ın	Yanına	Getirilmesi	
Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 ve	 şehitlerin	 cesetleri	 ertesi	 günü	 Benî	 Esed’in	

Gadiriyye	 köyünde	 defnedilir.	 Hz.	 Hüseyin’in	 başı	 ise	 Havaleyy	 b.	 Yezid	
tarafından	 mükafat	 almak	 üzere	 İbn-i	 Ziyad’ın	 yanına	 Kûfe’ye	 götürülür.	 İbn-i	
Ziyad	 bir	 tepsi	 içinde	 getirilen	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 başına	 bakar	 ve	 elindeki	
değenkle	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	dudaklarına	dokunur.	Zeyd	b.	Erkam	(ra)	da	orada	
bulunuyordu.	 İbn-i	 Ziyad	 elindeki	 değnek	 ile	 Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 ön	 dişlerine	
dokununca	 Zeyd	 (ra)	 dayanamadı	 ve	 “Çek	 şu	 değneğini!	 Ben	 o	 dişleri	
Resulullah’ın	öptüğünü	gördüm!”	dedi	 ve	hıçkıra	hıçkıra	ağlamaya	başladı.	Vali	
Ziyad	 bu	 söze	 kızdı	 “Allah	 senin	 gözlerini	 ağlattı.	 Şayet	 yaşlı	 bir	 ihtiyar	
olmasaydın	 boynunu	 vururdum!”	 dedi.	 Zeyd	 b.	 Erkam	 (ra)	 “En	 faziletli	 cihad	
zalim	 hükümdara	 hak	 söz	 söylemektir”1		 dedi	 ve	 devamla:	 “Ey	 Araplar!	 Siz	
bundan	sonra	kölesiniz.	Siz	Hz.	Fatıma’nın	(ra)	oğlunu	şehit	ettiniz.	Mercâne’nin	
oğlunu	 (Vali	 Ziyad)	 da	 kendinize	 reis	 ve	 hâkim	 edindiniz.	 Halbuki	 o	 sizin	
hayırlınızı	öldürmüş,	şerlilerini	de	kendisine	kul	yapmak	istemiştir.	Siz	bu	zillete	
razı	oldunuz.	Zillete	razı	olanlar	kahr-u	perişan	olsun!”	diye	oradan	ayrılmıştır.2		

Enes	b.	Mâlik	(ra)	“Hüseyin	Ehl-i	Beyt	içinde	Resulullah’a	en	çok	bnzeyeni	
idi”3	demiştir.		

İbn-i	 Ziyad	 daha	 sonra	Hz.	Hüseyin’in	 (ra)	 başını	 ve	 esileri	 Şam’a	 Yezid’e	
gönderdi.	Yezid	b.	Muaviye	önce	bu	duruma	üzülür	gibi	gözükür	ve	Hz.	Hüseyin’i	
şehit	 ettiği	 için	 İbn-i	 Ziyad’a	 lanet	 okur.4	Ancak	 bunda	 samimi	 olmadığı	 İbn-i	
Ziyad’ı	 ve	 Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	 şehit	 edenleri	 görevlerinden	 azletmemesinden	
anlaşılmaktadır.	 Ancak	 tarihçiler	 Hz.	 Hüseyin’i	 öldürme	 emrini	 doğrudan	
Yezid’in	verdiğini	söylerler.5	

Hz.	Hüseyin’in	 (ra)	 şehit	 edilmesi	muhalefetin	 sesini	 kısmış	 ve	muhalefet	
etmek	isteyenleri	sindirmiş	olmasından	dolayı	geçici	olarak	Emevi’leri,	özellikle	
Yezid’i	 rahatlatmış	 gibi	 görünse	 de	 Müslümanların	 kalplerinde	 derin	 bir	 yara	
açmış	ve	derinden	 sarsarak	asırlar	boyu	 sürecek	 sosyolojik	bir	 trajediye	 sebep	
olmuştur.	 Bu	 hadise	 ayrıca	 İslam	 ülkelerinde	 anarşi	 ve	 terör	 çıkarmak	 isteyen	
kötü	niyetlilere	mevcut	yönetime	karşı	ayaklanma	gerekçesi	yapılagelmiştir.		

Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 Emevî’ler	 tarafından	 şehit	 edilmesinden	 sonra	 “Şiilik”	
adında	 bir	 siyasi	mezhep	 ortaya	 çıkmaya	 ve	 gizlice	 örgütlenmeye	başlamış	Hz.	
Ali	 ve	 oğrullarının	 intikamını	 aramak	 bahanesi	 ile	 pekçok	 maceraperetlerin	
türemesine	ve	isyan	hareketlerine	sebep	olmuştur.	

Yezid	Hz.	Hüseyin’i	şehit	etmekle	saltanatını	güçlendirmiş	olmadı.	Nitekim	
üç	 yıl	 altı	 ay	 halifelik	 yapan	 Yezîd	 henüz	 37	 yaşında	 Dımaşk	 yakınlarındaki	
Huvvârîn’de	 bir	 av	 partisinde	 hiç	 umulmadık	 bir	 şekilde	 öldü	 ve	 Dımaşk’ta	
Bâbüssagīr	Mezarlığı’na	defnedildi.	(14	Rebîülevvel	64/10	Kasım	683.)	

	
Yezid	Daima	Lanetle	Anılmıştır	
İslam	 dünyasında	 Yezid	 daima	 lanetle	 anılmıştır.	 İslam	 bilginleri	

zulmünden	 ve	 fıskından	 dolayı	 “Yezide	 lanet	 caizdir”	 demişlerdir.	 Yüce	 Allah	
Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Birinin	 hatasıyla	 başkası	 mesul	 olamaz…”	 (En’am	 Suresi,	

	
1	Ebu	Davud,	Melâhim,	17.	
2	Taberi,	Tarih,	5:	456;	İbn-i	Kesir,	El-Bidayei	11:554.	
3	Buhari,	Sahih,	3:1370;	Tirmizi,	Sünen,	5:660;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:161.	
4	Taberi,	Tarih,	2:370-371.	
5	Dinaverî,	284-285;	Yâkubî,	2:299.	



6:164.)	ilahi	ikaza	rağmen,	sosyal	ve	siyasi	hayatta	bunun	aksine	davranıldığı	ve	
bu	yüzden	de	büyük	cinayetlere	sebep	olunduğuna	işaret	edilmektedir.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	bu	ayeti	izah	ederken	“Kardeşi	de	olsa,	
aşireti	 ve	 taifesi	 de	 olsa,	 partisi	 de	 olsa,	 o	 cinayete	 şerik	 sayılmaz.	 Olsa	 olsa,	 o	
cinayete	bir	nevi	tarafgirlikle	yalnız	manevi	günahkar	olup,	ahirette	mes’ul	olur;	
dünyada	değil…”	izahı	yapıldıktan	sonra,	Kur’an-ı	Kerim	talebelerinin	bu	büyük	
cinayete	mani	olmaya	 çalıştıkları,	 fedakarca	 çalışan	bu	 insanlara	mürteci	deyip	
onları	 itham	 edenlerin;	 “Mel’un	 Yezid’in	 zulmünü	 adalet-i	 Ömeriyeye	 tercih	
etmek	 misillü…”	 (Emirdağ	 Lahikası,	 1997,	 s.	 319-320)	 buyurarak	 lanetle	
anmıştır.	 Bununla	 beraber	 lanetle	meşgul	 olmanın	 doğru	 olmadığını	 belirterek	
ikaz	etmiştir.	

“Haccac-ı	Zalim,	Yezid	ve	Velid	gibi	heriflere	 ilm-i	kelamın	büyük	allamesi	
olan	 Sadeddin-i	 Taftazani,	 ‘Yezide	 lanet	 caizdir’	 demiş;	 fakat	 ‘Lanet	 vaciptir’	
dememiş.	 ‘Hayırdır	 ve	 sevabı	 vardır’	 dememiş.	 Çünkü,	 hem	 Kur'ân’ı,	 hem	
Peygamberi,	 hem	 bütün	 sahabelerin	 kudsi	 sohbetlerini	 inkar	 eden	 hadsizdir.	
Şimdi	onlardan	meydanda	gezenler	çoktur.	Şer’an	bir	adam,	hiç	mel’unları	hatıra	
getirmeyip	lanet	etmese,	hiçbir	zararı	yok.”	(Emirdağ	Lahikası,	s.	178.)	demiştir.	

	
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	
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.”	

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

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

öldüğü	 zaman	 cehenneme	 gideceğine	 kendilerini	 inandırmışlardı.1		 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	 etmiş2	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)	ise	ona	cevaben	“Yazıklar	olsun	sana	ey	Haccac!	İnsanları	
bana	 karşı	mı	 kışkırtıyorsun?	 Biz	mi	 dinden	 çıkmışız?	 Dine	 bağlı	 kalan	 sadece	
sen	misin?	Ruhlarımız	cesetlerimizden	ayrıldıktan	sonra	hangimizin	cehennemi	
hak	ettiğini	anlayacaksın”	diye	karşılık	vermiştir.3	

Bundan	 da	 anlaşılmaktadır	 ki	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 ile	 savaşanlar	 sadece	
Yezid’in	baskısı	 ile	bunu	yapmış	değillerdir.	Hz.	Hüseyin	 (ra)	ve	yanındakilerin	

	
1	İbnu’l-Esir,	El-Kâmil,	3:422.	
2	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:194.	
3	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:197.	



“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;	 aksi	
taktirde	 sadece	 Yezid’in,	 valinin	 ve	 kumandanlarının	 emrini	 yerine	 getirmiş	
olsalardı	bunun	hakaret	etmeden	emir	gereği	diye	yaparlardı.	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.1 	Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	 şehit	 edenler	 bunu	 yaparken	 “Tekbir”	
getirmişler	 ve	 Allah’ın	 kendilerine	 zafer	 nasip	 ettiğini,	 Hz.	 Hüseyin’i	 (ra)	 de	
cezalandırdığını	haykırmışlardır.2	

	
Emevilerin	Ehl-i	Beyte	Karşı	Rekabetlerinin	Sebepleri	
	
1.	Tarihi	Kökenden	Gelen	Rekabet	
Tarihçiler	 Emeviler	 ile	 Haşimiler	 arasında	 tarihi	 derinliği	 olan	 bir	

çekişmenin	 varlığına	dikkat	 çekerler.	 Tarihçilerin	 tespitine	 göre	M.	 365	yılında	
Kusay	b.	Kilab	Mekke’nin	yönetimini	üstlenmişti.	Kusay’dan	 sonra	 ise	yönetimi	
oğullarından	 Abdimenaf	 devam	 ettirmiştir.	 Haşim	 ve	 Ümeyyeoğullarının	 atası	
Abdimenaf’dır.	

Abdimenaf’ın	 Hâşim,	 Abdüşşems,	 Muttalip	 ve	 Nevfel	 isimli	 dört	 erkek	
çocuğundan	 Hâşim	 Kâbe’ye	 hizmette	 öne	 çıkmış	 kardeşi	 Abdüşşems	 ise	 ona	
rekabet	 edememiştir.	 Ancak	 Abdüşşems’in	 oğlu	 Ümeyye	 Hâşim	 kadar	 itibar	
kazanmış	 ve	 aralarında	 rekabet	 başlamıştır.	 Bu	 çekişme	 zamanla	 düşmanlığa	
dönüşmüştür.	Aralarında	anlaşma	olmayınca	iş	hakeme	intikal	etmiş,	hakem	de	
Hâşim’i	haklı	bulmuştur.	Bunun	üzerin	Ümeyye	Mekke’den	on	sene	uzaklaşmak	
zorunda	kalmıştır.3	

Bu	 çekişme	Haşim’in	 oğlu	Abdulmuttalib	 ve	Ümeyye’nin	 oğlu	Harb	 ile	 de	
devam	etmiştir.	Abdulmuttalib’in	emanındaki	bir	Yahudi’nin	Harb’i	öldürmesi	ile	
rekabet	 daha	 artmıştır.	 Bu	 olayda	 da	 hakeme	 gidilmiş	 ve	 hakem	 bu	 defa	 da	
Abdulmuttalip	 lehinde	 karar	 vermiştir.	 Bu	 hadise	 de	 Haşimoğulları	 ve	
Abdulmuttalipoğulları	arasındaki	rekabeti	ateşlemiştir.	

Peygamberimizin	(asm)	Allah	tarafından	nübüvvetle	görevlendirilmesi			ve	
Haşimoğullarından	 gelmiş	 olmasından	 dolayı	 Ümeyyeoğullarının	 muhalefetine	
sebep	 olmuştur.	 Haşimoğulları,	 özellikle	 Ebu	 Talip	 iman	 etmediği	 halde	
Peygamberimizi	 (asm)	 desteklemiş	 olduğu	 halde	 Umeyyeoğulları	 muhalefette	
kalmışlardır.	 Ancak	 Allah’ın	 emri	 ile	 Peygamberimizin	 (asm)	 “Irkçılık	 ve	
kabileciliği”	 ortadan	 kaldırması	 ve	 tüm	 mü’minleri	 kardeş	 ilan	 etmesi	 ve	
üstünlüğün	 ancak	 “Takva”	 şartına	 bağlı	 kılması	 Ümeyyeoğullarını	 da	 İslam’a	
ısındırmış	ve	müslüman	olmuşlardır.	Böylece	kavga	ve	çekişme	ortadan	kalkmış	
ve	 rekabet	 de	 bir	 süre	 durmuştur.	 Bu	 durum	 Hz.	 Ebubekir,	 Hz.	 Ömer	 (ra)	
döneminde	de	devam	etmiş,	ancak	Hz.	Osman’ın	(ra)	hilafetin	son	dönemlerinde	

	
1	İbnu’l-Esir,	el-Kâmil,	3:	425.	
2	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	6:261.	
3	İbrahim	Sarıçam,	Emevi	Haşimi	İlişkileri,	TDV	Yayınları,	Ankara-1977,	s.	51-90.	



iktidar	nimetlerinden	 istifade	eden	Ümeyyeoğullarının	çoğalması	 ile	 içlerindeki	
iktidar,	yönetim	ve	memuriyet	hırslarının	ortaya	çıkmasına	zemin	hazırlamıştır.1	

Hz.	Osman’ın	(ra)	şehadeti	ve	Hz.	Ali’nin	(ra)	hilafeti	 ile,	Emevilere	destek	
verenler	 ile	 Hz.	 Ali’ye	 (ra)	 destek	 olanlar	 arasında	 tarihi	 rekabetin	 yeniden	
uyanmasına	 sebep	 olmuş	 ve	 müslümanlar	 iki	 cepheye	 ayrılmışlardır.	
Ümeyyeoğulları	 Hz.	 Osman’ın	 (ra)	 kanını	 dava	 ederek	 iktidar	 mücadelesine	
başlamışlardır.2	

	
2.	Sosyal	Sebepler	
Sosyal	hayatın	gelişmesi,	zenginlik	ve	refahın	artması	 insanların	rahata	ve	

zevke	düşkünüklerini	artırmıştır.	Sosyal	hayatta	kazandığı	statüyü	ve	elde	ettiği	
refahı	elinden	kaçırmamak	 için	güçlünün	yanında	yer	alma	duygusu	 insanlarda	
haklının	yanında	yer	almadan	daha	ağır	basmıştır.	

Bunun	 en	 önemli	 sebebi	 ise	 “İslam	 İnanç	 ve	 Ahlakının”	 bozulmuş	 ve	
insanların	Allah	korkusu	ve	ahiret	duygusundan	uzaklaşmış	olması,	bozuk	inanç	
ve	düşüncelerin	müslümanların	kafasına	girmesi	 ile	 inançlarda	zaafın	meydana	
gelmesidir.	 Bunun	 sonucu	 olarak	 dünyevî	 kaygılar	 ön	 plana	 çıkmıştır.	 “Kişi	
inandığı	 gibi	 yaşamazsa	 yaşadığı	 gibi	 inanmaya	başlar”	 kuralı	 gereği	 toplumun	
çoğunluğu	yaşadığı	gibi	inanmaya,	buna	kendilerini	inandırmak	için	de	Kur’an	ve	
Hadis’i	 kendi	 anlayışlarına	 göre	 tevil	 edip	 yorumlamaya	 başlamış	 ve	 böylece	
kendilerini	haklı	çıkarmaya	çalışmışlardır.	

İşte	 bundan	 dolayı	 pek	 çok	 farklı	 fikir	 ve	 düşünceler	 ortaya	 çıkmış,	
müslümanların	birlik	ve	beraberlikleri	zedelenmiş	ve	ayrılıklar	başgöstermiştir.	
Bu	 sebepledir	 ki	 ahlakı	 bozuk,	 içki	 ve	 eğlenceye	 müptela	 birisi	 olan	 Yezid’in	
hilafetine	toplum	tepki	vermek	yerine	kabul	edip	içlerine	sindirmişlerdir.	

Yine	bu	sebepledir	ki	Yezid’in	yönetimine	en	fazla	tepki	gösteren	Kûfe	halkı	
önce	Hz.	Hüseyin’e	(ra)	biat	etmiş,	Yezid’in	baskı	ve	tehdileri	karşısında	bu	defa	
“Hz.	 Peygamberin	 (asm)	 merhametli	 torunu	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 bizi	 affeder;	 ama	
Yezid	 affetmez!”	 diye	 biatlerinden	 vazgeçerek	 Yezide	 boyun	 eğmişler	 ve	 Hz.	
Hüseyin’e	(ra)	 ihanetlerine	bahane	bulmuşlar	“Kalbimiz	Hz.	Hüseyin	(ra)	ile	ama	
başımızın	üzerinde	Yezid’in	kılıcı	var!”	demişlerdir.	

	
3.	Siyasi	Sebepler	ve	Yaygınlaşan	İstibdad		
İstibdad	 her	 nevi	 fırak-ı	 dallenin	 ve	 yanlış	 fikirlerin	 oluşmasına	 zemin	

hazırlar.	 Bediüzzaman	 insanın	 insanlığının	 ancak	 Hürriyet	 ile	 oluşacağını	
insanlığı	mahveden	hususun	ise	istibdad	olduğunu	ifade	eder.3	“Hürriyet	imanın	
hassasıdır”4	der.	 “Müstebit	 kurt,	 biçâre	 koyunu	 parça	 parça	 etmek,	 daima	 kavi	
zayıfı	 ezmek	 hayvanların	 birinci	 düstur	 ve	 kavanin-i	 esasiyesindendir”5	diyen	
Bediüzzaman	 “İnsanlar	 hayvanlıktan	 çıkıp	 geldiği	 vakit,	 nasılsa	 bu	 istibdadı	 da	
beraberlerinde	getirdiğini	ifade	eder.	

“Şeriat	aleme	gelmiştir	ki	her	nevi	istibdad	ve	baskıyı	ortadan	kaldırsın	ve	
insanlar	 şahane	hür	olsunlar”	 diyen	Bediüzzaman	 “Şeriat-ı	Garra	 zemine	nüzul	
etti;	tâ	ki	zemin	yüzünü	temiz	ve	insanın	yüzünü	ak	etsin,	şu	insanniyetten	sih-
yah	 lekesini	 izale	 etsin;	 hem	 de	 izale	 etti.	 Fakat	 vâesefâ	 ki,	 muhit-i	 zamanî	 ve	

	
1	Sarıçam,	Emevi-Haşimi	İlişkileri,	s.	107-237.	
2	Sarıçam,	Emevi-Haşimi	İlişkileri,	s.	253-264.	
3	Bediüzzaman,	ESDE,	2013,	s.	208.	
4	ESDE,	Münazarat,	s.	238.	
5	ESDE,	Münazarat,	s.	220.	



mekânînin	 tesiriyle,	hilafet	 saltanata	 ınkılap	edip,	 istibdat	bir	parça	hayatlandı.	
Tâ	 Yezid	 zamanında	 bir	 derece	 kuvvet	 bularak,	 başını	 kaldırdığından,	 İmam	
Hüseyin	Hazretleri	hürriyet-i	şer’iye	kılıcını	çekti,	başına	havale	eyledi.	Fakat	ne	
çare	 ki,	 istibdadın	 kuvveti	 olan	 cehil,	 vahşet,	 cevanib-i	 âlemde	 zaynâb	 gibi	
Yezid’in	istibdadına	kuvvet	verdi.”1		

Bediüzzaman	 istibdadın	 tahakküm,	muamele-i	keyfî,	 kuvvete	 istinad	eden	
cebir,	reyi	vahit,	suisitimalata	gayet	müsait	bir	zemin,	zulmün	temeli,	insaniyetin	
mahisi” 2 	olarak	 tarif	 ettikten	 sonra	 “Alem-i	 İslamiyet’i	 zillet	 ve	 sefalete	
düşürttüren	 ve	 ağraz	 ve	 husumeti	 uyandıran	 ve	 İslâmiyeti	 zehirlendiren”	 en	
önemli	etkenin	istibdad	olduğunu	ifade	eder.3		

Müslümanlar	 arasına	 ihtilafları	 sokarak	 “Mutezile,	 Cebriye,	 Mürcie”	 gibi	
dalalet	 fırkalarınını	 doğuranın	 İstibdad	 olduğunu	 belirtir.	 “Taklidin	 pederi	 ve	
istibdad-ı	 siyasinin	 veledi	 olan	 istibdad-ı	 ilmîdir	 ki	 Cebriye,	 Rafiziye,	 Mutezile	
gibi	İslâmiyeti	müşevveş	eden	fırkaları	tevlid	etmiştir”4	der.		

	
3.1.	İstibdadın	İnanç	ve	İtikada	Etkileri	
Kişinin ameli inanç ve düşüncelerine göre olur. Doğru inanç, doğru düşünceyi o 

da doğru davranışı netice verir. Din evvela doğru inancı arkasından da doğru 
davranışı ve güzel ahlakı öğretir. Bunların yapılmasını da emreder. Din önce inancı, 
inanç istikametinde salih ameli emreder. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde buyurur: “Biz ona doru ve eğri iki yolu 
göstermedik mi? Ama o sarp yokuş gibi olan doğru yola girmedi. O yokuş sıkıntıda 
olanı kurtarmak, yoksula, yetime ve fakire yedirmek, iman edip sabır ve merhamet 
tavsiye etmektir.”5 

Peygamberimiz (sav) sahabelere önce iman dersi verir, sonra salih amelleri 
tavsiye ederdi. İslam’a davet için gönderdiği elçilerine “Onları önce bir olan Allah’a 
imana davet et. Kabul ederlerse, her gün ve gece Allah’ın beş vakit namazı farz 
kıldığını onlara bildir”6 tavsiyesinde bulunurlardı. 

Peygamberimiz (sav) kendisine gelerek “Bana tavsiyede bulun” diyen Ebu 
Amra es-Sakafi’ye (ra) “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!”7 cevabını vermiştir. 
Burada da görüldüğü gibi önce iman, sonra doğruluk tavsiye edilmiştir. 

Sahabe ve Selef-i Salihin inançta istikamet ve amelde doğruluğu esas aldıkları 
için hiç yanılmadılar. Siyasi istibdat hevesinden önce Hariciler doğdu,  sonra Cebriye 
türedi. Böylece inançlarda yanılmalar ve şüpheler tevellüt etti, bu düşüncelerine ve 
amellerine yansıdı. Böylece fitne ve fesat âlemi sardı. Siyasette istikamet kayboldu, 
zulüm ve tecavüzler baş gösterdi. 

3.2. Yöneticileri Baskıya İten Sebepler 
Yöneticileri istibdada iten düşünce toplumu baskı ve zor kullanarak iyiye 

yönlendirme, toplumun asayişinin korunması için azınlığa baskı uygulamanın meşru 
olduğu ve bir nevi izafî adalet olduğu düşüncesidir. Yöneticilerin icraatlarını 
eleştirenlerle destekleyenler arasındaki siyasi ihtilaf ve dinin emirlerini yorumlamaları 
“kader” konusunda farklı fikirlerin oluşmasına sebep olmuştur.  

	
1	ESDE,	Münazarat,	s.	220-221.	
2	ESDE,	Münazarat,	s.	208.	
3	ESDE,	Münazarat,	s.208.	
4	ESDE,	Münazarat,	s.	209.	
5		Beled	Suresi,	90	:	10-17.	
6		Buhari,	Megazi,	60.	
7		Müslim,	İman,	62.	



Yöneticiler ve onları destekleyen “ulemai’s-sû” denilen dinini dünyaya satmış 
alimler “Ulu’l-emre itaati” mutlak itaat olduğunu iddia ederlerken, baskı ve 
zulümlerine karşı çıkanlar da “Allah’ın hükmü ile hükmetmediği” için yöneticileri 
dinden uzaklaşmak, hatta küfre girmekle itham ederler. Böylece ifrat ve tefrit 
düşünceler hep istibdattan kaynaklanır.  

Bu sebeple İslam’da ilk mezhebi ihtilaflar, ilk şüphe ve ayrılıklar, insan 
eylemlerinin kaynağı (İstitâat) meselesinden çıkmıştır. Bu, dinin emirlerine uyup 
uymama neticesinde doğacak ceza ve mükâfata istihkak kesbedip etmediği ile 
ilgilidir. Bu da Allah’ın irade ve kudret ile insanın irade ve gücünün sınırları ve de 
insanın hürriyeti konusundaki farklı yaklaşımlardan kaynaklanmıştır.  

 
3.3. İstibdattan Kaynaklanan Fırkalar 
Bu temel meselenin dört yaklaşım şekli vardır: 
1. Hariciler: Bunlar siyasi amaçlarla Kur’an ayetlerini siyasi emellerine alet 

eden ilk radikal gruptur. Bunlar “Allah’ın hükmü ile hükmetmeyen kafirlerdir” diye 
“Hakem Olayını” bahane ederek yöneticileri Allah’ın hükmü ile hükmetmemekle 
suçlayıp tekfir ederek onlarla savaşmayı da “Cihad” saymışlar ve pek çok fitneye 
sebep olmuşlardır. İlk olarak Hz. Muaviye, Hz. Ali’yi ve Hakem olayına sebep olan 
Amr b. Âs’ı (ra) tekfir etmiş ve nihayet onlara su-i kast düzenleyerek Hz. Ali’nin (ra) 
şehit olmasına sebep olmuş ve İslam dünyasında sonu gelmez fitnelerin kapısını 
açmışlardır. 

2. Cebir:  Bu yaklaşıma göre insanın eylemleri Allah’ın irade ve kudretinin 
esiridir. İnsan iradesi ve hürriyetinin hiçbir fonksiyonu yoktur. İnsan mutlak bir cebir, 
yani zorlama altındadır. Bunlar ödülü ve mükâfatı Allah’ın lutfu olarak kabul 
ederlerken cezayı reddetmişlerdir. Cehm b. Saffan’ın mezhebi budur. 

3. Kaderiye:  İnsanın kendi kaderini kendisinin yazdığını kabul eden ve kaderi 
reddeden bir yaklaşımdır. Bunlar Allah’ı şerri yaratmaktan tenzih ederken, irade ve 
kudretini insana vererek büyük bir hataya düşmüşlerdir.  Bu yaklaşımı ilk ortaya atan 
Ma’bed b. Abdullah b. El-Cuheni el-Basri’dir. Ona göre insanın mükâfat ve cezayı 
hak etmesi için böyle olması gerekir. Bu yüzden Allah insanın fiillerini yaratmaz. 
Filozofların çoğu bu görüşü benimsedikleri için “Allah cüz’iyat ile uğraşmaz” 
görüşünü savunmuşlardır. Böylece kaza ve kaderi inkâr kolaylaşmıştır. Bu düşünce 
insana bir nevi yaratıcılık isnat ederek insana Allah’a karşı isyana cesaret verdirmiştir. 
Bu düşünce daha sonra akılcılığı esas alan ve “İnsan kendi fiillerinin yaratıcısıdır” 
diyen “Mutezile” mezhebini doğurmuştur. 

4. İstikamet: Ortayolcu Ehl-i Sünnetin takip ettiği yaklaşımdır. Cebir ve 
ihtiyarı uzlaştırır. Her birini yerli yerine yerleştirir.  Buna göre “Her şeyin yaratıcısı 
Allah’tır”1 “Allah dilemedikçe sizler isteyemezsiniz”2 prensiplerine dayanır. “Teysir” 
denilen, “Herkes yaratıldığına yatkındır”3 prensibini kabul ederler. Böylece insanın 
vazifesi emir olunanı yapmak, yasak edilenden kaçmaktır. “Geçmişe kader gözüyle, 
geleceğe ise teklif noktasından bakmak”4 düşüncesini esas almışlardır. Çünkü “Her 
şey kaza ve kadere göre olur.” 5  Yüce Allah “Biz her şeyi kaderle yarattık” 6 
buyurmaktadır. 

	
1		Zümer	Suresi,		39:	26.	
2		İnsan	Suresi,	76:	30;	Tekvir	Suresi,	81	:29.	
3		Buhari,	Cenaiz,	12.	
4		Bediüzzaman,	Mektubat,	1994,	s.457.	
5		Buhari,	Kader,	2;		Müslim,	Kader,	6.	
6		Kamer	Suresi,	54:	49.		



 Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Kul ne isterse Allah iradesi ile onu yaratır; ancak 
hayra rızası vardır, şerre ve ma’siyete rızası yoktur. Allah’ın rızasına uygun amel 
işleyenler mükâfatı, rızasına uygun olmayan davranış ve amelleri işleyenler de cezayı 
hak ederler. 

Kur’an-ı Kerim insanın amelinin kaderine uygun olduğunu ifade ederek hayırlı 
amellerde bulunmayı tavsiye eder. “Elinde bulunandan veren, Allah’tan sakınan, 
imanın tercümanı olan kelime-i tevhidi doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız. Cimrilik 
eden, kendini müstağni sayan ve kelime-i tevhidi inkâr edenin de güçlüğe uğramasını 
kolaylaştırırız”1 buyurur.  

Peygamberimiz (sav) de “Siz üzerinize vazife olan işlerinizi yapın. Herkes 
yaratıldığı şeye yatkındır”2 buyurdular. Bunun dışındaki görüşleri Kur’an reddederek 
şöyle der: “Müşrikler derler ki, eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz putlara tapmaz, 
bunlara kulluk etmezdik. Hâlbuki buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sözleri vehimden 
ve yalandan ibarettir. Bu hususta kendilerine bir kitap ta verilmiş değildir.”3 Bu ayet, 
insanın ezeli takdiri bilemeyeceğini, dolayısıyla harekâtını ona bina edemeyeceğini 
ifade eder. 

Kur’an-ı Kerim insanların çeşitli seciye ve karakterde yaratıldığını, kişinin 
yaratıldığı karaktere göre hareket edeceğini, kaderinin de buna bağlı olduğunu ifade 
eder ve der: ”Herkes kendi karakterine göre davranır.”4 Dolayısı ile insan hür iradesi 
ile karakterine göre yaptığı meşru ve gayr-ı meşru davranışlarından sorumludur. Yüce 
Allah insanı yaptıklarının karşılığında hesaba çekecektir. İnsan ameli ve fiili ile 
sorumluluğu yüklenir. Çünkü “Herkes kendi kazancının ve fiilinin esiridir.”5 Kazancı 
ile kendisini ya kurtarır veya rehin eder. 

Amel noktasında durum böyle iken, iman noktasında hidayet ve dalalet 
Allah’tandır. Kur’an-ı Kerim “Sen sevdiğini doğru yola erdiremezsin Allah dilediğini 
hidayete ulaştırır.” 6  “Allah’ın saptırdığını kimse doğru yola getiremez” 7  buyurur. 
Ancak Allah’ın irade ve kudreti insanın niyet, kast ve yönelmesine göredir. Kul irade-
i cüz’iyesi ile ister, Allah da külli iradesi ile ona tabi olur,8 istediği şekilde yaratır, 
sonra rızası olmadığı hususlarda, önceden tebliğ ettiğine binaen, emre muhalefetten 
sorumlu tutar. Mutiye mükâfat, asiye ceza verir.  

Doğru inanç, “Geçmişe kader nazarı ile bakmak. Geleceğe ise teklif noktasında 
bakarak”9 emr olunanı yapmak ve yasaklanan hususlardan kaçmak için irade, niyet ve 
kasdını harekete geçirmektir. Bütün bunlarla beraber “Allah dilemedikçe sizler 
isteyemezsiniz”10 gerçeğinden hareketle Allah’ın iradesinin asıl olduğunu bilmektir. 
“Hayrı Allah’tan, şerri nefisten”11 bilerek Allah’ın emirlerini yapmaya yönelmektir.  

Bu inanca sahip bir insan dünyada hayırlı işleri yapmaya ve ahiret ameline 
yönelir. İnsanlara tevazu ve güzel ahlakla muamele eder. Allah’a yönelerek 
“Allah’ım! Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet ve yardım isterim. Bizi 
hidayete, Peygamberlerin, şehitlerin ve velilerin gittiği doğru yola ilet”12 diyerek beş 

	
1		Leyl	Suresi,	92:	5–10.	
2		Buhari,	Cenaiz,	12.	
3		Zuhruf	Suresi,	43:	20–21.	
4		İsra	Suresi,	17:	84.	
5		Tûr	Suresi,	52:	21.	
6		Kasas	Suresi,	28:	56.	
7		Ra’d	Suresi,	13:	33.	
8		Sözler,	1993,		s.431	
9		Mektubat,	1994,	s.	457.	
10		İnsan	Suresi,	77:	30;	İnfitar	Suresi,	81:	29.	
11		Nisa	Suresi,	4:	79.	
12		Fatiha,	1:	5–7	



vakit namazlarında dua ve niyazda bulunurlar. Allah Teâlâ da bunların hidayet ve 
mükâfatlarını artırır. 

İşte	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	takip	ettiği	yol	budur.	
	
**	
Kerbelâ	Olayının	Tarihteki	Yansımaları	
Tarihi	 derinliğe	 baktığımız	 zaman	 Arap	 toplumunda	 eskidenberi	 devam	

eden	 Haşimî	 ve	 Emevî	 arasındaki	 rekabet	 Peygamberimizin	 (asm)	 vefatı	
ileyeniden	canlanmış	ve	sert	mücadelelere	kaynaklık	teşkil	etmiştir.	Özellikle	Hz.	
Hüseyin’in	(ra)	Kerbelâ’da	şehit	edilmesi	 ile	bu	durum	koronik	bir	hal	almış	ve	
İslam	dünyasında	Şiilik	akımının	radikal	bir	şekilde	yapılanmasına	sebep	olmuş,	
İslam	 dünyasını	 ikiye	 bölmüş	 ve	 müslümanların	 huzur	 içinde	 bir	 arada	
yaşamalarına	engel	teşkil	etmiştir.	

Bölünme	 başlangıçta	 her	 ne	 kadar	 “Hilafet”	 anlayışındaki	 görüş	
farklılığından	 kaynaklanır	 gibi	 görünse	 de	 zaman	 içinde	 pek	 çok	 olumsuz	
hadiselerin	yaşanmasına	da	sebep	olmuştur.	Ancak	günümüzde	şartlar	tamamen	
değişmiştir.	Hürriyet	ve	Demokrasinin	gelişmesi,	insanlık	aleminin	medeniyet	ve	
fenlerin	 etkisi	 ile	 uyanması	 ve	 cehaletin	 eğitim	 ve	 üniversitelerle	 ortadan	
kalkmaya	başlaması	ile	eskiden	yaşananları	günümüzde	yansıtılmaması,	tarihten	
ve	olaylardan	 ibret	alınmasına	sebep	olmalı	ve	müslümanların	huzur	 içinde	bir	
arada	yaşamalarına	vesile	olmalıdır.	Zira	Müslümanların	bir	arada	yaşamaları	ve	
birlik	 ve	 beraberliğin	 sağlayabilecek	 ortak	 değerler	 vardır	 ve	 Demokrasinin	
hürriyet,	anlaşma	ve	uzlaşma,	 iktidar	ve	yönetimde	söz	sahibi	kılma	özellikleri,	
barış	ve	kardeşiğin	teminine	güzel	bir	zemin	hazırlamıştır.	

	
	
Hz.	Hüseyin’in	(ra)	İbadet	ve	Zühd	Hayatı	
Hz.	Hüseyin	(ra)	Peygamberimizin	(asm)	terbiyesinde	büyümüş,	Hz.	Ali’den	

(ra)	ilim	öğrenmiş	ve	Fukaha-i	Sahabeden	talim	etmiştir.	Sahabe-i	kiramın	içinde	
annesi	 Hz.	 Fatıma’nın	 (ra)	 terbiyesinde	 büyümüştür.	 Dolayısıyla	 Peygamberin	
(asm)	 sünnet	 ve	 ahlakı	 ile	 yetişmiş	 ve	 sünnetinin	 ihyasını	 hayatının	 gayesi	
yapmıştır.	Peygamberimiz	(asm)	“Ben	ilmin	şehriyim,	Ali	de	onun	kapısıdır.	Kim	
ilim	şehrine	girmek	isterse	kapısından	gelsin”1	buyurmuşlardır.	Hz.	Hüseyin	(ra)	
bu	ilim	evinde	büyümüştür.	Dinin	ahkamını	ve	peygamberin	sünnetini	doğrudan	
babası	Hz.	Ali	(ra)	ve	annesi	Hz.	Fatıma’dan	(ra)	öğrenmiştir.	

Defalarca	 yayan	 olarak	Hacca	 gitmiştir.	 Fi-Sebilillah	 cihad	 için	Hz.	Osman	
(ra)	 döneminde	 Said	 b.	 Âs	 (ra)	 komutasında	 Taberistan	 seferine	 kardeşi	 Hz.	
Hasan	(ra)	ile	beraber	katılmıştır.2	Hayatı	boyunca	siyasetle	ve	yönetim	işleri	ile	
meşgul	 olmamış,	 ancak	 babası	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 yanında	 Cemel’de,	 Kûfe’de	
Muaviye’ye	 ve	 Haricilere	 karşı	 savaşmış,	 abisi	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 Hilafeti	 Hz.	
Muaviye’ye	devredeceği	zaman	önce	hak	namına	karşı	çıkmış;	ama	Hz.	Hasan’ın	
(ra)	hak	noktasında	kendisini	 ikna	etmesi	 ile	onun	yanında	yer	almış	ve	ondan	
sonra	Medine’de	 sadece	 ilimle,	peygamberin	 (asm)	 sünnetini	öğretmek	ve	 ihya	
etmekle	meşgul	olmuştur.	Hac	mevsiminde	de	İslam	dünyasından	gelen	hacılara	
Peygamberin	 (asm)	 sünnetini	 ve	 dinini	 doğru	 şekilde	 öğretmekle	 meşgul	
olmuştur.	

	
1	Hâkim,	Müstedrek,	3:137-138.	
2	Taberi,	Tarih,	2:607-608;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	7:174.	



Meselâ,	kendisine	gelen	ve	ihtiyacı	olduğu	için	yardım	isteyen	birisine	önce	
nasihat	 etmiş	 ve	 “Bir	 insanın	 ancak	 üç	 şekilde	 dilenmesi	 caizdir.	 Gerçekten	
muhtaç	olmaktır.	İkincisi,	ağır	bir	borç	altına	girmektir.	Üçüncüsü	de	akrabasının	
birisinin	 diyetini	 istemektir.	 Bunun	 dışında	 insanlardan	 bir	 şey	 istemesi	 caiz	
değildir”	 demiş	 sonra	 gerçekten	 ihtiyacı	 olduğunu	 anlayarak	 ona	 yardımcı	
olmuştur.	 Aynı	 kişi	 Hz.	 Abdullah	 b.	 Ömer’e	 (ra)	 gitmiş	 istemiş,	 o	 ise	 hemen	
vermiştir.	Bunun	üzerine	Hz.	hasan	Hüseyin’e	gittim	bana	bunları	söylediler,	sen	
ise	 hiçbir	 şey	 sormadan	 verdin!”	 diyince	 Hz.	 Abdullah	 “Hz.	 Peygamberin	 (ra)	
torunları	şüphesiz	ilimle	doludur”	demiştir.1		

1.	Allah	Korkusu	
Hz.	Hüseyin	(ra)	bir	olayla	karşılaşınca	mutlaka	“İnnâ	lillahi	ve	innâ	ileyhi	

râciûn!”	 yani,	 “Biz	 Allah’tan	 geldik	 Allah’a	 döneceğiz!”	 (Bakara	 Suresi,	 2:156.)	
ayetini	okurdu.	Daima	Allah	korkusu	ile	Allah’a	hesap	verme	duygusu	ile	hareket	
ederdi.		

2.	İstişareye	Uyması	
Hz.	Hüseyin	(ra)	daima	istişare	eder	ve	 istişare	etmeden	hareket	etmezdi.	

Ancak	 Allah’ın	 kesin	 emrinin	 ve	 Peygamberin	 (asm)	 sünnetinin	 olduğu	 yerde	
istişare	ile	alınacak	kararlara	ve	nasihatlere	asla	itibar	etmezdi.	“Allah’ın	emri	ve	
peygamberin	 (asm)	 sünneti	 varken	 istişareye	 gerek	 kalmaz”	 derdi.	 Bu	 sebeple	
zulme	 sessiz	 kalma	 ve	 peygamberin	 (asm)	 sünnetine	 ve	 Allah’ın	 emrine	 aykırı	
durumlara	 asla	 taviz	 vermediği	 için	 bin	 maslahat	 olsa	 da	 Yezid’e	 biat	 etmeye	
yanaşmamıştır.	Bu	konuda	kardeşi	Muhammed	b.	Hanefi	ve	Abdullah	b.	Mutî’nin	
nasihatlerini	dinlemiş;	ama	itibar	etmemiştir.	

3.	Allah’a	Teslimiyeti	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 Allah’a	 teslim	 ve	 tevekkülde	 son	 derece	mütevekkil	 idi.	

Kûfe	 yolunda	 karşılaştığı	 şair	 Ferazdak’ın	 “Kûfe	 halkının	 kendisini	 aldatacağı	
zira,	onların	kalpleri	seninle	ama	kılıçları	Yezid’le	beraberdir”	yönündeki	fikrine	
ve	nasihatine	“Allah’ın	dilediği	olur.	Ben	Allah	için	yola	çıktım	ve	hakkı	müdafaa	
ediyorum.	 Başarı	 Allah’a	 aittir.	 Allah’ın	 işine	 karışmam!”	 demiştir.2	O	 yapacağı	
işte	haklı	 ve	doğru	olmasına	değer	vermiş,	 kendisine	yararı	olup	olmayacağına	
asla	 bakmamıştır.	 O	 çevresine	 hakkı	müdafaa	 ederken	 başına	 gelecek	 olaylara	
önem	 vermemesi,	 metin	 olması	 ve	 asla	 vazgeçememesi	 gerektiğini	 tavsiye	
etmiştir.	

4.	Dini	Vecibeler	Konusunda	Titizliği	
Hz.	Hüseyin	 (ra)	başına	ne	kadar	büyük	sıkıntı	 gelirse	gelsin	asla	 zikir	ve	

ibadetini	terk	etmezdi.	En	büyük	sıkıntı	çektiği	Kerbelâ’da	savaş	esnasında	dahi	
öğle	ve	ikindi	namazlarını	cemaatle	kıldırmıştır.3	Son	gece	hiç	uyumamış	ve	gece	
sabaha	kadar	Kur’ân	okumuş,	namaz	kılmış	ve	dua	ederek	geçirmiştir.4		

5.	Duasının	Kabul	Olması	
Kerbelâ’da	 Abdulalh	 b.	 Havze	 adında	 birisi	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 “Seni	

Cehennem	 ateşi	 ile	 müjdeliyorum!”	 diye	 bağırdı.	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 “Sen	 yalan	
söylüyorsun.	 Aksine	 ben	 merhameti	 bol	 olan	 Rabbimin	 huzuruna	 gidiyorum!”	
diye	cevap	verir.	Adam	bağırmasına	devam	edince	ellerini	kaldırdı	ve	“Allahım!	
Onu	 cehennemine	 çabucak	 çek!”	 der	 demez.	 Adamın	 atı	 ürktü	 ve	 koşmaya	

	
1	Taberânî,	Mu’cemu’s-Sağîr,	1:308.	
2	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:180.	
3	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	3:407-408.	
4	İbn-i	Esir,	el-Bidaye,	8:192.	



başladı,	 adam	 attan	 düştü	 ama	 ayağı	 özengiye	 takılı	 kaldı	 ve	 sürüklenmeye	
başladı.	Kafası	taşlara	çarpa	çarpa	can	verdi.1	

	
KERBELA	OLAYINA	TEPKİ	OLAN	OLAYLAR	
	
Kerbela	vakası	İslam	dünyasında	duyulunca	yer	yerinden	oynadı	ve	bu	olay	

sosyal	ve	siyasi	pek	çok	çalkantılara	sebep	oldu.	Bunlardan	önemlilerine	kısaca	
değinelim.	

1.	Hârre	Vakası	(H.27	Zilhicce	63	/	M.	27	Ağustos	683)	
Medine’nin	 Evs	 kabilesinden	 Abdullah	 b.	 Hanzele	 isyan	 etti.	 Abdullah	 b.	

Hanzele’nin	babası	Hanzele	 zifafa	 girdiği	 gece	 “Cihad”	emrini	 alınca	yıknamaya	
fırsat	 bulmadan	 Uhud’a	 giderek	 şehit	 olmuştu.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Onu	
melekler	 yıkadı”	 buyurduğu	 için	 “Gasiku’l-Melâike”	 namı	 ile	 meşhur	 olmuştu.	
Sahabeler	Peygamberimizin	(asm)	“Onu	melekler	yıkadı”	sözünü	araştırmak	için	
hanımına	 sorunca,	 hanımı	 “o	 gusletmeye	 fırsat	 bulamadı”	 cevabını	 verince	
Peygamberimizin	(asm)	sözünün	manasını	anlamışlardı.	

Abdullah	alim,	fazıl	ve	abid	birisi	idi.	Çok	oruç	tutar	ve	namaz	kılardı.	Zühd	
ve	takvası	ile	meşhur	olmuştu.2		

Yezid	 Osman	 b.	 Muhammed’i	 Medine’ye	 vali	 olarak	 atadı.	 Abdullah	 b.	
Zübeyir	 (ra)	Mekke’de	Yezid’e	biat	 etmeyerek	 siyasi	bağımsızlığını	 ilan	etmişti.	
Abdullah	 b.	 Hanzale	 de	 bir	 kafile	 ile	 Şam’a	 giderek	 oaln	 biten	 hakkında	 bilgi	
topladı	 ve	 gözlemlerde	bulundu.	 Yezid	 kafile	 ile	 birlikte	 kendisini	 kabul	 etti	 ve	
her	birine	durumuna	göre	onar	bin	dirhemden	yüzbin	dirheme	kadar	ihsanlarda	
bulundu.	Abdullah	b.	Hanzele’ye	de	yüz	bin	dirhem	verdi.			

Yaptığı	araştırma	ve	incelemelerde	şu	sonuçları	elde	ettiler.	
1.	Yezid	İslam’a	yakışmayan	davranışlar	içinde	idi.	
2.	Günlerini	işret	alemlerinde	geçiriyor	ve	kendisi	de	içiyordu.	
3.	Hz.	Hüseyin’i	şehit	eden	İbn-i	Ziyad	gibi	kötü	adamlarla	oturup	kalkıyor	

ve	sebep	olduğu	Kerbelâ	olayından	ve	Ehl-i	Beyt’e	yapılan	zulümden	pişmanlık	
duymuyordu.	

4.	Dinî	şeâire	önem	vermiyordu	ve	ibadetlerini	aksatıyodu.	
Bu	ve	benzeri	gözlemleri	yaptıktan	sonra	kafile	Medine’ye	döndü	ve	olanı	

biteni,	gördüklerini	Medine	halkına	anlattılar.	Medine’de	de	Yezid’in	etrafındaki	
adamların	 ve	 yöneticilerin	 laubali	 davranışları	 ve	 baskıcı	 tutumları	 Medine	
halkını	rahatsız	ediyordu.	Lüks	ve	israf	içinde	yaşayan	bu	iktidar	çevresi	fakirleri	
ve	geçim	sıkıntısı	çekenleri	hiç	düşünmüyorlardı.		

Halk	 Abdullah	 b.	 Hanzele	 etrafında	 bir	 araya	 geldi	 ve	 Yezid’e	 muhalefet	
cephesi	oluşturdular.	Bu	durumu	haber	alan	Yezid	önce	bir	mektup	göndererek	
Mescid-i	 Nebevî’de	 okunmasını	 istedi.	 Vali	 Osman	 b.	 Muhammed	 mektubu	
okuyarak	 halkı	 tehdit	 etti.	 Bu	 tehdit	 ters	 tepkiye	 sebep	 oldu.	 Bu	 defa	 Yezid	
Ensar’dan	olan	Numan	b.	Beşir’i	Medine’ye	göndererek	askerî	gücü	hatırlatarak	
Yezid’e	biatın	yenilenmesini	istedi.		

Ancak	bu	da	sonuç	vermedi.	
Bunun	üzerine	Yezid	Medine’ye	bir	ordu	gönderdiği	haberi	 yayılınca	halk	

Yezid’in	 valisi	 Osman	 b.	 Muhammed’i	 Medine’den	 kovdu	 ve	 Benî	 Ümeyye	
mensuplarını	 ablukaya	 aldılar.	 Ali	 b.	 Hüseyin	 (Zeynelabidin)	 Muhammed	 b.	

	
1	Taberâni,	Maktal,	62;	Taberi,	Tarih,	3:322.	
2	Ahmed	Önkal,	Abdullah	b.	Hanzele,	DİA,	1:104-105.	



Hanefiyye	 ve	 Abdullah	 b.	 Ömer’in	 (ra)	 bu	 olaya	 iştirak	 etmemeleri	 ve	 halkı	
yatıştırmaya	çalışmaları	fayda	vermedi.	Olay	ciddi	boyutlara	ulaştı.	

Bunu	haber	alan	Yezid	Gatafan	kabilesinden	Emevi’lere	sadakatı	ile	bilinen	
Müslim	b.	Ukbe’nin	emir	ve	kumandasında	özel	seçilmiş	birlikten	oluşan	10	bin	
kişilik	bir	ordu	gönderdi.	

Yezid	 “Abdullah	 b.	 Hanzale	 ve	 çevresindekilere	 üç	 defa	 biat	 etmeleri	
çağrısını	tekrarlayacaklar,	kabul	etmedikleri	taktirde	üzerlerine	hücum	edilecek	
ve	Medine	üç	gün	yağmalanacak!”	emrini	verdi.		

Yezid’in	ordusu	Medine’ye	yaklaşınca	etrafındakiler	Abdullah	b.	Hanzele’ye	
“Ölene	 kadar	 savaşmak	 için”	 biat	 ettiler	 ve	 Medine’nin	 etrafında	 hendekler	
kazarak	okçular	yerleştirdiler.		

Müslim	 b.	 Ukbe	 hazırlıklar	 konusunda	 gerekli	 bilgileri	 aldıktan	 sonra	
ordusunu	Hârre	mevkiine	konuşlandırdı.	Medine’lilerin	müdafaası	ve	hendekler	
sayesinde	 ordu	 bir	 müddet	 Medine’ye	 giremedi.	 Ancak	 tecrübeli	 Mervan	 b.	
Hakem’in	 Medine’de	 bulunan	 Benî	 Harise	 ile	 gizli	 görüşerek,	 yaptığı	 vaatlerle	
anlaştı	 ve	 bulunduğu	 mevkiyi	 savunmaktan	 vazgeçti.	 Bunun	 üzerine	 oradan	
Medine’ye	 giren	 Yezid’in	 ordusu	 başta	 Abdullah	 b.	 Hanzele	 ve	 yedi	 çocuğu	 ile	
beraber	 savaşmakta	direnen	Muhacir	ve	Ensar’dan	300’den	 fazla	kişiyi	 kılıçtan	
geçirdi.	 Yezid’in	 emri	 gereği	 Medine’yi	 üç	 gün	 yapma	 ve	 talan	 ettiler.	
Çarpışmanın	olduğu	gün	Medine’de	cemaatle	namaz	kılınmadı.	Böylece	Medine	
çok	büyük	bir	tahribata	uğramış	oldu.1		

	
2.	Mekke’ye	Saldırı	ve	Abdullah	b.	Zübeyir’in	(ra)	Savunması	
Medine-i	Münevvere’yi	 yağmaladıktan	 sonra	 aynı	 ordu	Mekke’ye	 yöneldi.	

Zira	 Mekke’de	 Abdullah	 b.	 Zübeyir	 (ra)	 Yezid’e	 biat	 etmemiş,	 Mekke	 halkı	 da	
Abdullah’a	(ra)	destek	vermişler	ve	etrafında	toplanmışlardı.	

Yolda	 ordu	 komutanı	 olan	 Müslim	 b.	 Ukbe	 öldü.	 Onun	 yerine	 Husayn	 b.	
Nümeyr	 geçti.2	Mekke’ye	 yaklaşan	 on	 bin	 kişilik	 ordu	 Ebu	 Kubeys	 dağına	
mancınıkları	 yerleştirdi	 ve	 Mekke’ye	 ateşli	 yağlı	 fitiller	 ve	 taş	 gülleler	 atarak	
Mekek’yi	 tahrip	 etmeye	 başladı.	 Bu	 sebeple	 Kâbe’nin	 örtüsü	 ve	 ahşap	 tavanı	
yandı.	 (H.64/	 M.683)	 Ancak	 Yezid’in	 ölüm	 haberi	 gelince	 Mekke	
yağmalanmaktan	kurtuldu.	

Husayn	da	kuşatmayı	kaldırarak	ordusu	ile	Şam’a	döndü.	
Abdullah	b.	Zübeyir	(ra)	örtüsü	ve	ahşap	tavanı	yanıp	zarar	gören	Kâbe’yi	

yeniden	 inşa	 etti.	 Yeniden	 inşa	 ederken	 Peygaberimizin	 (asm)	 “İnsanlar	 yeni	
müslüman	olup	da	küfür	devrine	yakın	olmasalardı	ve	masraflarına	yetecek	para	
bulunsaydı	 Hicr’den	 beş	 zirâ	 Kâbe’ye	 ilave	 eder,	 insanların	 birinden	 girip	
diğerinden	çıkacağı	iki	kapı	yapardım”3	hadisine	uygun	bir	şekilde	tamir	etti.4	

Yezid’in	 ölümü	 ile	 hilafet	makamın	 veliaht	 tayin	 edilen	 II.	 Muaviye	 geçti.	
(14	Rebiulevvel	64	/	10	Kasım	683)	II.	Muaviye	salih	birisi	idi,	ancak	ortalık	fitne	
ve	 fesat	 kaynıyordu.	 Yönetimi	 istemenden	 seçilmişti.	 Kendisi	 hasta	 olduğu	 için	
yönetim	işlerine	karışmadı	yardımcısı	Dahhak	b.	Kays	işleri	idare	etti.	II.	Muaviye	
de	kısa	zamanda	vefat	etti.	

Câbiye’de	 toplanan	 Emevi	 sülalesi	 kırk	 gün	 süren	 uzun	 müzakereler	 ve	
tartışmalar	 sonucu	 veliaht	 olan	 Hâlid	 b.	 Yezid’i	 vazgeçirerek	 yerine	Mervan	 b.	

	
1	İbn-i	Esir,	Kâmil,	4:117-118;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye,	8:216-220.	
2	Dinaveri,	el-İmame	ve’s-Siyase,	2:9;	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	4:123.	
3	Buhari,	Tecrid-i	Sarih	Terceme	ve	Şerhi,	6:38.	
4	Saadettin	Ünal,	Kâbe,	DİA,	24:14-21.	



Hakem’i	 seçtiler.	 Böylece	 Emevi	 hilafet	 Mervanilere	 geçti.	 Ama	 Mervan	 on	 ay	
sonra	vefat	etti.	Yerine	oğlu	Abdulmelik	b.	Mervan	geçti.	(H.65	/M.	685)	

	
2.1.	Tevvâbûn	Hareketi	
Diğer	taraftan	Kûfe	halkı	Hz.	Hüseyin’e	yapılanları	gördükleri	için	yönetime	

karşı	 içlerinde	 büyük	 bir	 öfke	 duyuyorlardı.	 Hz.	 hüseyin’e	 söz	 verdikleri	 halde	
verdikleri	 sözü	 yerine	 getiremediklerinden	 dolayı	 da	 büyük	 bir	 pişmanlık	
duydular.	Bu	sebeple	yaptıklarından	tövbe	etmek	için	bir	harekete	giriştiler.	Bu	
harekete	 “Tevbe	 edenler”	 anlamında	 “Tevvâbûn”	 hareketi	 dendi.	 Bunlar	
Emevilerden	intikam	almak	için	harekete	geçtiler.	

Müseyyeb	b.	Necebe,	Rifaa	b.	Şeddad,	Abdullah	b.	Sa’d	b.	Nüfeyl	liderliğinde	
bir	 grup	 sahbeden	 Süleyman	 b.	 Surad’ın	 evinde	 toplandılar	 ve	 bu	 meseleyi	
aralarında	tartıştılar.	Bu	toplantıda	“Biz	Hz.	Hüseyin’i	yalnız	bırakarak	büyük	bir	
hata	işledik.	Biz	onların	yolunda	gitmeye	devam	edersek	belki	Allah	bizi	affeder.	
Bu	 uğurda	 mücadele	 etmedikçe	 ve	 Hz.	 Hüseyin’i	 öldürenlerle	 savaşmadıkça	
Allah’ın	azabından	emin	olunamaz”	dediler.		

Uzun	 konuşmalardan	 sonra	 kendilerine	 sahabeden	 Süleyman	 b.	 Surad’ı	
lider	 seçtiler.	 Maddi	 ve	 askerî	 destek	 sağlaması	 için	 kendisine	 yetki	 verdiler.	
Medayinlilere	 ve	 Basralılara	 mektuplar	 yazarak	 Nuhayle’de	 buluşmaya	 karar	
verdiler.		

Hemen	 eyleme	 geçerek	 Kûfe	 valisi	 Amr	 b.	 Hureys’i	 görevinden	 aldılar.	
Mekke’de	eyleme	geçen	Abdullah	b.	Zübeyir’in	kendilerine	gönderdiği	Abdullah	
b.	 Yezid	 el-Ensari’yi	 vali,	 İbrahim	 b.	 Muhammed	 b.	 Talhâ’yı	 da	 vergi	 memuru	
olarak	göreve	getirdiler.	 (H.	64	/	M.684.)	Böylece	yönetim	Mekke’nin	 idaresine	
geçti	ve	Kûfeliler	Abdullah	b.	Zübeyir’e	(ra)	biat	ederek	halife	kabul	ettiler.		

Yeni	 Kûfe	 valisi	 Tevvabun	 Hareketi	 lideri	 olan	 Süleyman	 b.	 Surad’a	 (ra)	
“mevcud	 gücün	 korunması,	 tedbirsiz	 hareket	 edilmemesi,	 üzerlerine	 gelmekte	
olan	 İbn-i	 Ziyad’a	 karşı	 beraber	 hareket	 edilmesi	 ve	 acele	 edilmemesi”	
konusunda	uyarılarda	bulundu.		

Ne	 var	 ki	 Kufe’lilerdeki	 pişmanlık	 duygusu	 ve	 intikam	 hırsı	 onların	 akıllı	
hareket	 etmelerine	 engel	 oldu.	 Hissiyat	 galip	 oldu,	 akıl	 ve	 tedbir	 şaştı.	 H.	 65	
Rebiulahir	 (Kasım	 684)	 Çevreye	 haber	 vererek	 Nuhayle’de	 buluşmak	 üzere	
16.000	kişiden	söz	aldılar.	Ancak	Nuhayle’ye	gittikleri	zaman	ancak	4000	kişinin	
gelmiş	olduğunu	gördüler.1		

Bu	durum	karşısında	katılanların	morallerini	yükseltmek	için	bir	konulma	
yapan	Süleyman	b.	Surad	(ra)	“Amaçlarının	dünya	metaı,	altını	ve	gümüşü	değil	
sadece	 Allah	 rızasını	 aradıklarını	 başka	 amaçlarının	 olmadığını”	 ifade	 etti.	
Etrafındakiler	 de	 aynı	 şeyleri	 tekrar	 ederek	 İbn-i	 Ziyad	 ile	 savaşmaya	 karar	
verdiler.		

Önce	Kerbelâ’ya	giderek	orada	bir	gün	kaldılar.	Tevbe	ettiler,	dua	ettiler	ve	
yas	tutup	ağladılar.	Hz.	Hüseyin’in	yolunda	ölmek	için	söz	verdiler	ve	ahitleştiler.	

Bu	 arada	 Kûfe	 valisinden	 gelen	 bir	mektup	 Kerbelâ’da	 kendilerine	 ulaştı.	
Vali	 eski	öğütlerini	 tekrarlıyor	ve	bu	yapılan	hareketin	 İbn-i	Ziyad’ın	ekemğine	
yağ	 süreceğini,	 yalnız	 başlarına	 hareket	 etmelerinin	 doğru	 olmadığını	
tekrarlıyordu.	 Süleyman	 b.	 Surad	 (ra)	 ise	 valiye	 sadece	 “Teşekkür”	 mektubu	
yazdı	ve	kararlı	olduklarını	tekrarladı.	

	
1	Belazurî,	Ensâbu’l-Eşrâf,	6:368;	İbnü’l-Esir,	el-Kâmil,	4:170.	



Tevvâbun	hareketine	katılanlar	 ilk	karşılaşmada	İbn-i	Ziyad’ın	askerlerine	
galebe	çaldılar;	ancak	daha	sonra	İbn-i	Ziyad	Benî	Ümeyye’nin	tanınmış	tecrübeli	
komutanlarından	 Husayn	 b.	 Numeyr’i	 12.000	 kişilik	 donanımlı	 bir	 ordunun	
başına	geçirerek	cepheye	gönderince	durum	tersine	döndü.	Takip	eden	günlerde	
Tevvabûn	 hareketinin	 lideri	 olan	 Süleyman	 b.	 Surad	 el-Huzâî	 (ra)	 ve	 ileri	
gelenler	 öldürüldü.	 Kıyama	 katılanların	 çoğu	 Aynülverde	 denilern	 mevkide	
katledildi	 ve	 pek	 az	 bir	 kısmı	 Rifaa	 b.	 Şeddad	 komutasında	 geri	 dönebildiler.	
(Cemaziyelevvel	65	/	Kasım-Aralık	684.)	

Böylece	 Tevvâbun	 hareketi	 kendilerine	 göre	 şehit	 olarak	 amaçlarına	
ulaştılar;	ancak	siyasi	bakımdan	büyük	bir	hezimet	yaşamış	oldular.1	

	
2.2.	Muhtaru’s-Sakafî	Hareketi	
Kerbelâ’nın	 öcünü	 almak	 isteyen	 harketlerden	 birisi	 de	 Muhtaru’s-Sakafî	

liderliğindeki	harekettir.	“Tevvabûn”	hareketinin	 lideri	sahabeden	olduğu	halde	
ikinci	 hareketin	 lideri	 Muhtaru’s-Sakafî	 sahabeden	 olmadığı	 için	 bu	 hareket	 o	
isimle	anılmıştır.	Muhtaru’s-Sakafî’nin	babası	Ebu	Ubeyde	b.	Sakafî	(ra)	Hz.	Ömer	
(ra)	 döneminde	 Irak-İran	 cephesinde	 Köprü	 Savaşında	 şehit	 düşmüştü.	 Daha	
sonra	Muhtar	Hz.	Ali’nin	(ra)	yanında		yer	almıştı.	

Bununla	 beraber	 Muhtar	 bazen	 hissiyatına	 kapılarak	 hareket	 ediyordu.	
Meselâ,	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Muaviye’ye	 karşı	 yürürken	 Medayin’de	 bulunan	
Muhtaru’s-Sakafî	 amcası	 olan	 Medayin	 valisi	 Sa’d	 b.	 Mesud’a	 Hz.	 Hasan’ın	
tutuklatıp	Muaviye’ye	teslim	ederek	yüklü	bir	tazminat	alması	konusunda	teşvik	
etmiş;	ama	Sa’d	bunu	kabul	etmemişti.	

Daha	sonra	Kufe’de	vali	Ubeydullah	b.	Ziyad’ın	sert	tutumu,	Hucr	b.	Adiy’in	
öldürülmesi	 ve	Kerbelâ	olaylarının	dehşeti	 ve	 amcasının	oğlu	Müslim	b.	Akîl’in	
öldürülmesi	 gibi	 hadiseler	 onda	 kin	 ve	 intikam	 duygusunu	 kamçıladı.	 Hacca	
giderek	Abdullah	b.	Zübeyir	(ra)	ile	görüştü.	Bir	sene	Mekke’de	kaldı,	Abdullah	b.	
Zübeyir’den	beklediği	 ilgiyi	de	göremedi.	Medine’ye	geldi	 ve	Ehl-i	Beyti	 ziyaret	
ederek	onların	desteğini	almayı	denedi.	Hz.	Hüseyin’in	oğlu	Ali	Zeynelabidin’den	
(ra)	umduğu	desteği	alamadı.	Hz.	Ali’nin	oğlu	Muhammed	b.	Hanefi’ye	(ra)	gitti.	
O	 da	 kendisine	 tam	destek	 vermedi;	 ama	 yüce	Allah’ın	 Ehl-i	 Beyt’in	 intikamını	
alacağını	umuyorum”	dedi.		

Muhtar	 bunu	 kendisine	 verilmiş	 bir	 yetki	 ve	 görev	 olarak	 kabul	 etti	 ve	
Kufe’ye	 gelerek	 “Hz.	 Ali’nin	 oğlu	 Muhammed	 Hanefiye	 Mehdi	 b.	 Vasi	 adı	 ile	
Mehdiliğini	 ilan	 etmiş	 ve	 kendisini	 de	 emir	 ve	 vezir	 olarak	 görevlendirmiş	
olduğunu,	 zulme	 karşı	 mücadele	 edeceğini,	 mazlumları	 koruyacağını,	 Allah’ın	
kitabını	ve	Resulünün	sünnetini	 ihya	edeceğini”	 ilan	etti	ve	halktan	biat	almaya	
başladı.2	

Bu	 arada	 “Tevvabun	 Hareketi”	 başlamıştı,	 bu	 harekete	 rağmen	 başarılı	
olamayacağını	 anlayınca	 harekete	 destek	 olmadı,	 iştirak	 da	 etmedi;	 ama	 gizli	
çalışmalarına	 devam	etti.	 Gizli	 hareketini	 fark	 eden	Abdullah	 b.	 Zübeyir’in	 (ra)	
Kufe	valisi	Abdullah	b.	Yezid,	Muhtar’ı	tutuklayarak	hapse	mahkum	etti.	Bu	onun	
davasını	anlatma	ve	yaymasında	etkili	oldu.	Ehl-i	Beyt	sevenleri	kendisine	destek	
vermeye	devam	ettiler.	Tevvabun	hareketinin	başarılı	olmaması	da	onun	etrafına	
insanların	toplanmasını	kolaylaştırdı.	Eniştesi	Abdullah	b.	Ömer’in	araya	girmesi	
ile	şartlı	olarak	zindandan	çıkarıldı	ve	Kufe	dışına	sürüldü.3	

	
1	Taberî,	Tarih,	7:47-55;	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	4:175-189.	
2	Belazuri,	Ensabu’l-Eşraf,	6:380.	
3	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	8:26.	



Bu	arada	Hz.	Ali’nin	kumandanı	Eşter	en-Nehâî’nin	oğlu	olan	ve	cesaret	ve	
kahramanlığı	ile	bilinen	İbrahim	el-Eşter’in	Muhtar’ın	yanında	yer	alması	gücüne	
güç	kattı	ve	nihayet	H.	66	Rebiulevvel	(Ekim-685)	ayında	ayaklanma	başlattı.	Bu	
arada	 yeni	 aranan	 Kufe	 valisi	 Abdullah	 b.	 Mutî	 gizlice	 şehri	 terk	 etmek	
durumunda	kaldı.	

Böylece	 Muhtar	 es-Sakafî	 Kûfe’de	 yönetimi	 ele	 geçirmiş	 oldu.	 Daha	 önce	
sıraladığı	 “Kur’an	 ve	 Sünneti	 ihya,	 zalimlerden	 intikam	 alma	 ve	 mazlumları	
koruma	ve	Ehl-i	Beytin	intikamını	alma”	fikrini	herkese	yaymaya	başladı.	

Bu	 arada	 Kufe	 eşrafının	 ikinci	 sınıf	 vatandaş	 olarak	 gördüğü	 “Mevâlî”yi	
eşraf	 ile	 eşit	 tutarak	 onların	 da	 desteğini	 aldı.	 Bu	 durum	 her	 ne	 kadar	 eşrafın	
tepkisine	sebep		oldu	ise	de	pek	fazla	tesiri	olmadı.		

Muhtar	 öncelikle	 Kufe’de	 ikamet	 eden	 ve	 Hz.	 Hüseyin’e	 (ra)	 karşı	
savaşanlar	öldürülerek	evleri	yağmalandı.	Hz.	Hüseyin	(ra)	için	öldürme	talimatı	
veren	 Ubeydullah	 b.	 Ziyad	 başta	 olmak	 üzere	 Ömer	 b.	 Sa’d	 ve	 Şemir	 b.	
Zülvecheyn,	Hâkim	b.	Tufeyl,	Ömer	b.	Sa’d	gibileri	teker	teker	yakalayıp	öldürdü.	
Bunların	 başlarını	 önce	 Kûfe	 valisine,	 sonra	 Şam’a	 ve	 Muhammed	 b.	 Hanefiye	
gönderdi.	(Zilhicce	66	/	Temmuz	686)	

Musul	 yakınlarında	 İbrahim	 b.	 Eşter	 kumandasındaki	 Muhtar’ın	 ordusu	
Ubeydllah	 b.	 Ziyad’ın	 ordusu	 ile	 karşılaştı.	 Bu	 savaşta	 Ubeydullah	 b.	 Ziyad	 ve	
önemli	kumandanlardan	Şurahbil	b.	Zülkelâ	ve	Rebia	b.	Muahrik	de	öldürülenler	
arasında	idi.	(H.	Muharrem	67	/	M.	686.)	

Ubeydullah	 b.	 Ziyad	 başta	 olmak	 üzere	 Hz.	 Hüseyin’in	 katillerinin	 bir	 bir	
öldürülmesi	 Muhtaru’s-Sakafî’ye	 büyük	 bir	 şöhret	 ve	 taraftar	 kazandırmış,	 bu	
durumdan	 faydalanmak	 isteyen	 Muhtar	 Abdullah	 b.	 Zübeyir’e	 Irak	 bölgesinin	
yönetiminin	kendisine	bırakılmasını	ister.	Bunun	için	Mekke’ye	asker	gönderme	
cesaretini	 gösterir.	 Bu	 duruma	 göz	 yummayan	 Abdullah	 b.	 Zübeyir	 (ra)	 Basra	
valisi	Mus’ab	b.	Zübeyir’e	Muhtara	haddini	bildirmesi	talimatını	verdi.		

Mus’ab	acele	etmedi,	 tedbirli	davrandı	ve	önce	Muhammed	b.	Eş’âs,	Şebes	
b.	Rebî	ve	Mühelleb	b.	Ebî	Sufre	gibi	ileri	gelen	kumandanları	kendi	yanına	çekti	
ve	 donanımlı	 güçlü	 bir	 ordu	 ile	 Kûfe	 üzerine	 yürüdü.	 Muhtar’ın	 karargâh	
kurduğu	 Hammam	 A’yun	 civarında	 Muhtarın	 ordusu	 ile	 karşılaştı	 ve	 yapılan	
savaşta	 Muhtar’ın	 ordusunu	 perişan	 etti.	 Muhtar	 kaçıp	 Kufe’deki	 sarayına	
sığınmak	zorunda	kaldı.	Mus’ab	burayı	da	kuşattı	ve	sıkıştırdı.	Muhtar	az	sayıda	
tarafatı	 ile	 huruc	 hareketi	 gerçekleştirmek	 istedi	 ise	 de	 başarılı	 olamadı	 ve	
çarpışmada	öldürüldü.	(Ramazan	67	/	Nisan	687)		

Bu	savaş	ve	kuşatma	tam	dört	ay	sürmüştü.	
Ehl-i	 Beyt’in	 ve	 özellikle	 Muhammed	 Hanefî’nin	 Muhtar’a	 açık	 destek	

vermediği	tarihçiler	tarafından	ifade	edilmektedir.	Ancak	Muhammed	Hanefî’nin	
“Yüce	Allah’ın	 dilediği	 kimseler	 eliyle	Kerbelâ’da	 canlarına	 kıyılan	Ehl-i	 Beyt’in	
intikamını	alacağını	ümit	ediyorum”	temennisi	gerçekleşmiş	oldu.	

Abdullah	 b.	 Abbas’a	 (ra)	 “Kendisini	 Mehdi	 ilan	 eden	 yalancı	 Muhtar’ın	
öldürüldüğüne	 sevinmediniz	 mi?”	 sorusuna	 İbn-i	 Abbas	 (ra)	 “O	 Ehl-i	 Beyt’i	
öldürenleri	 öldüren	 bir	 şahıstır;	 intikamı	 zalimlerden	 almakla	 gönüllerimizi	
ferahlatmıştır.	 Onun	 bizden	 görmesi	 uygun	 olan	 davranış	 ölümüne	 sevinmek	
olamaz!”1	demiştir.	

	
1	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	4:278.	



Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	“Zalim	Allah’ın	kılıcıdır,	onunla	intikam	alır,	
döner	 ondan	 da	 intikam	 alır”1	buyurmuşlardır.	 Bu	 hakikati	 bir	 Bahrî	 adınadki	
şair	şöyle	ifade	etmiştir:	

“Hak	kulundan	intikamı	yine	kul	ile	alır,	
Bilmeyen	ilm-i	ledünnü	onu	kul	yaptı	sanır.	
Her	işin	hâlıkı	Hakk’dır	kul	eliyle	işlenir,	
Sanma	onsuz	Bahriyâ	âlemde	bir	çöp	deprenir.”	
	
3.	Haccac-ı	Zalimin	Mekke’yi	Kuşatması	ve	Hz.	Zübeyir’in	Şehadeti	
Yezid’in	ölümünden	sonra	Emevi’ler	arasında	zayıflama	dönemi	başladı	ve	

Mervanilerin	 iktidarının	 güçlenmesine	 kadar	 geçen	 (H.	 64-72	 /	 M.	 683-691)	
sekiz	 sene	 içinde	Abdullah	b.	 Zübeyir	 (ra)	belli	 bir	 güce	ulaştı.	Mekke,	Medine,	
Irak	ve	Kûfe’ye	hakim	oldu.	Bu	arada	Haricilerle	mücadele	etmek	zorunda	kaldı.	
Ayırca	 Ehl-i	 Beytten	 Abdulah	 b.	 Abbas	 ve	 Muhammed	 Hanefî’nin	 desteğini	
almakta	zorlandı	ve	hatta	başarısız	oldu.	Ehl-i	Beyt’in	ileri	gelenleri	sayılan	bu	iki	
değerli	zat	ne	Şam’ın	davetine	icabet	etmiş	ve	ne	de	Abdullah	b.	Zübeyir’e	destek	
vermişlerdir.	Her	ikisinden	de	uzak	durarak	Harem-i	Şerife	sışınmışlardır.	

Beri	taraftan	Şam	yönetimi	güçlenmeye	başladı.	Mervan’ın	ölümünde	sonra	
yerine	oğlu	Abdulmelik	 geçti,	 diğer	 oğlu	da	Mısır	 valisi	 oldu.	Abdulmelik	 akıllı,	
zeki	 ve	 yönetimde	 Muaviye’den	 (ra)	 sonra	 onun	 ayarında	 yetenekli	 birisi	 idi.	
İktidarında	 ufak	 isyan	 hareketlerini	 bastırdıktan	 sonra	 güçlü	 ve	 disiplinli	 bir	
ordu	 kurarak	 yeni	 teknik	 ve	 metotlarla	 ordusunu	 güçlendirdi.	 İlk	 olarak	 Hz.	
Abdullah	b.	Zübeyr’in	Kûfe	valisi	olan	Mus’ab	b.	Zübeyir’i	hedefine	koydu.	

İki	ordu	H.	72	/	M.	691’de	Kufe	yakınlarında	karşı	karşıya	geldi.	Abdulmelik	
siyasi	taktiklerle	Kufe’lilerin	ve	ordu	komutanlarının	bir	kısmını	yanına	çekmeyi	
başardı.	 Sonra	 azınlıkta	 kalan	 Mus’ab	 b.	 Zübeyir’in	 üzerine	 yürüyerek	 mağlup	
ettiği	 gibi	 Mus’ab	 b.	 Zübeyir	 ve	 ordu	 komutan	 meşhur	 İbrahim	 b.	 Eşter’i	
öldürdü.2		

Abdulmelik	 Kûfe	 engelini	 aşınca	 bu	 defa	 Mekke’ye	 yöneldi.	 Mekke’yi	 ele	
geçirmek	 için	 de	 Haccac	 b.	 Yusuf	 es-Sakafî’ye	 2000	 kişilik	 bir	 bir	 ordu	 ile	
Mekke’ye	gönderdi.	(H.	72	/	M.	691)	

Haccâc	doğum	yeri	olan	Taif’e	gelince	karargahını	kurdu.	Oradan	ordusunu	
sevk-u	 idare	 ederek	 Abdullah	 b.	 Zübeyir’in	 (ra)	 ordusunu	 taciz	 etme	 taktiğine	
başladı.	Kısa	zamanda	5000	kişilik	güçlü	ve	donanımlı	bir	takviye	gücü	kendisine	
gelince	 Mekke’yi	 kuşattı.	 Ebu	 Kubeys	 ve	 Kuaykıyan	 dağlarına	 mancınıklarını	
kurarak	şehri	taşlamaya	ve	döğmeye	başladı.	

Mevsim	Hac	mevsimi	 idi.	 Hacılar	 Kâbe’yi	 tavaf	 etmekte	 zorlanıyordu.	 Hz.	
Ömer’in	 (ra)	 oğlu	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 Haccac’a	 uyarıcı	 bir	 yazı	 gönderdi.	
Haram	 aylarda	Kâbe’de	 kan	 dökmenin	 ve	Hac	 ve	 Tavaf	 ibadetini	 engellemenin	
vebalinin	büyük	olduğunu	hatırlattı.	Bu	mektup	tesirini	gösterdi	ve	Haccac	Hac	
ibadeti	bitene	kadar	mancınıklarla	taşlama	işine	ara	verdi.	Buna	rağmen	o	sene	
hacılar	Arafat’a	çıkamadılar,	Kâbe’yi	tavaf	edemediler	ve	Minâ’ya	giderek	şeytanı	
taşlayamadılar.	

Kuşatma	altı	ay	devam	etti.	
Hz.	 Abdullah	 b.	 Zübeyir	 annesi	 olan	Hz.	 Ebubekir’in	 kızı	 Esmâ	 ile	 istişare	

etti.	Zira	yiyecekleri	 tükenme	noktasına	gelmişti.	Mekke’lilerin	çoğu	Haccac’dan	

	
1	Heysemi,	Mecmeu’z-Zevâid,	7:289;	Mektubat,	2005,	s.	621.	
2	İbn-i	Kuteybe	ed-Dinaverî,	el-İmame	ve’s-Siyase,	2:23;	İbnü’l-Esir,	el-Kamil,	4_326-238.	



aman	dileyerek	Mekke’yi	terk	etmişlerdi.1	Kardeşi	Mus’ab	zaten	Kûfe’de	mağlup	
olmuş	ve	şehit	edilmişti.	

Peygamberimizin	 (asm)	 hicret	 gecesi	 kuşağını	 çıkararak	 erzak	 çantasını	
bağladığı	 için	 “Zâtünnitakateyn”	 (İki	 kuşaklı)	 lakabını	 verdiği	 Hz.	 Esmâ	 (ra)	
“Hakkı	 müdafaa	 ettiğine	 inanıyorsan	 buna	 devam	 etmelisin.	 Böyle	 yapmazsan	
hak	 davaya	 ihanet	 etmiş	 olursun.	 Seni	 şehit	 ettikleri	 zaman	 Emevîlerin	 senin	
cesedinle	oynamalarına	da	aldırış	etme!	Zira	ruhun	Allah’a	teslim	olduktan	sonra	
cesedin	bir	önemi	yoktur!”2	dedi	ve	kararlılık	dersi	verdi.	

Abdullah	 o	 geceyi	 ibadet	 ve	 zikirle,	 dua	 ve	 niyazla	 geçirdi.	 Sabah	 olunca	
zemzemle	abdest	aldı	ve	sabah	namazını	kıldırdı.	Herkesle	helalleşti.	Kendisine	
sadık	 adamları	 ile	Mekke’den	 hurûç	 hareketi	 yaptı	 ama	 zalim	haccac’ın	 orsusu	
onları	 kuşattı	 ve	 hepsini	 şehit	 ettiler.	 Abdullah	 b.	 Zübeyir	 (ra)	 böylece	 şehitler	
kervanına	 dahil	 olmuş	 ve	 Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 gibi	 hakkı	 müdafaa	 ederek	 zalime	
boyun	eğip	biat	etmeme	mesleğini	 takip	etmiş	oldu.3	(14	Cemaziyeevvel	73	/	1	
Ekim	692.)	

Haccac	 Abdullah	 b.	 Zübeyir’in	 (ra)	 başını	 kestirerek	 Mekke’de	 teşhir	
ettikten	 sonra	 Şam’a	 gönderdi.	 Amacı	 bu	 gibi	 huruç	 hareketine	 yeltenmek	
isteyenlere	gözdağı	vermekti.	

Emevilerin	 zafer	 ve	 sevinç	 çığlıkları	 atarak	 “Tekbir”	 getirdiklerini	 gören	
Abdullan	b.	Ömer	 (ra)	 şöyle	demekten	kendisini	alamadı:	 “Şu	heriflere	şaşarım	
ki,	Ashab-ı	Kiram	hazerâtı	Abdullah’ın	doğumuna	sevinerek	tekbir	getirmişlerdi.	
Bunlar	ise	öldürülmesi	ile	sevinerek	tekbir	getiriyorlar.”4	

Zira	 Abdullah	 hicretten	 sonra	 Muhacir	 aileler	 içinde	 doğan	 ilk	 çocuktu.	
Yahudiler	 müslümanların	 büyülendiğini	 ve	 çocuklarının	 olmayacağını	
propoganda	 ediyorlardı.	 Abdullah’ın	 doğumu	müslümanlar	 arasında	 büyük	 bir	
sevince	vesile	olmuştu.	Peygamberimiz	(asm)	onu	kucağına	almış	Abdullah	adını	
verdikten	sonra	bir	hurmayı	ezerek	ağzına	koyup	damağına	sürmüştü.5	

Daha	 sonra	Haccac-ı	 Zalim	Hz.	 Esmâ’yı	 yanına	 çağırttı.	 Hz.	 Esmâ	 (ra)	 red	
cevabı	vererek	onun	yanına	gitmeyince	maiyeti	 ile	beraber	kibirlenerek	kendisi	
Esmâ’nın	(ra)	yanına	geldi	ve	oğlu	Abdullah’ın	yaptığını	nasıl	bulduğunu	sordu.		

Hz.	Esmâ	(ra)	cesaretle	 “Sen	onun	dünyasını	yıktın;	ama	o	senin	ahiretini	
yıktı.	Bana	ulaşan	bilgiye	göre	sen	Abdullah’ı	küçümseyerek	‘Ey	Zatunnatakeynin	
oğlu!’	 diyormuşsun.	 Zatunnatakayn	 işte	 benim.	 Haberin	 olsun	 ki	 ben	
Resulullah’tan	 şunu	 duydum.	 ‘Muhakkak	 Sakif	 kabilesinden	 biri	 yalancı,	 diğeri	
helak	 edici	 iki	 kişi	 çıkacak.’	 Biz	 yalancı	 olan	Muhtaru’s-Sakafî’yi	 gördük.	 Helak	
edici	 diye	 isimlendirilen	 ikincisine	 gelince,	 ben	 senin	 o	 kişi	 olduğunu	
zannediyorum!”	dedi.	

Bu	cevap	karşısında	Haccâc	lâl-u	ebkem	oldu.	Kızardı,	bozardı	ve	hiçbir	şey	
diyemeden	başını	eğip	arkasını	dönüp	çekip	gitti.6	

	

	
1	İbnü’l-Esir,	el-Kâmil,	4:352.	
2	Belazurî,	Ensabu’l-Eşrâf,	7:123;	İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	8:330.	
3	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	4:358.	
4	İbnü’l-Esir,	El-Kâmil,	4:356-357.	
5	Buhari,	Tecrid-i	Sarih	Tercüme	ve	Şerhi,	4:36;	M.	Asım	Köksal,	İslam	Tarihi	Medine	Dönemi,	
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