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HAZRET-1 ALI DEVRi 

HAZRET-! AL!'N!N IL<\L!FEL!G! 

Birinci cilt ve altıncı cüzde geçtiği gibi, Mı

sır'lılar, Kufe'liler ve Basra'lılar diye üç fırkaya 
ayrılan zorbalar, Hazret-i Osman'ı şehid ettikten 
sonra Mısır'lıların reisi olan Gafiki, hepsinin başına 
geç:ip hükümeti eline aldı. Medine-i Münevvere gün
lerce karanlıkta kaldı. Bunun sonunun ne olacağı 
kimse tarafından bilinmediğinden Medine haıkı te
laş ve düşünceye kapıldı. Herkes ne yapacağır.ı şa
şırdı. 

Hicretin otuzuncu senesi vak'alan arasında 
Ebu Zer-i Gifari (R. A.) Şam'dan Medine'ye gelin
ce, Medine'lilerin zevk ve sefaya daldıklarını görüp, 
"Medine'lilere ölüm ve yağma ile müjde" sözünün 
manası meydana çıktı. 

Zorbalar Hazret-i Osman aleyhinde birleşmiş 
iseler de, Halife seçiminde ayrı ayrı fikirde !diler. 
Mısır'lılar Hazret-i Ali'yi, Basra'lılar Talha'yı, Kü
fe'liler de Hazret-i Zübeyir'i istiyorlardı. 

Mısır'l!lar Hazret-i Ali'ye baş vurduklarında, 
kendisi onlardan uzak durdu. Talha ve Zübeyir de 
Basra ve Kufe'lilere yüz vermediler. 

Sonra zorbalar Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ile 
Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah'a müracaat ettiler
se de, onlar asla kabul tarafına yanaşmadılar. 
'Omeyye Oğullarının büyükleri ise kaçmışlardı. 
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Hasılı HUMet makamı boş kalıp, Milletin bü

yüklerinden hiçbiri kabul etmediğinden zorbalaı şaş

kın bir halde kaldılar. Bu durumda memleketıerine 

dönseler büyük fitne ve fesadın çıkacağı düşünüle
bilirdi. Hemen Medine halkını topladılar. "Siz danı
şılacak kimselersiniz. Sizin ümmet üzerine hükmü

nüz geçer. Size iki ğUn mühlet, eğer bu zaman için

de bu işi beceremezseniz, Ali'yi, Talha'yı ve Zübe
yir ile filan ve filanı öldürürüz" dediler. Medine 

halkı korkup çok telaşa düştü ve Halifeliği Haz

ret-i Ali'ye kabul ettirmek için onun başına top
landılar. 

Hazret-1 Ali: "Bu sizin işiniz değildir. Bedir'de 

bulunanların işidir. Bedir ehli kim ise, Halife odur'' 
dedi. 

Seçecekler, Bedir'de bulunan Eshab olunc-d Mü
beşşe�"eden birini seç-ecekleri tabiiydi. O zaman da, 
Aşere'\ Mübeşşereden hayatta olan Ali, Talh:ı. Zü
beyir, Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd, ve Zeyd'in oğlu 
Said idi. 

Said esasen bir köşeye çekilmiş ve böyle bir 

şekilde milletin başına geçmekten sakınan bir adam
dı. Sa'd da Hazret-i Osman'ın şehadetinden sonra 
okunu atmış, yayını asmış ve bir köşeye �kilmiş 

olup ondan sonra hiçbir vak'ada bulunmamıştır. 

Şu hale göre, Hilflfete Hazret-i Ali, Talha ve 

Zübeyir'den birinin seçilmesi işin icabından görünü
yor ve Hazret-i Ali'nin bunlara üstün tutulacağı 

meydanda idi. Medine'de bulunan, Bedir m:.ıhare

besinde bulunanlar bir araya gelip, Halifeliğe Haz

ret-i Ali'yi en Iayık olarak gördüler ve onun yanına 

gidip, "Elini ver biat edelim" diye yalvardılar. 
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Hazret-i Ali: "Beni bırakın, başkasını arayı

mz. önümüze bir iş çıkacak ki onun akıllar almaz, 
gönüller dayanmaz şekilleri ve renkleri vardır. Bence 
emir olmaktansa vezir olmak evladır. Siz kimi se

çerseniz, ben de ona biat eder ve herkesten çok 

itaat ederim" dedi. 

Hepsi birden "Ya Ali, Allah için insaf et. Müs

lümanların başına gelen felaketi görmüyor mu

sun., diyerek ısrar ettiler. Hazret-i Ali kabule 

mecbur oldu ise de, birgün için mühlet istedi. 

Bu vaad üzerine Hazret-i Ali'nin yanından çık
tılar. Talha ve Zübeyir meydanda yoktu. Fakat 
"Onlar da beraber bulunursa, biat daha kuvvetli ve 
doğru olur'' diyerek, onların da çağrılmasına karar 

verdiler. 

Ertesi gün, yani Zilhiccenin yirmibeşinci Cuma 

günü Mescidte toplandılar. Basra'lılar tarafından 
Cebele'nin oğlu Haklın bir miktar askerle Hazret-i 

Zübeyir'e, Kiife'liler tarafından da Eşter bir miktar 

askerle Hazret-i Talha'ya gidip, ikisini de getirdiler 

ve Hazret-i Ali'ye biat ettirdiler. 
Hazret-i Ali, Mescide gidip minbere çıktı ve 

cemaate dönerek: "Bu iş sizindir. Kimsenin onda 
hakkı yoktur. Siz kimi isterseniz Halife odur. Dün 

bir karar üzere ayrılmıştık, ben istemeyere� söz 
verdim. Siz ise mutlaka beni seçmekte ısrar ettiniz" 

deyince, hepsi bir ağızdan "Biz dünkü karanmızda
yız" demeleriyle, Hazret-i Ali: "Şahid ol Ya Rab" 
dedi. önce Hazret-i Talha ve Zübeyir getirildi. Haz

ret-i Ali onlara "!sterseniz ben size biat eclf'yim" 
deyince "Hayır, biz sana biat ediyoruz" diyerek biat 
eylediler. 
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önce biat eyleyen Hazret-i Talha idi. Eli çolak 
olduğundan bazıları bu biatı uğursuz saydı. 

Aşağıda geleceği gibi dört ay sonra Talha ve 

Zübeyir' in "Biz can korkusuyle, mecburi olar .ık biat 

eylemiştik" dedikleri rivayet olunur. Halbui�ı yu

karıda geçtiği gibi mescide getirilmeleri, cemaat

ten ayrılmamaları maksadiyle idi. Her ne kadar bu 

zorla olmuş ise de, biat etmeleri için kendileri hiç 

zorlanmamıştır. Biat ederlerken, fikirlerini serbest
çe açıklıyabilirlerdi. Hatta onların biatlerinden son

ra, Sa'd'i Vakkas mescide getirilip, Hazret-i Ali 
ona: "Biat et" dediği zaman, "Halk biat ett!n, ben 
de biat ederim. Benim gecikmemde yemin ederim 
ki bir sakınca yoktur" demekle Hazret-i Ali "Onu 

bırakınız" dedi. 

Ondan sonra Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah 
getirilip, o da Sa'd-i Vakkas gibi biattan geri kal

mak isteyince, Hazret-i Ali "Bana kefil ver" dedi. 

Kefilim yoktur demesiyle Eşter "Bırakınız şunun 

boynunu vurayım" dedi... Hazret-i Ali "Onu bıra

kınız. Ona ben kefilim" buyurdu. 

Sonra Ensar biat etti. 

Fakat Hazret-i Osman zamanında mühim me

muriyetlerde bulunmuş olan Mesleme'nin oğ!u Mu
hammed ve Sabit'in oğlu Zeyd ve Malik'in oğlu Ka'b 
ve meşhur şair Sabit'in oğlu Hassan ve Ebu Said'ül 

Hudri ile Sahabelerin küçüklerinden Beşir'in oğlu 
Numan ve daha birkaç kimse biatlarım geçiktir
diler. 

Bunlardan ba§ka Seiam'ın oğlu Abdullah, Si

nan'ın oğlu Suheyb, Zeyd'in oğlu Osame, Maz'un'un 
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oğlu Kuddame ve Şu'be'nin oğlu Muğire de biatle
rini geri bıraktılar. 

Beşir'in oğlu Numan, Hazret-i Osman'ın kanlı 
gömleğini ve zevcesi Naile'nin kesilmiş parnıakla
rını alıp Şam'a kaçmış ve onları, Şam valisl olup 
emirlik almak sevdasına düşmüş olan vali Muavi
ye'ye takdim etmişti. ·O da sonradan bunları aşağı
da geleceği gibi, Şam camisinin minberine 'iSarak 
Şam'lıları Hazret-i Ali aleyhine kışkırtmıştı. 

Hazret-i Ali'ye biat olunduktan sonra Mısır'lı
ların istedikleri olmuş, Kfıfe ve Basra'lılar da .on

lara uyduklarından dolayı canları sıkılmış ve Haz
ret-i Zübeyir ile Talha'ya Halifeliği kabul etmedik
leri için hiddetlenmişlerdi. 

Biatten sonra Hazret-i Ali Naile'nin yanına git
ti ve: "Osman'ı kim öldürdü" diye sordu. O d:ı "Ta
nımadığım iki kişi girdi. Ebu Bekir'in oğlu Mu
hammed de beraberdi" diye cevap verdi. 

Hazret-i Ali hemen Muhammed'.i çağırttı ve 
ona Naile'nin dediğini söyledi. O da, "Naile'nin sö
zü yalan değil. Yemin ederim ki, ben Osman'ı öl
dürmek için girdim, lakin bana babamın adını ha
tırlattı. Ben de tövbe ve istiğfar ederek çıktım. 
Yemin ederim ki, onu öldürmedim ve onu tutma
dım" deyince Naile: "Evet öyle, fakat o adamları 
içeri bu koydu" dedi. 

Sonra Hazret-i Ali evine gidince, Talha ve 

Zübeyir Hazretleri diğer bazı Eshabla beraber gel
diler. "Ey Ali, sana biat edilirken suçlulara Allah'ın 
cezasını vereceğini şart koştun. Bu adamlar ise 
Osman'ı öldürmekte ortaktırlar. Onlar hakkında 
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şeriatin hükmünü tatbik etmelisin" dediler. Haz

ret-i Ali: "Ben de sizin fikrinizdeyim fakat ne ya

payım ki, biz onların elindeyiz, onlar bizim elimizde 
değildir. Size istediklerini teklif ederler. Fa:�at bu
gün sizin dediğinizi yapmağa kudret yoktur. Şim

di halkın fikirleri değişiktir. Bir kısmı sizin fikri

nizde, bir kısmı da ayrı fikirdedir. Diğer bir kıs

mı da ne öyle ne de böyle düşünüyor fakat bu tef

rika işidir. Çok sü.rmez bir son bulur. Sabrr-diniz. 
ortalık yatışsın, halk rahata kavuşsun, biz de hakkı 
yerine getirelim" dedi. Onlar da bu karardan son
ra kalkıp gittiler. Hakikatte de devlet reisliğinden 

maksat halkın haklarını korumak, memleketlrı hu

zurunu sağlamak ise de, zorbaların topluluğa henüz 
dağılmamış olduğundan Hazret-i Osman'm katmeri

ni ayırarak suçluların cezasını vermek mümkün ol

madığı için fırsat bekleyerek işi geri bırakmak JA
zım geliyordu. 

Fakat böyle mühim bir işin geri bırakılması 
Kureyş'e çok güç geldi ve Emevilerin dağılıp kaçma

ları halka şaşkınlık verdi. Şairlerin Hazret-• Os
man hakkında söyledikleri mersiyeler ise umumi 
efkara heyecan vermekte idi. 

Bundan dolayı halk arasında değişik fikirler 
meydana çıktı, dedikodu çoğaldı. Kimi Hazret·; Ali'

nin düşüncesini doğru buluyor. Kimi de onu, bu işi 
yapmakta yeterli görmediği için biz vazifemiZi yap. 

malıyız diyor, kimisi de, o her işi yapmaya muk
tedirdir, diyordu. 

Biatten üç gün sonra, Hazret-i Ali m�nbere 
çıkıp halka nasihat ederek ve onların gönlünü ya-
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tıracak sözler söyleyerek, Arapların artık Medine' -

den çıkıp kendi memleketlerine gitmelerini emret

ti. Sebeiyye güruhu, yani tbni Sebe'in oğlu Abdul
lah'a bağlı olan Şia taifesi söylendiler, mırıldan

dılar ve emre itaat etmediler. Araplar da onların 

sözlerine aldandılar ve Halifenin emrini dinleme

diler. 

Onun üzerine Hazret-i Ali evine gitti. Talha, 

Zübeyir de gelip görüştüler, konuştular. Hazret-i 

Talha: "Bana izin ver, Basra'ya gideyim, birçok as

ker toplayıp geleyim" dedi. Hazret-! Zübeyır de, 
ben de Kfıfe'ye gidip külliyetli asker getiririm de

di. Hazret-i Ali "Hele biraz sabrediniz bakalım" 

diyerek işi geciktirdi ve ne çıkacağını beklemeğe 

başladı. 

Hasılı Hazret-i Osman'ın katillerini kısas etmek 

şer'an lazım olup şeriatin hükmünün icrası ise Ha
life'ye ait olduğundan halk bunun yerine gt>tiril

mesini, Hazret-i Ali'den beklemekte idi. Katiller 

ise asiler içinde bulunduğundan kısas-ı yapmak 

mümkün değildi. Hazret-i Ali asilerin dağılmalarını 

emretti ise de, onlar itaat etmeyip hep bir arada 
ve serkeş tavırlarla Medine'de dolaşmakta idiler. 

Hazret-i Abbas'ın oğlu Abdullah (R. A.) Haz

ret-i Osman'ın evi sanlı iken, Hac Emiri uiarak, 

Hazret-i Aişe ile beraber Mekke'ye gitmişti. Hac 

dönüşü Medine'ye gelince, meşhur Arabın dahilerin

den Şu'be'nin oğlu Muğire'niıı Hazret-i Ali ile gizli 

olarak konuştuğunu gördü. Muğire kalkıp gidince, 

Hazret-i Ali'ye, bu adam ne diyor? diye sordu. Haz

ret-i Ali de "Dün geldi, Muaviye'yi ve tbn-i Amiri 
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ve diğer Osman'ın val�lerini yerlerinde bırak, biat 

etsinler. Halk da sükun bulsun sonra istediğin! az

ledersin dedi. Ben kabul· etmedim. Bugün geldi, ıa.
kırdıyı değiştirdi ve bana hak verdi. 

Abbas'ın oğlu Abdullah da dedi ki: "Muğire 
dün sana hayırlı nasihatte bulunmuş, bugün ise hile 
yollu sözler söylemiş. Çünkü Muaviye ile diğer 
Emevi kumandanları dünya adamlarıdır. Yerlerin
de bırakırsan ilgilenmezler, eğer azledersen seni 
suçlu çıkararak, Şam ve Irak ahalisini senin aley
hine ayaklandırırlar. 

Bununla beraber ben Talha ile Zübeyir'den de 
emin değilim. Muaviye'yi yerinde bırak sana biat 

etsin. Sonra onu yerinden kopannayı ben üzerime 
alırım. 

tbn-i Abbas'ın bu sözleri çok halis ve ıyı niy
yetli idi. Hazret-i Ali öyle hile ilP iş yapmayı ken
disinin alicenaplığına uygun bulmadığı için, 0 tav
siyeleri red etmiş. tbn-i Abbas da, "Ey Mü'mir.lerin 
Emiri, sen cesur ve kahraman bir adamsın. Fakat 
fikir ve tedbir sahibi değilsin" demişti. 

Bunun üzerine Hazret-i Ali "Sen fikrini söyle
din, şimdi benim emrimi dinle. Ben seni Şam va
lisi yaptım. Kalk Şam'a git" deyince, Abbas'ır. oğlu 
Abdullah "Bu doğru bir fikir değildir. Muaviye 
ümeyye oğullarındandır ve Osman'ın amcazadesi
dir. Benim sana akrabalığım dolayısiyle hakkımda 
yapacağı muamelenin en ehveni beni hapsetmektir. 
Sen bir kere Muaviye'ye yaz, kendisini biat etmeğe 
davet et" demişse de Hazret-i Ali bunu kabul et
memiştir. 
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Şu'be'nin oğlu Muğire ise "Ben Ali'ye nasihat 

ettim, dinlemedi. Ben de sonra dilimi değiştirdim 

karışık sözler söyledim" diyerek savuşup Mel(ke'ye 

gitmiştir. 

Hazret-i Ali hakkıyle Resulullah'ın Halifesi idi. 

Tam zühd fı takva yolunda giderdi. Saf su gibi ha

listi. Büyük bir makam olan Hilafeti hile ve dalka

vukluk gibi hallerle bulandırmaktan çok çekınirdi. 

O zaman İslamlar arasında tefrika yoktu. Haıifenin 

emirlerine kimse karşı gelmezdi. Aradan epey za

man geçti, halk zengin oldu, mal sevgisi arttı, şahsi 
maksatlar çoğaldı, fırkalar çıktı, Emeviler çok kuv

vet buldu, sonra ihtilal oldu. Hilafet merkezi zor

baların elinde kaldı. 

Bu durum karşısında Abbas'ın oğlu Abdullah'ın 

tavsiyeleri zamana göre en uygun fikirlerdi. Fakat 

Hazret-i Ali'ye göre zamana uymak için fikir ve 

yol değiştirmek zordur. Allah'ın emri yerine gele

cekti. 

SELMAN'! FARtSi'NiN VEFATI 

Selman-ı Farisi hazretleri Eshabın seçkin si

rnalarınd�n ve milletin en hayırlısı, abid, zahid ve 

fadıl bir zat idi. 

Hazret-i Enes ve tbn-i Abbas gibi Eshabın nice 

nice büyük adamları ondan hadis rivayet etmiş

lerdir. 

Rasul-i Ekrem geceleri bile kendisiyle baş ba

şa çok sohbetlerde bulunmuştu. 

Onun hali ve derecesi Hazret-i Ali'den sorul

duğu zaman "Evvelkilerin ve sonra geleceklerin 
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ilimlerini öğrenmiş, bitmez tükenmez bir denizdi. O 
bizdendir. Yani ehl-ı beyttendir" buyurmuştur. As

len tran ahalisinden bir meclisi iken Hazret-i !ı::a'nın 
dinine girip büyük rahiplerden din ilimlerini öğren

dikten sonra Medine-i Münevvereye gelip ne suretle 
Müslüman olduğunu evvelce yazmıştık. Hendek mu
harebesinde ve ondan sonraki muharebelerde Haz
ret-i Peygamberle beraber bulunmuştur. Hendek 
muharebesinde Medine'nin etrafına hendek kazılma· 
sını RasUI-i Ekrem'e o hatırlatmıştı. 

Yine yukarıda geçtiği gibi, Hazret-i Ömer onu 
Bedir muharebesi_nde bulunanların arasına katarak 

kendisine Beyt-ül Mal'derı senelik beşbin dirhem 
maaş bağlamıştı. 

Maaşını alınca hepsini sadaka olarak verit', ken

di kazancı ile yaşardı. Bu otuzbeş senesi sonunda 
bir rivayette de otuzaltı senesi başında irtihal et

miştir. tkjyüz elli, bir rivayette de yüçyüz elli se

ne yaşadığı bazı siyer kitapları ile bazı tarihlerde 

yazılıdır. 

OTUZALTINCI HtCRET YILI VAK'ALARI 

HAZRET-1 HUZEYFE'N1N VEFATI 

Hazret-i Peygamber'in sırlarını bilen Yeman'm 
oğlu Hazret-i Huzeyfe (R.A.) Hazret-i Osman'ın şe
hadetinden kırk gün sonra vefat etmiştir. 

Eshabın seçkinlerinden olup, Hazret-i Ömer ve 
Hazret-i Ali kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. 
Rasiil-i Ekrem başkalarına söylemediği sırları Haz

ret-i Huzeyfe'ye bildirmiştir. 
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Müslümanlar arasında ne kadar münafık varsa 
o bilirdi. Fakat kimseye söylemezdi. Bir cenaze ol
duğu zaman, Hazret-i Ömer onun cenazede olup ol
madığına bakardı. O varsa cenaze namazına katı
lırdı. O yoksa bulunmazdı. 

Bir gün Hazret-i Ömer, ondan benim memurla
rım arasında münafık var mı? diye sordu. O da, 
"Bir adam var" diye cevap verdi. Hazret-i Ömer 
"O kimdir" deyince "Adını söylemem" demişti. Fa
kat Hazret-i ömer'in ilhamla o memuru azletmiş ol
duğunu Huzeyfe rivayet etmiştir. 

Hazret-i Huzeyfe pekçok muharebelerde bulun
muştur. tran'da ordu kumandanı olan Mukarrin'in 
oğlu Numan şehid olunca, sancağı Huzeyfe alıp 
Hemedan, Rey, Deynur şehirleri onunla fetholun
muştur. 

Hazret-i Ömer, bir gün bazı Eshaba "Cenab-ı 
haktan ne istersiniz" deyince, "Bir oda dolusu altın 
ve cevahir olsa da Allah uğrunda sarfetmeyi di
leriz" demişler. Hazret-i Ömer "Ben de, Ebfı Ubey
de ve Cebel'in oğlu Mu'az ve Yeman'ın oğlu Hu
zeyfe gibi adamlar olsa da onları Allah uğrunda 
iş başında bulundurmayı isterdim" demiş. 

tşte Hazret-i Ali de, öyle kıymetli memurları 
iş başına geçirmek isterdi. Halbuki öyle adamlar 
Hazret-i Ömer zamanında azdı. Sonralan gittikçe 
azaldı ve gidenlerin yeri boş kaldı. 

Hazret-i ömer'in misal olarak söylediği Uç zat
tan ilds! evvelce vefat etmişti. Bu sefer üçüncüsü 
olan Huzeyfe de vefat etmiş oldu. 

tbn-i Şirin der ki: ömer'in tayin ettiği valile-



14 KISAS·! ENBiYA 1 1 .  1 

rin fermanlarında, ahaliye "Size filanı göndt?riyo

rum ve ona şöyle, böyle emirler verdim" diye )'azar

dı. Hazret-i Huzeyfe'yi tran'ın merkezi olan Meda
yin valiliğine tayin ettiği zaman, ona verdiği fer
manda ·•onu dinleyiniz, ve ona ıtaat ediniz ve ne 

isterse ver�niz" diye yazmıştı. 

Medayin'e varınca, şehrin büyükleri onu kar
şıladılar. Fermanını okuduğu zaman "Ne istersen 
emret" dediler. Huzeyfe "Burada bulunduğum müd

detçe, kendim için ekmek ve merkebim için de ot 
isterim" dedi. Posta oturan kamil bir şeyh git'! Me
dayin'de beylik sürdü. Sonra Hazret-i Ömer onu 

Medine'ye davet etti. O zaman valiliklere gi:ienler, 
gittikleri gibi gelmeyip çoğu zaman birçok mal ve 
hayvan sahibi olarak derecelerine göre zengin ola
rak dönerlerdi. Huzeyfe'nin geleceği Hazret-i ömer'e 
haber verilince çıkıp onun geleceği yolun bir tara
fında saklandı. Baktı ki, Huzeyfe'de ne at var ne 
de deve. Gittiği gibi fakirane geliyor. Bundan dola
yı çok memnun oldu ve hemen Huzeyfe'nin boynu
na sarıldı "Sen benim kardeşimsin, ben de senin 
kardeşinim" dedi. Hazret-i Huzcyfe "Rasulullah ba
na iki şey haber verdi. Birini gördüm, diğerini bek
liyorum" demiş. Mu:-adı ne idi bilmiyoruz. Fakat 
yukarıda geçtiği gibi beklenen büyük fitnenin Haz
ret-i .ömer'den sonra çıkacağını haber vermişti. 
Kendisi Hazret-i Osman'ın şehadetini gördü. Fakat 
bu acıklı vak'anın neticelerinden olan Cemal ve Sıf
fin vakalarını ve Hazret-i Ali'nin sonunu görmedi. 
Kendisinin nasihat ve vasiyeti üzerine iki oğlu Haz
ret-i Ali'den ayrılmayıp, ikisi de Sıffin'de şehid ol· 
muşlardı. 
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Hazret-i Huzeyfe son nefesinde "İşte bu dünya
mn sonudur. Ya Rabbi bilirsin ki ben seni severim. 
Sana ulaşmamı mübarek kıl" demiş ve ruhunu tes
lim etmiştir. Allah kendisinden hoşnut olsun. 

VtLAYETLERE GöNDERtLEN VALtLER 

Halife Hazret-i Ali, bu otuzaltıncı senesi başla
rında vilayetlere vali tayin edip gönderdi. Sad-i 
Ubade'nin oğlu Kays'ı Mısır'a, Hanif-i Ensari'nin oğ
lu Sehl'i Şam'a, Muhacirlerden Şahab'ın oğlu ,\.mm.a
re'yi Kfıfe'ye, Hanif-i Ensari'nin oğlu Osman'1 Bas
ra'ya, Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı Yemen'e gönderdi. 

Sa'd'in oğlu Kays Mısır'a varınca, halkın bir 
kısmı Osman'ın katilleri öldürülmedikçe itaat etme
yeceklerini ifade etmişlerse de, diğer ahali itaat et

miştir. 
Fakat Hanifin oğlu Sehl Şam'a giderken, Bel

ka'ya gelince bir bölük süvari karşı gelip, "Sen kim
sin" demişler, "Valiyim" deyince "Eğer seni Osman 
göndermiş ise pek ala, Fakat başkası göndermiş ise 

dön" demeleriyle, o da dönüp Medine'ye gitti ve işi 
Hazret-i Ali'ye bildirdi. Kfıfe ahalisi ise Emirleri 
olan Ebu Musa el-e$'nri'den hoşnut olup değıştiril
mesine razı olmadıklarından Ammare Kfıfe'yı:o gir
meden geri çevrilmiş, o da Medine'ye gelip işi Haz
ret-i Ali'ye bildirmiştir. 

Hanif'in oğlu Osman Basra'ya gidince halkın bir 
fırkası itaat etmiş, bir fırkası da "Bakalım Mcdine'
liler ne yaparsa, biz de onlara uyarız' 'diye bekle

mişler. 
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Eski Hasra valisi olan Amir'in oğlu Abdullah 
da Basra'dan çıkıp Mekke'ye gitmişti. 

Fakat Abbas'ın oğlu Ubeydullah Yemen'e gidin

ce ahali ona itaat edip evvelki Yemen valisi Mü
neyye'nin oğlu Yala da mevcut olan beylik mallarım 

aarak Mekke'ye götürdü. 

Hazret-i Ali bu haberleri aldıktan sonra Ma'
bed-i Eslemi ile Ebu Musa El-eş'ari'ye ve Sebre-i 

Cüheni ile Muaviye'ye birer mektup gönderdi. 
Ebfı Musa El-eş'ari Küfe ahalisinin itaat ve 

biat ettiklerini bildirerek cevap yazdı. 
Fakat Muaviye, bir müddet cevap vermeyip 

Sebre'yi oyaladı. Sonra hususi talimatla, Abs kabile
sinden Kubeysa adındaki bir memuru eline mühürlü 

bir mektup vererek Sebre ile beraber Medine'ye 

gönderdi. Mektubun başlığı Muaviye'den Ali'ye diye 

yazılı olup içinde başka yazı yoktu. 
Kubeysa Sebre ile beraber Şam'dan hareket 

edip Rebiül evvel içinde Medine'ye geldi ve Halife

nin huzuruna çıkarak mektubu takdim etti. 
Hazret-i Ali mektubu açıp içinin boş olduğunu 

görünce, "Bu ne" dedi. Kubeyse "Emin miyim" diye 

sordu. Hazret-i Ali "Elçiye zeval yoktur" diye bu
yurlu. O zaman Kubeyse Şam'da bir topluluk bırak

tım ki, Kısastan başka hiçbir şeye razı olmazlar 
dedi. Hazret-i Ali "Kısas-ı kimden istiyorlar" de

yince "Senden istiyorlar ve altmrşbin ihtiyar var 
ki, Osman'ın Şam camisinin minberi üzerine asılmış 
olan kanlı gömleğj altında ağlıyorlar" deyince Haz
ret-i Ali "Ya Rabbi Osman'ın öldürülmesinden beri 
olduğum sana malumdur" dedi ve Kubeyse'nin dön
mesine izin verdi. 
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Sebeiyye diye tanınan Şia glirı'.ihu "Şu köpeği 

öldürünüz" diye bağırarak hücum ettiler ve Kllbey

se güçlükle ellerinden kurtulabildi. 
Kubeyse'nin bu suretle dönüşü muharebe alA

meti idi. Hazret-i Ali de bu niyyette olduğunu bil
dirdi ve hemen muharebe hazırlıklarına başlad!. 

Talha ile Zübeyir ise Müslümanlar arasına bü
yük bir tefrika düşeceğini anlayıp Beyt'üllah'ı zi
yaret maksadiyle Hazret-i Ali'den izin alarak Mek
ke'ye gittiler. 

Hazret-i Ali Şam'lılarla muharebe etmek için 
Medine'lileri sancak altına çağırdı ve oğlu Muham
med tbn-i Hanefiyye'ye sancağı teslim etti. Abbas'
ın oğlu Abdullah'ı sağ kola, Ebu Seleme'nin oğlu 
Amr'i de sol kola ve Ebu Ubeyde'nin kardeşinin oğlu 

olan ömer-i Cerrahi'nin oğlu Ebfı Leyli'yi ordu öncü
lüğüne tayin etti. Abbas'ın oğlu Temmam'ı Medine'
ye ve Abbas'ın oğlu Kusem'i de Mekke'ye vekil ta
yin etti ve Hazret-i Osman aleyhine çıkmış olanlar
dan hiçbirini memur etmedi ve halkı Şam seferine 
çağırmak üzere Mısır valisi Kays'a ve Basra valisi 
Osman'a ve Küfe valisi Ebfı Musa El'Eş'ari'ye emir
nameler oönderdi. 

Sonra aşağıda bildirileceği gibi Mekke'deki ka
rışıklık haberi gelince Hazret-i Ali Şam seferınden 
vaz geçti. 

CEMEL VAK'ASININ BAŞLANGICI 

Hazret-i Osman'ın yaptıklarına en çok karşı 

gelenlerden biri Müminlerin anası Hazret-i Aişe idi. 

F. Z 
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Hatta Rasfıl-i Ekrem'in mübarek gömleğini ve 

saçlarını çıkarıp "işte gömleği ve saçları esldme

di. Fakat şeriati eskidi" diye Hazret-i Osman'ın 

davranışlarına tariz ederdi. Fakat işin bu dereceye 
varacağını ummazdı. Hactan sonra, Hazret-i Aişe 

Medine'ye gelmek üzere Mekke'den çıkınca Haz
ret-i Osman'ın şehid edildiğini ve Hazret-i A.li'nin 

Halifeliğe seçildiğini haber alınca, fevkalade keder

lenerek hemen dönüp Mekke'ye gitmiş ve Osman'ın 

kanını istemek üzere halkı teşvike başlamıştır. 

Hazret-i Osman tarafından Mekke vali ve ku
mandanı olan Amir-i Hadrami'nin oğlu Abdullah 

herkesten evvel bu çağrıyı kabul etmiş ve Hı:ı.zret-i 

Osman'ın şehadeti üzerine Medine'den kaçıp da Mek

ke'ye gelmiş olan ks'ın oğlu Said ve Ukbe'nin oğlu 

Velid ve başka ümeyye Oğulları da ona uymuş
lardır. 

Hülasa Hazret-i Osman'ın kanım istemek için 

Hazret-i Ali'ye karşı fırka meydana gelmiş ve git

tikçe çoğalıp kuvvet bulmuştur. 

Eski Basra valisi Amir'in oğlu Abdullah Bas

ra'dan pekçok mal getirmiş ve Yemen Emiri olan 

Ya'la da altıyüz deve ve altıyüzbin dirhem getirip 

vermiştir. Bunun gibi Hazret-i Osman hakkınd:=t en
çok itiraz eden Talha'nın maksadı, Emevilerin yol

suz işlerini men etmekten ibaret olduğu halde fitne

nin büyüyüp Hazret-i Osman şehid edilince, Talha 

pekçok müteessir olmuş, Osman'ın kanını talep et

mek için kendi kanını dökmeğe karar vermişti. 

Zübeyir ise öteden beri Talha'dan ayrılmazdı. Evvel

ce de geçtiği gibi ikisi beraber Medine'den çıkıp Mek-
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ke'ye gitmişlerdi. Mekke'ye gidince· Hazret-i Aişe ile 
görüşmüşler ve öteki reislerle beraber Hazret-i Os
man'ın kanını isteme"k için görüşmeğe girişmişler
dir. 

O zaman Müslümanlar arasında Hazret-i Ali'den 
sonra en büyük olarak tanınmış olan bu iki zatın 
katılmasiyle Hazret-i Aişe'nin cemiyeti pek z1yade 
kuvvet bulmuştur. 

Danışmalar sonunda, Hazret-i Aişe "Hemen 
Medine üzerine yürüyelim" demiş. Bazıları da "Me
dine ahalisi Hazret-i Ali'ye biat etmiş olduklarından 
karşı koymağa kalkarlar. Biz de oradaki kuvveti 
yenemeyiz" Diyerek Şam tarafına gitmeyi daha uy
gun bulmuşlar. Eski Basra Emiri tbn-i Amir ise 
"Şam tarafı için Muaviye yeter. Basra'ya gidelim 
benim orada çok taraftarlarım var. Basra'lılar Tal
ha'yı da severler. Mekke ahalisini ayaklandır:�liğımız 
gibi Ba.sra'lıları da ayaklandırırız" diyerek Basra'ya 
gitmek üzere karar verdi!�. 

Bin kişi kadar Mekke'den çıkıp dışarıda� bir
takım halk da katılarak üçbin kişiye ulaşmış ve 
Hazret-i Osman'ın Eban ve Velid adında iki oğlu da 
ber.aber olarak Irak hacılarının Mika yeri olan Zat'ü 
Irak denen yere varmışlar. 

Hazret-i Ali, yukarıda yazıldığı gibi Şam üzeri
ne yürümek üzere hazırlanırken, Hazret-i Aişe, Tal
ha ve Zübeyir'in durumlarından haberdar olunca 
Şam için yaptığı hazırlıklarla onların üstüne yürü
meğe karar verdi ve Medine halkını onlar üzerine 
yürümeğe çağırdı. , 

Medine'liler ise ağır davrandıkları için Haz
ret-i Ali, Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah'ı çağıra-
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rak beraber sefere çıkılmasını emretti. O da "Ben 

Medine ahalisindenim. Onlarla beraber sana biat 

eyledim. Onlar giderse ben de giderim" dedi ve 
gece savuşup Mekke'ye gitti. 

Sabahleyin bazıları Hazret-i Ali'ye gelip: "Bu 

gece Aişe, Talha ve Zübeyir topluluğundan daha 

fena bir iş olmuş. ömer'in oğlu Abdullah Şam'a git

miş" diye ortalığı telaşa verdiler. 

Fakat Hazret-i Ali'nin kızı ve Hazret-i ömer'

in zevcesi olan ümmü Gülsüm babasının yanına gi
derek, ömer'in oğlu Abdullah'ın Mü'minlerin emiri
ne itaatte devam ettiğini, ancak Beytullahı ziyaret 

için Mekke'ye gitmiş olduğunu haber verdi. 

Hakikatte de ömer'in oğlu Abdullah Mekke'ye 

vardığı sırada ayaklanan kalabalık Hazret-i Aişe 

ordusu ile Mekke'den çıkarken birlikte gitmek üze

re Abdullah'ı çağırdıkarında "Ben Medine ahalisin

denim, onlar ne yaparlarsa ben onlara uyarım" diye 
cevap vermişti. 

öteki Mü'minlerin anaları elanlar Medine'ye git· 

mek niyeti ile Hazret-i Aişe'ye arkadaşlık t'diyor
lardı. Fakat karar Basra'ya çevrildiği için ondan 
ayrılmışlar, yalnız Hazret-i ömer'in kızı Hafsa 

(R.A.) Hazret-i Aişe ile beraber gidecek olmuş ise 

de, onu da kardeşi Abdullah men etmiştir. 

Esbabın en alimi, en faziletlisi, en kahramanı 

ve Hazret-i Peygamber'in damadı Hazret-i Ali, hak

kıyle Rasfılullah'ın Halifesi olduğu halde mümirJe

rin analarının en alimi, ve en faziletlisi olan Haz· 
ret-i Aişe'nin, onun aleyhine çıkması ve birçok ayak

lanan kalabalığı başına toplaması şaşılacak bir iş-
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ti. Ukbe'nin oğlu Velid ve As'ın oğlu Said gibi 

ümeyye oğullarının büyüklerinin, ona uymasına şa

şılmasa da, Aşere-i Mübeşşereden olan Hazret-· Tal

ha ve Zübeyir'in Medine'de Hazret-i Ali'ye oiat et· 

mişken, Mekke'de ayaklanan halka katılmaları zi

hinlere hayret verecek hallerdendir. 

Bu gibi garip haller insanın insanlık dolayı

siyle düştüğü hata ve gafletlerdir. Küçükler yanı

lır da büyükler nasıl yanılmaz. Onlar da yanılır, 
yanlış düşünür, yanlış yola gidebilirler. Hazret-i 
Talha ile Hazret-i Zübeyir fitneyi kaldırma�< icin 

herkesin uyacağı bir zata biat olunmak fikrinde ve 
içtihadır.da bulundukları halde Hazret-i Aişe'nin 

Müslümanlar arasında ihtiram ve şerefini umumi fi

kirlerin birleşmesine güzel bir vesile zan ederek, 

onun tarafını tutmuşlardı. 

Halbuki umumun kabul edeceği uygun vasıf
lar başkalarından daha çok Hazret-i Ali'de vardı 

ve halk arasında meydana gelen ayrılığın ve deği
şikliğin zamanın icabından olduğu da meydanda 
idi. 

Zaman-ı Saadetten, yani Hazret-i Peygamber 
devrinden uzaklaşıldıkça tslam kardeşliği zayıfladı. 
Cahilliyetteki kavim, kabile ve aşiret gayretleri gö
rülmeğe başlandı. Dünya düşkünlüğü çoğalıp zama
nenin mizacı bozulinağa başladı. Kureyş'in büyük bir 

kısmı olan Emeviler ise çok kuvvet buldukları· için 

bir Emevi devleti kurmak emeline düşmüşler1i. 

Ayaklanan ve Hazret-i Aişe'nin başında bulun

duğu ordunun kumandanlığı kendisinin kadın olma

ıundan dolayı, Talha ve Zübeyir'den birine verilme-
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si 18.zım gelirdi. Fakat böyle bir karar alınmadığı 
için topluluk başsız bir kalabalıktan ibaretti !kisi 
kendi aralarında anlaşsalar bile, onlara bağlı olanlar 
birbirini kıskanmaktan geri kalmazlar ve ikis;ne de 
rahat vermezlerdi. 

Hatta Mekke'den çıktıkları zaman Hakem'in 
oğlu Mervan ezan okumuş ve sonra Talha \-e Zü
beyir'in yanına gidip "Namazı kim kıldıracak. ema
reti hanginize vereyim" diye sormuş. Bunun üzeri
ne Zübeyir'in oğlu Abdullah: "Babama" ve Talha'
nın oğlu Muhammed de "Benim babama" diye çe
kişmeğ� başlamışlar. Hazret-i Aişe bunu işitince 
"İçimize nifak mı sokacaksın. Namazı hemşiremin 
oğlu, yani Zübeyir'in oğlu Abdullah kıldırsın" diye 
Mervan'a haber göndermiş. Bunun üzerine Abdul
lah'ın oğlu Mu'az demiş ki: "Yemin ederim ki biz 
muzaffer olsak, birbirimizle dövüşürüz. Çünkü ema
neti ne Talha, Zübeyir'e verir, ne de Zübeyir ona 
bırakır". 

Yukarıda geçtiği gibi Hazret-i Aişe ııçıktan 
açığa Hazret-i Osman'ın yaptıklarına karşı geliyor
du. Onun gibi birinci derecede karşı koyanlardan 
biri de Hazret-i Talha idi. 

Bu itiraz edenlerin maksadı Hazret-i Osman'ı, 
işleri Emevilere vermesinden vaz geçirmek için ken
disine nasihatte bulunmaktan ibaret idi. !şin bu de
receye varacağını ummuyorlardı. Hazret-i Osman 
şehid edilince hepsi büyük kadere düştüler. 1ştz bun
dan dolayı Aişe, Talha ve Zübeyir onun kanını is

temek üzere meydana çıktılar. 
Emevilere gelince, onlar bu işe sebebiyPt ve

renlerin, itiraz edenler olduğunu, bundan dolayı 
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hepsinin katiller sırasında bulunduğunu kabul 

ederler. Bir kısmı d<ı, elde olanların hemen öldürül

mesini isterdi. Bazıları da onları birbirine ça!'pıştı
ramk zayıflandırdıktan sonra hepsini yok etmek 
fikrinde idiler. 

Şu hale göre ayaklananların ordusu dış yüzüne 

baktıkça birleşmiş bir halde idi. Fakat iç yüzleri 

ve asıl fikirleri birbirinden farklıydı. Yukarıdet geç

tiği gibi Zat'ü Irk denen yere geldiklerinde As'ın 

oğlu Said, Mervan ve arkadaşlariyle görüşüp: "İn

tikamını geri bırakıp da nereye gidiyorsunuz"' ön
ce Aişe, Tnlha ve Zübeyir'i öldürünüz. Sonra evleri

nize gidiniz" dediği zaman, onlar "umulur ki bu 

yolda Osman'ın bütün katillerini öldürürüz" diye 

cevap vermişlerdir. 

Sonra As'ın oğlu Said, Talha ve Zübeyir ile 
görüşüp "Savaşı kazanırsanız har.giniz Halife ola-

ca" diye sormuş. 
· 

Onlar da "Halk hangimizi isterse o olur" diye 
cevap vermişler. Said: "Siz Osman'ın kanını iste

mek için ayaklandığınıza göre, Halifeliğe Osman'ın 

oğullarından birini geçirmelisiniz" dediği zaman 

"Muhacirlerin ihtiyarlarını bırakıp da, yetimleri mi 
başa geçirelim" diye cevap vermişler. 

Bunun üzerine Said kızarak dönüp gitmiş ve 

· Şu'be'nin oğlu Muğire: "Doğru fikir ancak Said'in 

dedlğidir" diyerek o da kendi kabilesi olan Sakif 

oğulları ile beraber dönmüştür. 

Müneyye'nin oğlu Ya'Ia seksen altına almış ol
duğu Cemel'i, yani erkek deveyi Hazret-i Aişe'ye 
takdim etmiş. O da, o deveye bindiğinden onunla 
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beraber bulunan Talha ve Zübeyir'e uymuş olan 
ayaklanaPJara Cemel topluluğu denilmiştir. 

Hazret-i Aişe o deveye binip Zat-ü Irk'ta.n ha
reket edeceği zama:ı müminlerin diğer anaları, ona 
veda ederek feryad ve figan içinde ağlamışlar. Ce
mel topluluğunu da ağlatmışlfırdı. 

Hazret-i Aişe, Talha ve Zübeyir ve onlan bağ
lı toplulukla birlikte Basra'ya giderken Hav'eb su
yuna gelince köpekler ulumağa başlamış ve "Bu ne 
suyudur diye sorunca" Kılavuz "Hav'eb suyudur" 
demesiyle, Hazret-i Aişe feryad ederek cenaze işi
tildiği zaman okunan Ayet-i kerimeyi, yani "Biz Al· 
lah'tan geldik ve ona dönüyoruz" mealindeki Ayet-i 
kerimeyi okuduktan sonra, "Ben Rasfıl-i Ekreıl"'den 
işittim, diğer kadınları da yanında bulunuyordu" 
(Ne olurdu bilseydim, acaba hanginize Hav'E-0 kö
pekleri ürüyecek) buyurmuştu. Meğer Hav'eb suyu
nun sahibesi benmişim. Aman beni geri çe'lririn" 
diye devesini çökertmiş. Halk da onun etrafına inip 
bir gün bir gece orada kalmışlar. 

Dördüncü Cüzde geçtiği gibi "Hav'eb köpekle
ri hangimize ürüyecek" buyurduğu zaman 5elma 
adındaki kadın da Peygamber'in huzurunda bulu
nuyordu. 

Hazret-i Ebu Bekir'in Halifeliğinin ilk zaman
larında Velid'in oğlu Halid, dinden çıkan mürtedler 
üzerine bulunurken, Bu Selm<l asi bir fıri<a ile 
Hav'eb denen yeri tutup Hazret-i Halid'le muharebe 
etmiş olduğundan, bu geçen Hadis o zaman b:.ı Sel
ma vakasiyle tevil olunmuştu. 

Bu sefer Hazret-i Aişe, o suyun başına gelip 
de köpekler ürüdüğü zaman, orası Hav'eb suyu de-
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nir denmez. Hadis hatırına gelmiş ve meğer o ben· 

mişim diye telaş edip, aman beni geri çevirin diye 

feryad etmişti. Fakat eğer o dönerse ordunun da· 

ğılacağı muhakkaktı. Hemşiresinin oğlu olan Zübe

yir'in oğlu Abdullah "Kılavuz yalan ·söylemi;;, bu 

·su Hav'eb suyu değilmiş" diye Hazret-i Aişe'yi man· 
dırmağa çalışmakta, o da kabul etmemekte iken 

"Aman Ali külliyetli askerle geliyormuş" demlince 

telaş gösterilmiş ve hemen oradan hareket edilmiş

tir. 

Olacağa çare yok. Hazret-i Peygamber'm bir 

mucizesi olan bu Hadis-i Şerifi, Hazret-i Aişe kendi· 
si rivayet etmiş ve yirmidört saat olduğu yerde 

kaldıktan sonra, geri dönmek istemişken Eshat- hep 

birden uyanamayıp gaflet içinde, onu yerinden kal

dırarak Basra'ya doğru koşup gitmişlerdir. 

CEMEL TOPLULUGUNUN BASRA'YA 

GtRtŞLERt 

Cemel topluluğu Basra'ya yaklaşınca, Hazret-i 

Ali'nin Basra valisi olan Hanif'in oğlu Osm&n ve 

şehrin ileri gelenleriyle haberleştikten sonra Bas

ra'lıların bir kısmı Osman'ın emrine uymuşlarsa da 

bir kısmı da ona karşı gelmişlerdir ve Basra'nm ile

ri gelenlerinden bazıları Talha ve Zübeyir He gö

rüşüp "Siz Ali'ye biat etmediniz mi" deyince "Evet 

biat ettik anıma, Kılıç başımızın üstünde idı" de

mişlerdir. 

Cemel topluluğu ilerleyerek Basra şehrinin el� 
varına gelmişler. Vali Osman da ahaliden kendisine 
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bağlı olanlarla birlikte Basra'dan çıkıp onlara karşı 
saf tutmuşlar. 

Talha ve Zübeyir ve daha sonra Hazret-i Aişe 
Osman'ın katillerini kısas ile Allah'm kitabını!1 hük
münü yerine getirmek lazım olduğuna dair hutbe
ler okumuşlar ve bu suretle halkı kendi tarafları
na çağırmışlardır. Bunun üzerine Osman'ın aske-

. rinden bazıları onları doğrulayıp, bazıları da yalan
lamış olduğundan aralarında geçen tartışma, dövü
şe dökülmüş ve birbirlerini taşlamağa başlamış
lardır. 

Bu sırada Sa'd oğullarından bir . kız çıkıp, Haz
ret-i Aişe'nin yanına gidip demiş ki: "Ey Mü'min
lerin annesi, Osman'ın katli senin evinden çıkıp 
bu mel'un deve üstünde kendini silaha karşı tut
mandan ehvendir. Allah tarafından senin içır. bir 
perde ve ihtiram vardı. Sen perdeni yırttın. Sana 
olan hürmeti de ortadan kaldırdın. Seninle <föğüş
meyi doğru bulan, seni öldürmeyi de doğru t'ulur. 
Eğer bize kendi isteğinle geldinse dön, kendi evine 
git ve eğer istemeyerek ve zorla getirildin is�. zor
balar için bizden yardım iste" demiştir. 

Yine Sa'd oğullarından- bir delikanlı çıkıp Tal
ha ve Zübeyir'e dokunaklı sözler söylemiş ve bu 
sırada her iki taraf muharebeye başlamıştır. 

O gün ve ertesi gün her iki taraf yorıılunca
ya kadar savaşıp iki taraftan da pekçok adamlar 
yaralandıktan sonra Sulhe yatmışlardır. Talna ile 
Zübeyir'in ne suretle biat ettiklerini anlamal< için 
Su'r-ül Kadi'nin oğlu Ka'b'ı Medine'ye gönderip ha
kikaten Talha ile Zübeyir zoraki biat eylemişler 
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ise, Hanifin oğlu Osman hükümeti onlara bırakmak 
ve istekleriyle biat etmişlerse bırakıp gitmeleri için 
karar almışlardır. 

Sur'un oğlu Ka'b bir cwna günü Medine'ye gel
di. Mescide girdi ve işi cemaatten sordu. Herkes 
sükCıt etti. 

Zeyd'in oğlu Osame (R.A.) bu sükCıtu bozup 
"Talha ve Zübeyir istemeyerek biat ettiler" deyin
ce, halk onun üzerine hücum ederek o kadar döv
düler ki az kaldı ölüyordu. Hazret-i Suheyb ve Ebu 
Eyyubu Ensari ve . Mesleme'nin oğlu Muhammed 
(R.A.) güç hal ile üsame'yi kurtarıp evine götü
rebildiler. Hazret-i Ali vak'ayı öğrenince. Vali Ha
nif'in oğlu Osman'a yazdığı mektupta "Talha ve 
Zübeyir Müslüman cemaatten ayrılmak için zor
lanmadı. Ancak cemaatle, yani toplulukla ve fazilet 
üzerine bulunanlarla beraber olması için zol'landı. 
Maksatları benim azlim ise, mazur olmazlar. Fakat 
başka maksatları varsa bakalım, onlar da baksınlar» 
diye_ yazmıştır. Sur'un oğlu Ka'b Basra'ya dönünce 
işi anlatmış. Talha ile Zübeyir Hanif'in oğlu Os
man'ı çağırmışlar Osman ise Hazret-i Ali'nin mek
tubuna dayanarak onlarla görüşmek istememiştir. 

Bunun üzerine Talha ve Zübeyir soğuk bir ha
vada ve gece karanlığında halkı toplayarak yatsı 
ezanı okunduktan sonra Basra camiine gitmişler ve 
orada bulunan kırk kişiyi öldürmüşlerdir ve Ha
nif'in oğlu Osman henüz mescide gitmemiş oldu
ğundan hükümet konağına gönderilen asker, Os
man'ı yakalayarak dövüp hapsetmişler ve hükümeti 
ellerine geçirmişler. Sonra Talha ile Zübeyir Bas-
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ra'lıları Hazret-i Ali ile muharebeye teşvik etmek 

için pek çok sözler söylemişlerdir. 

O sırada Kays oğulları kabilesinden bir adam 
çıkıp "Ey muhacirler siz İslamın davetine koşan

ların öncülerisiniz. Bundan dolayı sizin fazi!etiniz 

ve şerefiniz vardı. Bugüne kadar kaç HaHfe seç

tiniz ve bizimle bir danışma yapmadınız. Fakat biz 

kabul ettik. Bir H-alifeyi öldürdünüz ve Ali'yı seç

tiniz yine bizimle bir danışma yapmadınız. Şimdi 

bizi onunla muharebeye çağırıyorsunuz. Onun hak

kında gösterdiğiniz bu kadar şiddetin sebebim an
lıyalım da onunla döğüşelim. Haksız bir iş ·mi yaptı 

topluluğu onu öldürmek istemişlerse de, aşireti mani 

olmuştur. Fakat ertesi gün yine bu zata ve onunla 

beraber olanlara hücum ederek yetmiş kişiyi öldür

müşlerdir. 

Abd-ül Kays kabilesinin şeyhi, yani reisi Ce

bele'nin oğlu Hakim, kabilesi içinde hürmet ve 

riayet gören çok kahraman muhterem bir zat idi. 

Evvelce Sint eyaletinin beyi olup, o taraflard� çok 

muharebeler yapmıştı. Sonra azledilerek gelir · Bas
ra'da yerleşmişti. Hanif'in oğlu Osman'ın uğıadığı 

felaketi işitince, ona yardım etmek üzere Yediyüz 

elli kişi ile gelip Zübeyir'in oğlu Abdullah ile görüş

müş ve Hanif'in oğlu Osman'ın salıverilmesini ve 

Hazret-i Ali gelinceye kadar iki tarafın bulunduk

ları hal üzere kalmalarını teklif etmiş ve "Siz Al

lah'tan korkmaz mısınız. Haksız olarak bu kadar 

kan döktünüz" demiş. 

Zübeyir'in oğlu Abdullah "Biz Osman'ın kanı 

için kan döküyoruz" deyince, Cebele'nin oğlu Ha-
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kim "Osman'ı sizin öldürdüğünüz adamlar mı öldür
dü" diye itiraz etmiş, Zübeyir'in oğlu Abdullah 
"Sen Ali'ye biatten vaz geçmedikçe, biz Osman'ı 
salıvermeyiz" demesi üzerine, davanın kesilmesi 
kılıca bırakılmış ve bu hicretin otuzaltıncı senesi 
Rebiülahirin'in sonunda iki taraf arasında kanlı bir 
çarpışma olmuştur. 

Cebele'nin oğlu Hakim kendi adamlariyle mey
dana çıkıp Cemel topluluğu da onların üzerine hü
cum edince şiddetli bir çarpışma olmuş. Hakim ile 
pekçok adamları ölmüş, yanındaki reislerden yalnız 
Züheyir'in oğlu Harkus (R.A.) kendi topluluğu ile 

kabilesi olan Beni Sa'd'ın yanına kaçıp kurtulmuş
tur. Bundan dolayı Sa'd oğulları kabilesi bir tarafa 
çekilip karşı koymakta devam ettikleri gibi, Abd-ül 
Kays kabilesi ile Vail'in oğlu Bekir kabilesinin ço
ğunluğu hiddetlenerek Hazret-i Ali'nin yolu üzerin
de toplanıp, onun gelmesini beklemeğe başlamış
lardır. 

Hazret-i Peygamber zamanından beri Müslü
manların fütühatına bütün gayretlerini sarfeden ga
zilerden bir çoğ.unun böyle yqk yere ölüp gitmele
rine üzülmemek kabil değildir. 

Ne çare ki, böyle fitne fesad günlerinde halkın 
kalb gözleri bağlanır, sonra insana kan ağlatacak 
hadiseler, görünür ve ağlanır. Bu dünyanın hali 
budur. 

Cemel topluluğu yukarıda geçtiği gibi Ba::;ra'da 
galip gelip hükümeti tamamiyle ele alınca Hazret-i 
Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı Beyt-ül Mal me
muru yaptılar. 
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Sonra Hazret-i Aişe tarafından, birliğe katıl
maları için Küfe, Medine ve Yemame ahalisine 
mektuplar yazıldı. Şam valisi Muaviye'ye de ma
lümat verildi. Muaviye ise her iki tarafın çarpışa
rak zayıf düşmelerini ve bu suretle meydanın ken
disine kalmasını ümitle bekliyordu. Bu sırada Ha
nif'in oğlu Osman salıverilmiş ise de, sakalı ve kaş
ları yolunmuş olduğundan öyle yüzü yolunmuş bir 
halde Basra'dan çıkıp Hazret-i Ali tarafına gitmiş
tir. 

HAZRET-1 ALl'NtN BASRA'YA GELtSt 

Mü'minlerin Emiri Hazret-i Ali, (R.A.) Şam 
seferine hazırlanırken, Hazret-i Aişe ile Talha ve 
Zübeyir'in Mekke'den çıktıkları haberi gelince Şam'a 
gitmekten. vaz geçerek yaptığı hazırlıkla onların 
üzerine gitmeyi kararlaştırmıştı ve halkın ileri ge
lenlerine dönerek "Dört kişi, yani halkın en cömer
di ve e!J çok ciri fikirlisi olan Talha ve halkın en 
kahramanı ve cesuru olan Zübeyir ve halk arasında 
en yüksek bir mevkide. bulunan ve kendisine hür
metle itaat edilen Aişe ve ençok zengin olan Müney
ye'nin oğlu Ya'la benim başıma bela oldular. Al
lah'a yemin ederim ki, benim hakkımda meydana 
koyacak çirkin birşey biılamadılar. Kendim için 
Müsiümanlann mallarından birşey almadım. Heva 
ve hevese kapılmadım. Osman'a onlar benden daha 
çok itiraz etmişlerdi. Sonra bana biat ettiler. Adil 
veya zalim olduğumu tecrübe etmeden biati oozdu
tar. Ben Allah'ın hükmüne razıyım. Bununla bera
ber onları davet edeceğim, kabul ederlerse tövbe 
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makbuldür. Etmezlerse onların kılıcın yüzünü gös
teririm. Kılıç hakkı batıldan ayırır" dedi ve Me
dine'!ileri muharebeye teşvik ederek davet etti. 

Medine'liler önce ağır davranmışlarsa da Sa
habenin seçkinlerinden Hanzala'nın oğlu Ziyad "Ben 

senden ayrılmam, her vakit seninle beraber asilerle 
döğüşürüm" dedi. Ensardan ve salih kimselerden 
bazıları da Emir-ül Mü'mininin davetini kabul etti. 

Ebu Katade (R.A. ) kalkıp "Ey Emir-el Mü'
minin bu kılıcı bana RasOlullah kuşattı. Uzun za
mandır kınında duruyor. Onu bu ümmetin içi12e 
fesad sokan bu zalimlerin üzerine sıyıracağım" dedi. 

Mü'minlerin analarından ümmü Seleme (R.A.) de� 
"Ey Emir-el Mü'minin kabul etmeyeceğini L.!liyo
rum. Yoksa seninle beraber giderdim. Bu benim am
camın oğludur ve bence nefsimden daha kıymetli
dir. Seninle beraber gitsin. Her yerde seninle be
raber muharebe etsin" diyerek amcazadesini teslim 
etti. 

Bu suretle Medine'lilerden pekçok halk Hazret-i 
Ali ile birlikte sefere hazır oldular. İçlerinde Bedir'
de bulunanlardan altı kişi de vardı. 

Bunun üzerine Hazret-i Ali,
_ 

Bedir ehlinden Ha
nif-i Ensari'nin oğlu Sehl'i Medine'de vekil bıraktı 
ve Medine halkından kendisine tabi olanlarla bera
ber Otuzaltıncı hicret senesinin Rebiül ahir'inde Me
dine'den çıkıp Rebze'ye gitti. Medine'de bulunan Kii
fe ve Basra ahalisinden dokuzyüz kadar gönüllü de 
onunla beraber gitti. 

Hazret-i Ali Medine'den çıkarken Selam'ın oğlu 
Abdullah ile karşılaştı. Abdullah atının dizgininden 
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tutup "Ey Mü'minlerin Emiri Medine'den çıkma. 
Eğer çıkarsan Allah'a yemin ederim ki bir daha 
buraya İslam hükümeti girmez" dedi. 

Halk, ona sövüp sayarak üzerine hücüm ettiler. 
Hazret-i Ali "Ona dokunmayın. O Rasfil-i Ekrem'in 
Eshabından ne güzel bir adamdır" dedi. Abdullah'ın 
sözü doğru çıkmıştır ki, ondan sonra Medine Hila
fet makamı olmamıştır. Çünkü Hazret-i Ali KUfe'de 
bulunup, ondan sonra Şam Emevilere, Bağdat c!R Ab
basilere saltanatın baş şehri olmuştur. 

Hazret-i Ali Rebze'ye geldiği sırada büyük oğ
lu Hasan (R.A.) oraya gelip babası ile görüşünce 
"Osman muhasara olununca Medine'den çık. Onun 
katlinde Medine'de bulunma dedim, dinlemed!n. Os
man öldürüldükten sonra Arap kabileleri ve diğer 
memleketlerin ahalisi sana tabi oluncaya kadar biat 
alma. Onlar sensiz bir iş beceremezler dedim, dinle
medin. · Bu kadın ile bu iki adam ayağa kalkınca, 
halk anlaşıp, karışıp kavga yatışıncaya kadar evin
de otur. Fesad çıkacak olursa başkalarının ellerin
den çıksın dedim, dinlemedin. Şimdi iş büyüdü ne 
yapacaksın" dedi. Ona cevap olarak Hazret-i Ali 
de: "Oğulcağızım Osman'ın evi sarıldığı zaman Me
dine'den çıkmanın yolu yoktu. Çünkü bizim de et
rafımız sanlinıştı. Biat işine gelince, bu iş Medine' -
illerin hakkıdır. Bu hakkın onların elinden çıkma
sını doğru görmedim. Rası1lullah'ın vefatında halk 
Ebu Bekir'e sonra da ömer'e biat ettiler. Ben de et
tim. ömer'in vefatında danışma meclisinde olan altı 
kişiden birisi de bendim. Osman'a biat olundu. Ben 
de ona biat ettim. Onun katlinden sonra halk kendi 
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istekleriyle bana biat ettiler. Ben ondan sonra karşı 

gelenlerle cenk ederim. 
Allah'ın hükmüne razıyım. Talha ve Zübeyir'in 

çıkışları üzerine şimdi evime kapanıp durmak nasıl 
olabilir. Hilafet işinin idaresi benim vazifemdir. Ona 
ben bakmadığım takdirde kim bakacak. Sen bu fi
kirlerden vaz geç oğlum" dedi. 

Hazret-i Ali ayaklananlardan evvel Basra'ya 
varmak için Medine'den çıkmış iken Rebze'ye gelin
ce, onların Basra'ya doğru gitmiş olduklarını haber 
aldı. Ne yapacağını düşünüp görüşmek üzere Reb
ze'de durakladı. Küfe valisi Ebu Musa El-eş'ari 
(R.A.) ı  davet için, Ebu Bekir'in oğlu Muhammed 
ile Cafer'in oğlu Muhammed'i Küfe'ye gönderdi ve 
Küfe halkına karşı da "Allah'm dinine yardımcı olu
nuz, kalıp yanımıza geliniz. Biz işin düzelmesini is
tiyoruz. Ta ki bu millet eskisi gibi kardeş olması 
için çalışalım" diye mektup yazdı ve yol hazırlığı
nın tamamlanmasına çalıştı ve askere dönerek be
liğ bir hutbe okudu. Hutbede şöyle dedi: 

"Alla'.h'u Teala bizi İslam ile aziz etti, <Janımı
zı yüce kıldı. Hepimiz alçak bir durumda ve bir
birimize düşman iken, İslam birliği ile hepimizi 
kardeş yaptı. Bu fitne çıkıncaya kadar halkın hali 
hep böyleydi. işlerini Allah'ın kitabına göre yap
makta idiler. Bizden evvel gelen milletler fırka fır
ka dağıldığı gibi bu ümmet de elbette öyle fırka 

fırka olacaktır. Bugünkü halin şerrinden Allah'a 
sığınırız" dedikten sonra dönüp, "Her halde olacak 
olur. Bu ümmet yetmişüç fırka olur. İşte bana 

düşmanlık eden fırkayı gördüm. Şimdi din!nizde 
sebat ediniz ve benim gösterdiğim yolda gidiniz. 

F. 3 
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Peygamberimizin yolu budur. Onun yolundan gidiniz. 

Bir güÇiükle karşılaşırsanız Kur'an'a 'başvurunuz ve 
·Onun hükmüne göre hareket ediniz" dedi. 

Bu sırada Ubeyd'i Tai'nin oğlu Said, · Tay ka
bilesinden bir cemaatle gelip Halifeye bağlılıklarını 
bildirdiler. 

Sonra Hazret-i Ali bir kızıl deve üzerinde oldu

ğu ve yedeğinde Kümeyt yani kestane dorusu bir 
kısrak olduğu halde askerle Rebze'den hareket etti. 

Sağ kolda Hasan, sol kolda Hüseyin olup diğer oğlu 

Muhammed Hanefiyye de bayrak taşıyordu. Süvari 

kumandanlığına Yasir'in oğlu Ammar, piyade ku
mandanlığına da Ebu Bekir'in oğlu Muhammea, or

du öncülüğüne de Hazret-i Abbas'ın oğlu Abdullah 

memur edildiler. 

Beraberinde dörtbin kadar asker vardı. Bunla

rın sekizyüzü Ensardan, dörtyüzü de Şecere-i Rıd

van altında biat etmiş olan Eshab idi. İçlerinde Be

dir' de bulunanlardan ve Eshabın çok seçkinlermden 
mübarek ve muhterem kimseler vardı. 

Yolda Küfe'den Amir-i Şeybani gelip kendisiy
le görüştü. Hazret-i Ali ondan Küfe valisi olan Ebu 

Musa El-eş'ari'nin halini sordu, O da: "Sulh ister 
isen, Ebu Musa sulh adamıdır. Eğer cenk ister isen, 

o cenk eri değildir" diye cevap verdi. Hazret-i Ali 

de "Ben de sulh isterim" dedi. 

Zikar adındaki konağa vardıklarında Hanif'in 
oğlu Osman yüzü yolunmuş olduğu halde gelip gö

rüştü. 

"Ey Mü'minlerin Emiri, beni sakallı göndermiş

tin. Şimdi sana sakalsız geldim" dedi. Hazret-i Ali, 
<>nu "Ecir ve hayra nail oldun" diyerek tesem etti. 
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Sonra Hazret-i Ali "Benden evvel iki zat Ha
life olup, kitap ve sünnetle amel ettiler. Sonra üçün:. 
-cüsü h�da, şöyle ettiler, böyle işlediler. Sonra 

bana biat ettiler. O zaman Talha ile Zübeyir de biat 
etmişken, biatı bozdular. Ebu Bekir, ömer ve Os
man'a uyup da bana karşı gelmeleri şaşılacak bir iş
tir. Yemin ederim ki, benim, benden· evvelkilerden 
aşağı olmadığımı ikisi de bilir. Ya Rabbi onların 

bağladıkları . düğümü çöz ve yaptıkları işin fena
bklannı kendilerine göster," dedi, ve Rebze'den 
KUfe'ye göndermiş olduğu elçilerin dönüşlerine ka
<lar Zikar'da onları bekledi. 

Bu iki Muhammed KUfe'ye gidip, Halifeııiıl 
eınirnamesini Ebu Musa El-eş'ari'ye verdikleri za
man, Ebô. Musa "Ayaklanmak dünya yoludur. Otur
mak ahiret yoludur. Biz ise ahireti üStün tutarlZ", de

yip halkı tarafsızlığa teşvik edince, ikisi de hiddet

lenerek dönüp işi Hazret-i Ali'ye haber verdiler. 

Hazret-i Ali, yine Ebu Musa'yı inandırmak 

için Hazret-i Abbas'm oğlu Abdullah ile Oştür'i gön

derdi. Onlar da KUfe'ye gidip Ebu Musa'yı inandır

mak istedilerse de muvaffak olamadılar ve üzüle

rek dönüp Hazret-i Ali'ye beyan ettiler. 

Sonra Hazret-i Ali oğlu Hazret-i Hasan'la Es

babın büyüklerinden Yasir'in oğlu Ammar (R.A.)ı  

gönderdi. Onlar da KUfe'ye gidip doğruca camiye 

girdiler. Ebu Musa, Hazret-i Peygamber'in torunu

nun mescitte olduğunu işitince hemen mescide git

miş ve Hazret-i Hasan'ı bağrına basıp sevgi ve ihla
sını açıklamıştı. 
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Yasir'in oğlu Ammar "Ey Ebu Musa, Ali'yi 
bırakarak asilere �atıldın" deyince, Ebu Musa "Ben 
öyle bir iş yapmadım" demiş. 

Hazret-i Hasan "öyle ise niçin Kille ahalisinr 
bize yardımdan men �iyorsun. Biz Müslümanların 
halini düzeltmekten başka birşey istemiyoruz" bu
yurmuş. 

Ebu Musa: "Anam, babam sana feda olsun� 
Buyurduğunuz doğrudur. Fakat Rasfilullah hazret
lerinden- işittim ki, yakında Müslümanlar arasında 
bir fitne çıkacaktır. Orada oturan ayakta duran
dan ve ayakta duran ytiriiyenden, yürüyen hayvan 
sırtında gidenden daha hayırlıdır. Müslümanlar hep 
kardeştir. Kanları ve mallan birbirine haramdır" 
diye cevap vermiş. 

Bunun üzerine Ammar hiddetlenerek, Ebfı Mu
sa'ya çıkışmış. Halktan bazıları da Ammar'a ağır
sözler söylemiş. Bu suretle halka heyecan gelınişse
de Ebu Musa teskin etmiştir. Bu arada da "Ebu 
Musa tarafsızlığım bildirmiş. Bu bir içtihaddır. iç
tihadında hata da etse, affedilir, mazur sayılır. Fa
kat bu takdirde Hilafete bağlı olan Kille valiliğin
den çekilmesi lazım gelir" diye itirazlara uğramıştı. 

O sırada, Hazret-i Aişe Kfıfe'nin ileri gelenlerin
den Savhan oğlu Zeyd'e bir mektup gönderip ya 
evinde oturup kapanmasını, yahut kendisine yardım 
etmesini emretmiş. 

Kfıfe ahalisine de, bu yolda bir mektup gön
dermişti. Savhan'ın oğlu Zeyd camiin kapısında 
ayakda durup o mektupları okumuş, onları tenkidi 
etmiş ve küçümsemişti. Orada bulunanlardan bid 
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Zeyd'e itiraz edince halk arasında bir heyecan pey

da olmuştu. 

Hemen Ebfı Musa El-Eş'ari kalkıp "Ey ahali, 
beni dinleyiniz, bana itaat ediniz. Tarafsız bir top

luluk olunuz. Fitne çıkınca insan şüphelere dü§er 

hayrette kalır. Hakikati bilinmeyen bir neticeye gö

türür. tş bitince durumun hakikati meydana ;;ıkar. 

Fitne, yürek ağrısı gibi bir hastalıktır. Onda her 

türlü rüzgarlar eser. En akıllılar çocuk gibi hayrette 

kalırlar. Kılıçlarınızı kınlarına sokunuz. Karbrıları

nızı kırınız. Oklarınızı parça parça ediniz. Evleriniz

den ayrılmayınız. Kureyş Medine'den çıkıp ve ilim 

ehlinden ayrılıp da kumandanlarla · karıştıklarında, 

onların işlerine karışmayınız. Benim nasihatimi din

leyiniz. Dünya ve. ahirette selamet bulursunuz" dedi. 

Savhan'ın oğlu Zeyd, Ebfı Musa'ya karşı "Fırat'ı 

geri çevir, eğer nehir geldiği yere dönüp giderse, 

sen de dediğini yapabilirsin. Anlamadığın işi b1rak. 

Ey ahali ... Yürüyünüz Mü'minlerin Emirinin yanına 

gidiniz, hak yolu bulmuş olursunuz" dedi. 

Kahraman Ka'ka kalkıp: "Aleme nizam vere

cek, ortalığı düzeltecek, mazlumun hakkını zalim

den alacak bir hükümet iazımdır. tşte Mü'minlerin 

Emiri sizi bu düzeltmeğe davet ediyor. Onun da

vetine koşunuz ve hemen yanına gidiniz" dedi. Yine 

Kfıfe'nin ileri gelenlerinden Eb-ül Hayr adındaki zat 

da "Ey Ebu Musa, Talha ve Zübeyir Ali'ye biat 

ettiler mi" diye sorlu. Ebfı Musa "Evet" diye ce

vap verdi. Eb-ül Hayr "Ondan sonra Ali biab bo

zacak bir iş yaptı mı" deyince, Ebfı Musa "Bilmi

yorum" dedi. Eb-ül Hayr "öyle ise, sen bunu öğ-



38 KISAS-! ENBiYA il · I 

reninceye kadar biz seni bırakıyoruz. Halle şimdi 
dört fırkadır. Ali, Kfıfe'nin arkasında, Talha ile 

Zübeyir Basra'da, Muaviye Şam'dadır. Bir fırka da 

Hicaz'da vardır. Onlar yeteri derecede hazırlıklı 
değildir. l{içbir düşman da onlarla döğüşmez" de

yince, Ebu Musa "işte insanların en hayırlısı on

lardır" demesiyle, Eb-ül Hayr "Artık senin içinde
ki kin ve gayz, sana galebe etti, ey Eba Musa ... '" 

diye · sözü kesti. Sonra Hazret-i Hasan (R.A.) de

çok tesirli sözler söyledi ve halk hep onun tarafına 

döndü. 

Bu sırada Tay kabilesinden bir kalabalık gelip 
Hatem'in oğlu Adiy'e "ne emredersin" dediklerin

de, o da, "Biz Hazret-i Ali'ye biat ettik. Bizi bü
yük bir işe çağırdı, biz gideriz" diye cevap verdi. 

Reisle>rden Amr'in oğlu Hind, kalkıp "Mi.i'min

lerin Emiri bizi davet etti ve bize mebuslar gönder
di. Hatta Hazret-i Peygamber'in torunu olan oğlu 

da geldi. Hadi Emirinizin yanına gidiniz ve ona 

her türlü yardımda bulununuz" diye halkı teşvik 

etti. Adiy'nin oğlu Hacer de o yolda sözler söyledi. 

O sırada halk hükümet konağına hücum et

mişti. Hazret-i Ali, oğlu Hasan ile Ammar'ı yolla
dıktan sonra arkalarından Uştür'ü de göndermiş. 

üştür Kfıfe'ye gidince mescide girmiş, bakır.ış ki,. 

Hazret-i Hasan'la Ammar, Ebu Musa ile münaka
şa ediyor. Hemen çıkıp ve önüne gelen hallcı sürüp 

hükümet konağına varmış ve çok hızlı bağırarak 

Ebu Musa'nın adamlarım dışarı çıkartmış. Onlar da 

"Ey Eba Musa, üştür geldi. Hükümet ko:rağına 

girdi. Bizi döğerek kovdu" diyerek bağırmışlar. 
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Sonra Ebu Musa gelince, Oştür onu da kovmuş ise 
de, Ebu Musa "Bu akşamlık bana izin ver" diye 
yalvarmış. O da kabul etmiş. 

Hazret-i Hasan ise "Ey ahali. Ben yarın sabah
leyin hareket edeceğim, istiyenler benimle beraber 
gelsin" dedi. 

Ertesi gün Hazret-i Hasan ve Ammar ile bera
ber Küfe'den dokuzbin asker hareket edip Haz
.ret-i Ali'nin yanına gittiler. 

Zikar denen yere varınca, Hazret-i Ali onları 
güzel sözlerle memnun etti ve dedi ki : "Ey Kufe'
liler siz Acem Padişahları ile cenk ettiniz. Onların 
topluluklarını dağıttınız. Hatta mirasları size kaldı. 
Bu kerre ben sizi davet ettim. Hep beraber Basra'
ıdaki kardeşlerimize gidelim. Onları hak yoluna ça

ğıralım. 

CEMEL VAK' ASI 

Zikar'da birçok asker toplandı. Abd-ül Kays 
kabilesi de Halifenin yolu üzerinde onun gelmesini 
beklemeğe başladılar. 

Hazret-i Ali, Küfe büyüklerinden Ka'ka (R.A.) ı 

hususi talimatla Basra'ya gönderdi. Ka'ka Basra'ya 
varınca önce Hazret-i Aişe'nin yanına gitti. "Ey 
validemiz, bu şehre niçin geldiniz" diye sorunca, 
c da, "ümmetin halini düzeltmek için" diye cevap 
vermiş. 

Bunun üzerine Ka'ka "Talha ve Zübeyir'i de 
�ağır, onlar da gelsinler ve onlarla yapacağımız ko
nuşmamızı dinle" demesiyle, Hazret-i Aişe onlara 
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haber gönderdi. Talha ve Zübeyir de geldiler. Ka'ka 

aynı suali onlara da sordu. Onlar da Hazret-i 
Aişe'nin sözünü tekrarladılar. 

Ka'ka da "ıslah dediğiniz nedir? Bana anlatı

nız" deyince, onlar "Osman'ın katilleri hakkında 

kısasın yapılmasıdır ki, o yapılmazsa Allah'ın ki

tabının hükmünü terk etmek clur" demişlerdir. 

Ka'ka, bunun üzerine "Siz Basra ahalisinden 

Altıyüz adam öldürdünüz. Size altıbin kişi gazap 

etti. Züheyr'in oğlu Harkus'u tutmak istedini..r.. .AJ.tı

bin adam onu korudu. Eğer oi:ılan bu haliyle bıra
kırsanız, .sakınmasını istediğiniz şey de vuku bu

lur ve eğer hep sizden ayrı duranlar ile harb ede

cek olursanız bütün Muzar ve Rebia kabileleri si

zin aleyhinize ayaklanırlar. Islah nerede kalır'?" 

Hazret-i Aişe "öyle ise bu hususta senin fik

rin nedir" deyince, Ka'ka "Bu derdin devası fitne

yi yatıştırmaktır. Fitne bitince Osman için ayak

lananlar korku ve hayret içinde kalırlar. Bu fırsatı 

ganimet biliniz, hayra alet olunuz, bizi belaya sok

mayınız. Yoksa iki tarafta helB.k olur" diye cevap 
vermiş. 

Onlar da "Çok doğru ve güzel söyledin, eğer 

Ali de senin fikrinde olarak buraya gelirse iş biter 

ve fesad ortadan kalkar" demeleri üzerine, Ka'ka 

sevinerek dönmüştür. 

O sırada Basra'lılardan birçok halk Zikar'a ge
lip Kiife'lilerden olan kardeşleriyle görüşmüşler ve 

sulh niyetinde olduklarım bildirmişler. Kiife'liler de 
onlara öyle söyliyerek Halifenin huzuruna çıkarmış

lardır. 
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Hasılı Basra'dan gelmiş olan misafirler mem
nun olarak dönmüş, Ka'ka da sulh haberiyle Zikar'a 
gelince artık sulh tarafı kuvvet bulmuş ve herkes 
memnun olmuştu. 

Bunun üzerine Hazret-i Ali kalkıp güze! bir 
hutbe okudu. Cenab-ı Hakka hamd ve şükretti ve 
Arabın cahiliyle zamanındaki bahtsızlığını ve lslam
dan sonraki bahtiyarlığım ve asrı Saadetten sonra 
Allah'ın lütfu ile üç Halifeye biat olunarak, ittifakla 
ve bir arada kalındığını ve bu hadiseye ancak dün
yayı isteyen ve başkasına hased eden her şeyi geri 
çevirmek hayalinde olan kimselerin sebep olduğunu 

-söyledi. Sonra da "Yarın sabah Basra'ya gidiyorum. 
Osman'ın aleyhine çıkanlardan ve onlara yardım 
edenlerden kimse benimle beraber gelmesin" dedi. 

tbn-i Sevda diye tanınan ve Sebeiyye gürühu
nun başı olan Sebe'in oğlu Abdullah ve Mülcem'in 
oğlu Halid ve Oştür gibi evvelce Hazret-i Osman 
3.leyhine çıkmış olan reisler, Hazret-i Ali'nin bu em
rinden kuşkulanmışlar ve gece toplanıp aralarında 
görüşmüşler ve demişler ki : "Ali, Kitabullah'ın ah
kamını Cemel topluluğundan daha iyi bilir ve yapıl
masına daha çok çalışır. Osman aleyhine ç:;.kmış 
<Olanlar şimdi hep onun yanında olduğu halde bakın 
ne diyor. !ki taraf barışınca ne olacak, düşünmeli
yiz" içlerinden Oştür demiş ki: "Yemin ederim ki, 
bizim hakkımızda iki tarafta aynı şeyi düşünü.·. Ba
rışınca bizi idama kalkarlar. Geliniz Talha'y3. yük
lenelim de onu Osman'ın tarafına katalım. Ondan 
sonra bizim rahat durmamıza razı olurlar. Bununla 
yetinip ilerisine gitmezler" deyince, tbn-i Sevda de
miş ki "Talha'nın yanında beşbin kadar adam var. 



KISAS-1 ENBiYA il . 1 

Siz ise burada ikibin beşyüz kişisiniz. Bu dediğinizi 
yapamazsınız". 

Heytem'in oğlu Alya: "tki fırkadan da ayrıla
lım, işin sonunu bekliyelim" deyince, tbn-i Sevda 
"Halk sizin yalnız kalmanızı isterler ve sizi yalnız 
görünce üzerinize hücum ederler". 

Hatim'in oğlu Adiy demiş ki "Ben ne Osman 
üzerine bir harekete uydum, ne de bunu köfü gör
düm. Fakat dediğiniz olursa, iş bu duruma kadar 
gelirse, bizim de atımız var, silahımız var. Siz ileri 
giderseniz ben de giderim, geri kalırsanız ben de 
geri kalının". 

Salebe'nin oğlu Salim ve Evfa'nın oğlu Sı.lveyd 
"Yapacağınız işe bir karar veriniz" demesiyl�, tbn-i 
Sevda "Arkadaşlar, sizin tzzetiniz, kuvvetiniz halk. 

ile beraberdir. Şimdi onlara yaltaklık ediniz. tki 
taraf birbirine yaklaşınca aralarında bir kavga çı
karınız ki, birbirleriyle çarpışmağa mecbur . olsun
lar. O zaman siz de korktuğunuzdan kurtulursunuz''" 
dedi. ötekiler de bu fikri · kabul etti. Yine ordudan 
uzak kalmamak üzere karar verdiler ve bu kararla 
ayrılıp dağıldılar. Başkaları onların bu kararını bil-
miyordu. 

Hazret-i Ali, sabahleyin hareket ederek Abd-ül.' 
Kays kabilesinin olduğu yere indi. Onlar da ona 
katıldı, hep beraber Zaviye adındaki köye geldiler. 
ondan sonra Basra'ya gittiler. 

Cemel topluluğu da ileri yürüyerek, Ziyad'ın 
· oğlu Abdullah,'ın kö,Şkünün önünde karşılaştılar. Vail 

oğlu Bekir kabilesi, Abd-ül Kays ile haberleşip Haz
ret-i Ali ile birleştiler. Bu iki büyük kabilenin Ha--
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life ordusuna geçmesi, halkın nazarlarında ken
dilerine bir kuvvet ve heybet verdi. 

Basra'nın büyük Şeyhlerinden olan Kays'ın 
oğlu Ahnef Hac için · Mekke'ye giderken, Medine'ye 
uğramıştı. O zaman Hazret-i Osman, evinde kuşatıl
mış bir halde bulunuyordu. Ahnef işin sonunda 
Hazret-i Osman'ın öldürüleceğini anlamış ve o za
man Medine'de bulunan Hazret-i Aişe ile Talha 
ve Zübeyir'e gidip "Osman'dan sonra kime biat ede
yim" deyince, üçü de "Ali'ye" demişler. Sonra Haz
ret-i Osman şehid edildikten sonra Hazret-i Ali 
Halife olunca, Ahnef Mekke dönüşü Medine'ye 
uğrayıp Hazret-i Ali'ye biat ettikten sonra Basra'
ya gitmişti. Aişe, Talha ve Zübeyir, Basra'ya gelip 
Ahnef'i Ali ile muharebeye çağırdıkları zaman, Ah
nef hayrette kalmış ve "Siz bana, Ali'ye biat et de
mediniz mi" . diye sormuş, "Evet, demiştik ama, son
ra onun halinde değişiklik oldu" demişler. Ahnef 
de, ''Ben biatımı bozmam, fakat Mü'minlerin ana
sıyle de muharebe etmem. Topluluğun içinden çıkıp 
bir tarafa çekilirim" diyerek altıbin kadar adamıy
le Basra'ya iki saat meSafede bulunan Celca adın
daki · yere çekilmişti. 

Bu sefer Kays'ın oğlu Ahnef, Hazret-i Ali'nin 
huzuruna geldi. Geçeni hikaye etti ve "istersen se

ninle beraber cenk edeyim, istersen onbin kılıcı 
muharebeden men etmek için tarafsız durayım•P 
dedi. 

Hazret-i Ali, ikinci şekli tercih buyurduğlmdan, 
Ahnef, hemen Temim ve Beni Sa'd kabilelerine ha

ber gönderdi. Hepsi ona uydular. O da, onlarla be-
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raber tarafsız kalmak üzere topluluktan çekilip dı· 

.şarıda kaldı. 

Ka'ka ile Cemel topluluğu arasında verilmiş 

olan karara göre, sulh etmek, kuvvet bulmuşsa da, 

iki tarafta da yine muharebe etmek isteyenler 

�oktu. 

Hatta Cemel topluluğundan bazıları, hemen har

be başlanmasını, Avvam'ın oğlu Zübeyir hazretleri

ne teklif etmiş ise de, O Ka'ka ile verilen karardan 

bahsederek kabul etmemişti. 

öte taraftan da bazıları, hemen harbe başlan
masını Hazret-i Ali'ye söyledikleri halde O da ka
bul buyurmanuştı ve Talha ile Zübeyir'e "Eğer 

Ka'ka ile vermiş olduğunuz kararda duruyorsanız, 

muharebeden vaz geçiniz. tnelim işimize bakalım" 

diye haber gönderdi. 

O sırada Talha ve Zübeyir, ileri doğru çıktılar. 

Hazret-i Ali de yürüyüp onların yanına gitti ve on

lara "Döğüşmeğe hazırlanmışsınız, fakat Allah hu

zurunda da buna bir sebep ve özür hazırladınız mı? 

.Ben sizin din kardeşiniz değil miyim, size benim ka

nımı helal kılacak bir sebep var mı" dedi. Sonra 

Talha'ya dönerek "Ey Talha, kendi haremini evin

de bırakıp, Rasfıl-i Ekrem'in haremini buraya ge

tirerek, onunla beraber mi çarpışacaksın. Sen bana 

biat ·etmedin mi" deyince, Talha "Evet ama kılıç 

boynumun üstündeydi" diye cevap verdi. 

Bununla beraber Hazret-i Ali'nin sözlerinden 

müteessir olarak, Hazret-i Talha'ya bir tereddüt ve 
pişmanlık geldiği de söylenir. 

Sonra Hazret-i Ali, Hazret-i Zübeyir'e dönerek 

"'Ey Zübeyir, hatırında mıdır ki, bir gün Rasfıl-i Ek-
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rem, sana sen zalim olduğun halde Ali ile çarpışa
caksın) buyurmuştu" deyince Peygamber'in Hadisi 
Zübeyir'in hatırına geldi. Sanki derin bir uykudan 
uyanıp kendine gelmişçesine "Evet Ya Rab" dedi ve 
"Eğer bu Hadis-i Şerif evvelce hatırıma gelseydi, 
buraya gelmezdim. Allah'a yemin ederim ki, aslR 
seninle döğüşmem" diye yemin etti. 

Hazret-i Ali dönüşünde, arkadaşlarına "Zübeyir 
sizinle muharebe etmemek üzere yemin etti" de
mişti. 

Zübeyir de arkadaşlarının yanına gitmiş Y� işi 

bildirmişdi. Hazret-i Aişe "O halde ne yapacaksın" 
diye sorunca, "Savuşup gideceğim" diye cevap 
verdi. 

Oğlu Abdullah ise, ona itiraz ederek "iki fit
neyi bir yere getirdin, tam vuruşacaklan vakit, sa
vuşmak istiyorsun. İş öyle değil, Sen Hazret-i Ali'
nin bayrakları altındaki yiğitlerden korktun" deme
siyle Zübeyir "Ne yapayım yemin ettim" deyince,_ 
Abdullah "Yeminine kefaret ver de, yine Ali ile cenk 
et" diyerek kölesi Mekhul'ü azad ettirmiş olduğu 
söylenir. 

Talha ve Zübeyir, Aşere-i Mübeşşere'den olduk
ları halde fikirlerinde ve içtihadlarında yanılarak 
fitnenin büyümesine sebep olmuşlarsa da, vak'alann 
gelişine nazaran onların bu derece ileri gitmelerine· 
oğullan sebep olmuştur. Hususiyle Hazret-i Zübeyir, 
hakkındaki Hadisi hatırlayarak, Hazret-i Ali ile 
muharebe etmemek için yemin etmişken, oğlunun 
çarpışması için o derece kuvvetle zorlaması şaşıla
cak şeydir. 
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Babalar barışmak istiyor. Oğullan razı olmu

yor. Demek ki, Kur'an'ın buyurduğu gibi, (insana 
malı ve evladı büyük birer fitnedir) . 

Eshab kendilerini haklı sanarak, içtihadlannda 

yanılsalar da mazur olurlar. Fakat dünya için mu
harebe eden halk zalim olarak öldüıiilmüş olurlar. 

tster öyle olsun, ister böyle olsun, tsıam'ın bü
yük büyük fetihlerine yardım edecek olan bunca 
kahramanların birbirini öldürmelerine üzülmemek 
kabil değil. 

Ne gariptir, bu ne büyük fitnedir ki, bir ta
rafta, Rasfilullah'ın Halifesi ve sevgili torunları 
ile Yasir'in oğlu Ammar gibi �abın büyüklerinden 

bir kimse ve Bedir muharebesine katılanlarla, Şe
cere-i Rıdvan altında biat eyleyen birçok seçkin 
Sahabe ve bunların karşısında, harbe hazırlanmış 
binlerce asi ve onların yanında Talha ve Zübeyir 

gibi Esbabın büyüklerinden §alll yüce iki zat ve 

onlara yardımcı olan Hazret-i Aişe'nin bir kardeşi 
kendisiyle beraber, diğeri Halifenin maiyetinde idi. 

Basra ahalisi de, üç fırka olup, Kays'ın oğlu 

Ahnef ve Husyan'ın oğlu İmran gibi bir fırka taraf
sızdı. Bir fırka da, Hazret-i Ali'ye bağlı, diğer bir 
fırkası da Cemel topluluğu ile beraberdi. 

Diğer kabileler de bu suretle iki kısma ayrıl
mışlardı. Kfıfe Mudari'leri Basra Mudari'lerine kar

şı, Kfıfe Rebia'sı da, Basra Rebia'sına öteki kabile
ler de böylece kendi kabilesi efradına karşı iki ta

raf olup birbirinin can düşmanı idi. Harba hazır
lanmışlardı. 

Hazret-i Ali'nin ordusu yimıibin kişiden ibaret 
iken, Cemel topluluğu otuzbin kişiye yükselm�. 
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Her iki taraf bu suretle harbe hazır oldukları 
halde sulh yapılmasını · kuvvetle beklemekte idiler. 

Talha ve Zübeyir "Biz Ka'ka ile verdiğimiz 
karar üstündeyiz" diye Hazret-i Ali'ye haber gön
derdiler. Hazret-i Abbas'ın oğlu Abdullah, cnların 
yanına gitti. Talha'nın oğlu Muhammed de, öbür ta
rafa gidip Hazret-i Ali ile görüştü. Her iki taraf bir
birine yaklaştı, sulh müzakeresine başlandı. 

Her ne kadar andlaşma hemen hemen meydana 
geleceği görünüyor idiyse de, iç tarafta muharebe 
hazırlıkları yapılmakta idi. 

Her iki taraf barıştıkları zaman, Hazret-i Os
man aleyhine çıkmış olanların cezaları verilmesi 
tabii olduğundan, onların Sebe'in oğlu Abdullah, 
Mülcem'in oğlu Halid ve üştür'ün oğlu Malik gibi 
reisleri, kendilerinin selameti için her iki tarafı 
muharebeye tutuşturmak için gece yaptıkları mü
zakere ve toplantıda verdikleri karar üzerine hemen 
Cemel topluluğu üzerine hücüm etmişler ve işin as
lından kimsenin haberi olmadığı için, her kabile 
karşısındaki kabile ile cenge başlamışlar. 

Talha ve Zübeyir, sağ ve sol kollara adam gön
dermişler. Kendileri de ordunun ortasına gelip. "Bu 
ne" diye sormuşlar. Halk da, "KUfe'liler geeeleyin 
bizi bastı" diye cevap verince, ikisi de, "Ali kan 
dökmedikçe bu işten vaz geçmeyecek" diye onun 
hakkında yanlış ve fena zanda bulunmuşlar. 

Hazret-i Ali feryadları işitince, "Bu ne" diye 
sordu. Sebei'yye güruhu ise, onun yanına bir casus 
göndermişlerdi. İşte o casus, Hazret-i Ali'ye "Ne 
olduğunu bilmiyoruz. Cemel topluluğunun bir fır-
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kası geceleyin bastı, biz de def ettik ve onları kar
şımızda hazır bulduk" diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Hazret-i Ali, sağ ve sola memur
lar gönderdi ve "Talha ve Zübeyir, kan · dökmedik
çe bu işten vaz geçmeyeceklerdir" dedi. 

Sur'un oğlu Ka'b Hazret-i Aişe'nin yanına git
ti ve onu evinden çıkardı. Yukarıda adı geçen de
venin üzerine bindirdi. Mahfesini zırhla kapladı. 
Devenin yularından tutup, çekerek şehrin dışında 
muharebenin işitilebileceği bir yere getirdi. tki ta
raf sebebi birbiri üzerine ata dursun, artık aske
rin önünü almak kabil olmadığı�dan, taraf taraf 
birbirlerinin üzerine hücum ettiler. Çok şiddetli ve 
kanlı bir muharebe başladı. Bu suretle Sebeiyye 
gü:rfilıu da muradına erdi. 

Hazret-i Zübeyir yukarıda geçtiği gibi, Haz
ret-i Ali ile cenk etmemek için yemin etmi�ken, 
Abdullah onu vaz geçirmişti. Bu sefer ansızın muha
rebe çıkınca, ne yapacağını şaşırmış ve oğlu Ab
dullah'ı çağırarak "Bugün öldürülecek olan ya za
lim, yahutta mazlumdur. Ben zannederim ki, maz .. 
lum olarak öldürüleceğim. En büyük tasam borçla
rımdır. Mallarımı sat, borçlarımı ver" demiş ve is
ter istemez harp meydanına at sürmüştü. 

Ebu'l Yekzan, yani Yasir'in oğlu Ammar, kar
gı ile Zübeyir'in üzerine hücum etti. Zübeyir de ona 
hamle ederek geçiştirdi. Fakat hayret içinde derin 
fikirlere daldı. 

Çünkü Rasfıl-i Ekrem "Her kim, Ammar' a düş
manlık ederse, Allah ona dost olmaz" buyurmuş. 
Bir gün de, "çok yazık, Ammar'ı asi bir topluluk 
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öldürecek" demiş. Başka bir gün de "Ammar, sana 

müjde, seni asi bir topluluk öldürecek" diye Ammar'ı 
şehidlikle müjdelemişti. 

Bu Hadis-i Şeriflere göre, Ammar eğer bu mu
harebede öldürülecek olursa, Cemel topluluğunun asi 
oldukları anlaşılacak, Zübeyir de onları haklı zan 
ederek aralarına katılmış olacaktı. 

Ammar (R.A.) Hazret-i Zübeyir üzerine kar
ğısını doğrulttukça, Zübeyir onu def ederdi. Fakat 
karşılık olarak onun üzerine hücum etmezdi. 

Ammar, pek ihtiyar ve bünyece zayıf id!. Zü
beyir ise kılıç sallamakta fevkalade mahir ve meş
hur bir harbçi asker olduğundan, istese bir vuruş
ta Ammar'ı karğısı ile beraber yere düşürürdü. 
Ammar da, Zübeyir gibi cennetle müjdelenen on ki .. 
şiden biri olan kadri yüksek bir zata kıyamazdı. Fa

kat Hazret-i Ali'nin haklı olduğunu bildiğindeıı, dini 
vazifesini yapmak için kendisini muharebeye mec
bur görüyor ve Zübeyir'in üstüne birbiri ardı sıra 
hamlelerde bulunuyordu. 

Zübeyir ise, ona hücum etmediğinden "Ey Eba 
Yakzan, beni öldürmek mi istiyorsun" deyince, 
Ammar da "Hayır, seni öldürmek istemem, fakat 
buradan savuş, git" dedi. Zübeyir ise, oray� gel
diğine pişman olduğundan hemen savuşup gitti. 

Bu sırada iki taraf her koldan birbiri üzerine 
hücum ederek, muharebe çok şiddetlendi. 

Askerin korkunç feryadları ve acı sesler! ara
sında çekirge sürüsü gibi havada uçan oklann vızıl
tısı işitilmez oldu. Atların ayaklan altından kat kat 
yükselen tozlardan hava boz bulanık olup, göz gözü 

F . ..  
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görmez oldu. Kılıçlar ise bulutlar arasında parlayan 
şimşekler gibi gözleri kamaştırıyordu. 

Sonunda Halifenin askeri galip geldi ve Cemel 

topluluğu fena halde bozuldu. Dağınık, perişan bir 
halde Basra'ya doğru kaçmağa başladılar. Hali
fe'nin askeri de onları takip ediyordu. 

Bu bozgundan hayrete düşen Talha, safların 
arasından çekilip bir kenarda duruyordu. Ansızın 
kendisine bir ok saplandı ,yarası çok ağır olduğun
dan şehrin içine götürüldü. 

Talha biat etmeden Ahirete gitmekten korktu

ğu için, Hazret-i Ali'nin askerlerinden birine .rastla
yınca "Sen Mü'minlerin Emirinin adamlarından mı
sın" deyip, O da "Evet" demesiyle, "Elini ver, onun 
adına sana biat edeyim" diyerek vasıta ile Hazret-i 
Ali'ye biat etmiştir. 

Basra'ya girerken, pişmanlığı ifade eden beyit
ler okuyordu. Bir Arap evine götürüldü. Kanı dindi
rilemediği için, çok geçmeden vefat etti. 

Bu oku atan Hakem'in oğlu Mervan'mı�. Tal
ha'yı Hazret-i Osman'ın katillerinden sayardı. Bu 
kargaşalığı fırsat bilerek, hemen bir ok atıp onu 
şehid etmiştir ve Hazret-i Osman'ın oğlu Eban'a 
"Baban'ın katillerinden bazısını öldürdüm, artık 
intikam sevdasına düşmem" demiş. 

Hazret-i Aişe'ye gelince, bindiği devenin üze
rinde dururken, büyük bir feryad ve vaveyla işi
tbce, yanındakilere "Bu he" demiş, "Askerin fer
yadı" demişler. "Hayır mı, şer mi" diye sormuş. 
"Şer" diye cevap vermişler. Tam o sırada Hazret-i 
Zübeyir harp meydanından çıkıp Hazret-i Aişe'nin 
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önünden geçerek, Siba' vadisine doğru gitmiş, ar

kasından da bozulan asker gelip çatmıştı. 

Hazret-i Zübeyir, bir kölesi ile yürürken, 

Kays'ın oğlu Ahnef'in askeri yanından geçmiş, bir 

adam "İşte Zübeyir gidiyor" demesiyle, Ahnef de 

4'tki askeri birbirine düşürüp de, kendisi döndü 

mü" demiş. 

Orada bulunan Cürmuz'un oğlu Amr, Zübe

yir'in arkasına düşmüş ve iki arkadaşı ile beraber 
koşarak Siba vadisinde Zübeyir'e yetişmiş. Namaz 
kılmak icin hayvanlarından indikleri zaman, tbn-i 

Cürmuz, Hazret-i Zübeyir'in arkasından gc..çerek, 

hemen onu zırhının yakasından vurup şehid ettikten 
sonra, kılıcını alıp Ahnef'in yanına gelmiş ve işi 

anlatmıştır. 

Ahnef "tyi mi yaptın, fena mı yaptın, bilmem" 

deyince, tbn-i Cürmuz o kılıcı Halifenin makamına 

götürdü ve Zübeyir'in katili olduğunu perdeciye söy

leyip, Halifenin huzuruna girmek için izin istedi. 

Perdeci içeri girip, olanı Hazret-i Halife'ye bildi

rince, Hazret-i Ali "Rasiillullah'tan işittim Zübeyir'in 

katilini cehennemle müjdeleyiniz" diye buyurmuştu. 

Hadi git, tbn-i Cürmuz'u cehennemle müjdele" dedi. 

tbn-i Cürmuz, Zübeyir'i öldürdüğünden dolayı 

müjdesinin karşılığını beklerken, böyle kötü bir müj

deyi alınca, hiddetlenip, hakaret yollu sözler söyle

yerek cehennem olup gitmiştir. 

Hazret-i Aişe'ye gelince Asker adındaki deve üze

rinde ve bir ihtiyat ordusu yerinde durup kendi as

kerinin perişan olarak döndüklerini esefle ve hüzün

le seyrediyordu. Bozulan asker Basra'ya kadar ge .. 
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lince deveyi ve yanında atlıları görünce, dönüp ora
da toplandılar. Kendilerini derip toplayıp tekrar 
muharebeye hazır olarak saf bağladılar. 

Hazret-i Ali, ordusunun öncüleri ise, oraya yak
laşmış olduklarından, Hazret-i Aişe Sur'un oğlu 
Ka'b'a bir Mushaf'ı Şerif vererek "Devenin yularını 
bırak da, ileri koş ve halkı buna davet et" ded!. 

Ka'b ilerledi ve gelenleri Kur'an-ı Kerim'e da
vet etti. Sebeiyye güruhu ise, onu okla vurup öldür
düler ve Hazret-i Aişe'nin mahfesini oka tuttular. 

Hazret-i Aişe feryad ederek etraftan imdat is
tedi. Sağa ve sola adamlar gönderip halkı muhare
beye teşvik etti. 

Muzar kabilesinin, Basra'lıları ile Kfıfe'liled 
ilerlediler ve devenin önünde birbiri üzerine hlicum 
ettiler. Bu suretle tekrar kanlı bir muharebe baş
ladı. 

Kfıfe büyüklerinden olup, Kfıfe Mudariyleri ile 
beraber bulunan Suhan'ın oğlu Zeyd ve kardeşi 
Seyhan şehid oldu ve bir kardeşi Sa'saa yaralandı 
ve muharebe gittikçe şiddetlendi. Kfıfe'nin Yemen'
lileri ile, Rabiası geri kalmışlarken ilerleyip �iddetU 
bir muharebeye giriştiler. iki tarafın kahramanla
rı sabr-ü sebat diye bağrıştılar. 

Askerin okları bitti. Kargılarla vuruştular. 
Kargıları kırıldı, göğüs göğüse geldiler. Sonr:ı şid
detli bir kılıç muharebesine giriştiler. Birbirı ardı
sıra bayraktarlardan biri düştükçe, yerine b3.şkası 
geçiyordu. Bu suretle bayraklar altında pekçok 
adamlar öldü, birçok ocaklar söndü . 

... 
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Muharebe ve döğüş devenin önüne kadar geldi. 
Deve sanki bir sancak idi. Yularını tutanlar dUştük
.çe, yerine ötekileri geçiyordu. Bu suretle devenin 
yuları üstünde yalnız Kureyşten kırk kişi öldürüldü. 
Hakem'in oğlu Mervan ile Zübeyir'in oğlu Abdullah 
da yaralandı. 

Ezd kabilesinden bir adam, devenin yularını tu
tarken ev halkından on üç kişi ile beraber Öıdürül
-Oü. Hasılı devenin yuları üzerinde nice eller kesildi, 
nice canlar bedenden ayrıldı. Nihayet Hazret-i Ali, 
"Devenin ayaklarını kesin, deve yere düşünce asiler 

dağılır" diye bağırdı. Hemen askerden biri d·�venin 
ayağına vurdu. Deve yanı üstüne düşerken çok şid
detli ve korkunç bir ses çıkardı. 

Deve düşünce, asiler dağılıp kaçmağa başladı
lar. Hazret-i Ali'nin emriyle tellallar Kaçanların ar
kasına düşmeyin, yaralıları öldürmeyin, evlere gir
meyin" diye bağırdılar. 

Hazret-i Ali, Hazret-i Ebu Bekir'in oğlu Mu
hammed'i çağırdı, "Git, Hazret-i Aişe için bir çadır 
kur ve yarası beresi var mı haber getir" diye em
retti. 

Muhammed ve Yasir'in oğlu Arnmar (R.A.) 
gittiler, devenin üstündeki mahfeyi yüklenip, ölü
ler arasından çıkardılar ve bir kenara getirdiler. 
Mahfe'ye o kadar ok saplanmıştı ki, adeta kirpiye 
dönmüştü. Fakat üstü zırh ile kaplı olduğundan, 
oklar içeri işlememişti. 

Sonra Emir-ül Mü'minin Hazret-i Aişe'nin ya
nına gitti. Hal ve hatır sordu. Sonra Kfıfe büyük
lerinden bazı kimselerle Ka'ka (R.A.) gidip görüş· 
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tükleri vakit, Hazret-i Aişe "Keşke bundan yirmi 
sene evvel vefat etmiş olsaydım" dedi. Akşam olun
ca, Hazret-i Aişe'yi, erkek kardeşi Muhammed alıp 
Basra içinde bir konağa götürdü ki, orada biıtakım 
kadınlar ağlıyordu. Çünkü konak sahibi Hazret-i 
Aişe tarafında ve kardeşi, Hazret-i Ali tarafında bu
lunuyorlardı. ikisi de muharebede ölmüşlerdj. 

Geceleyin yaralılar, ölüler arasından birer birer 
sıvıştılar ve Basra'ya girip hanelerine gidip evlat 
ve iyalleriyle görüştüler. 

Ertesi gün Hazret-'i Ali harb sahasını rlolaştı. 

ölüleri gördü. Hazret-i Talha'yı toz ve toprak için
de yatmış görünce ağlamağa başladı ve yüzünden 
tozları silerek, (inna Lillahi ve inna ileyhi raciun) 
"Yemin ederim ki;_ ben bir Kureyşliyi böyle yere dü
şüp serilmiş olarak görmek istemezdim" diyerek 
eseflendi. O sırada Talha'nın oğlu MuhammEtfi de 
ölüler arasında görüp, onun için de ayrıca ağladı. 

Sonra Hazret-i Ali, ölülerin gömülmesim� izin 
. verdi. Basra ahalisi şehirden çıkıp ölülerini göm

düler. 

Halife askerlerinin şehidleriyle, Cemel toplulu
ğunun ölüleri sayıldı, hepsi onbin kişi kadardı. Ev
velce de üç bin kişi ölmüş olduğundan Cemel vakala
rında ölenlerin hepsi onüçbine çıkmış oluyor. 

Asker elinde ne · kadar mal varsa, Hazret-i Ali 
onları toplattı ve Basra mescidine gönderdi. üzerin
de miri damgası olanlardan başkalarını, sahipleri
ne verdi. 

Hazret-i Ali'den, Cemel topluluğunun ahvali 
sorulunca "Onlar din kardeşlerimizdir. Bize karşı 



KISAS-1 ENBiYA il - I 55 

çıktılar' 'demiştir. Hazret-i tmam'ı Azam Ebu Hani

fe'den rivayet olunur ki, "Hazret-i Ali'nin err.irleri 
ve yaptığı işler bizce bilinmezse asiler hakkında ne 
muamele yapılması Hl.zım geldiğini bilemezdik". 

Müşriklerle yapılan muharebelerde, galip gelin
diği zaman, mallan harb eden gaziler arasında tak
sim ve evlad ü iyalleri esir ediliyordu. Ona kıyas · 

ederek, bazı kimseler Cemel topluluğu hakkında da, 
-0 suretle muamele yapılmasını istedikleri zaman, 
Hazret-i Ali'nin "Aişe, kimin hissesine isabet edecek" 
<liyerek onlan susturmuş olduğu rivayet ediltr. 

Vak'a biter bitmez, Kays'ın oğlu Ahnef, Beni 
Sa'd kabilesiyle beraber gelip, Mü'minlerin Emirine 
itaatini arzetmiştir. 

Cemel Vak'ası, Cemaziyelahirin ortasında, _ Per
:şembe günü olup, Hazret-i Ali üç gün Basra dışında 
kaldıktan sonra, Pazartesi günü şehrin içine girdi. 
Bütün Basra ahalisi hatta yaralıları bile, bayrnkları 
altında gelip ona biat ettiler. 

Sonra Emir-ül Mü'min'in hazretleri Hazret-i 
Abbas'ın oğlu Abdullah'ı, Basra valisi tayin etti ve 
Basra ileri gelenlerinden, Ebih'in oğlu Ziyad'ı haraç 
ve Beyt'ül Mal memurluğuna tayin edip, tbn-i Ab
bas'a da, onun reyini almak suretiyle hareket etme
sini emretti. 

Ebih'in oğlu Ziyad Arabın dahilerinden, çok gü
zel konuşan hatiplerinden biri olup, Hazret-i Ömer, 
·onu Basra'da bazı memuriyetlerde bulundurmuştu. 

Hazret-i Ömer, onu Basra'da bazı memuriyetler
de bulundurmuştu. 
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Hazret-i Ali sonra, Hazret-i Aişe'nin Medine'ye 
kadar olan yol ihtiyacını, hazırladı ve onunla bir

likte Basra'ya gelmiş olanların, yine beraber av
detlerine izin verdi ve onu, kardeşi Ebu Bekir'in 
oğlu Muhammed'le beraber gönderai. Hazret-i Aişe, 
Basra kadınlarından seçtiği kırk kadını alıp beraber 
götürdü. Receb'in başında yola çıktı. O gün H3.Zret-i 
Ali gidip ona veda etti ve bir mil uzaklığa kadar 
uğurladı. Oğulları, Hasan ve Hüseyin ve Muham
med Hanefi ise, bir günlük mesafeye kadar uğur
ladılar. 

Hazret-i Aişe, doğru Mekke'ye, Hacdan sonra 
da Medine'ye gidip, vefatına kadar orada bir köşeye 
çekilmiş ve yaptığı hatayı hatıdayarak ağlamıştır. 

TALHA'NIN HAL TERCEMESt 

Ubeydullah'ın oğlu Talha (R.A.) ,  Hazret�! Sıd
dık'ın çağrısı üzerine en evvel iman eden beş kişi
den ve cennetle müjdelenen on kişiden biridir. 

Uhud muharebesinde, kendisini Rasfıl-i Ekrem'e 
siper etti, başından yaralandı ve bir kafirin Hazret-i 
Peygamber'e salladığı kılıca karşı, elini tuttu, ondan 
dolayı eli çolak kaldı. 

RasOJ-i Ekrem "Talha ve Zübeyir, cennette be
nim komşularımdır" buyurmuş ve bu Hadis-i Şerifi 
Hazret-i Ali rivayet etmiştir. 

Hazret-i Talha, kırmızıya yakın beyaz renkli, 
güzel yüzlü, orta boylu idi. On oğlu ve dört kızı var
dı ve pekçok servet sahibi olup, günde bin akçe iradı 
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vardı. Hazret-i Osman'ın bazı yaptıklarına çok şid
detli bir lisan ile itiraz ederdi. Fitne çıkıp Hazret-i 
Osman şehid edilince, çok büyük bir üzüntü geçirmiş 
ve Osman'ın kanını almak için canını feda €tmeğe 
karar vermişti. Yukarıda geçtiği gibi, Cemel vak'asın
da öldürüldü. Fakat Halife askeri tarafından öldü
rülmeyip Mervan'ın hiyanetle attığı bir okla maz
lum olarak şehid oldu. O zaman yaşı altmışı geç
mişti. Allah ondan hoşnud olsun. 

ZOBEYtR'tN HAL TERCEMESt 

Aşere-i Mübeşşereden Hazret-i Zübeyir (R.A.) 
ın, Babası olan A vvam, Rasfıllullah'ın zevcesi, Haz
ret-i Hatice'nin kardeşidir. Annesi de, Rasfıl-i Ek
rem'in halası olan, Abdul Muttalib'in kızı Safiye'
dir. Hazret-i Ebfı Bekir'den biraz sonra genç yaşın-· 
da iman etmiştir. tık iman edenlerin dördüncüsü ya
hut beşincisidir. önce Habeşistan'a, sonra Medine'
ye hicret etmiştir. 

tslfundan, Allah uğrunda, kılıcını ilk s1yıran 
odur. Rasfıl-i Ekrem, onun hakkında "Her Pey
gamber'in havarisi vardır. Benim de havarim Zü
beyir tbn-ül Avvam'dır'' buyurmuştur. 

Orta boylu, esmer, hafif sakallı, semizce ve 
bünyesi kuvvetli idi. 

Hazret-i Ebfı Bekir'in büyük kızı Esma ile ev
lenmiş, ondan Abdullah, Asım, Urve, Münzir adında 
dört oğlu ve Ommül Hasan adında da bir kızı ol
muştu. 
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Bin kölesi vardı ve ona haraç verirlerdi. Gelen 
haraç'tan bir dirhemini bile evinde bırakmayıp, ya
nında bulunanlara verirdi. 

Mısır'da ve KQfe'de birer, ve Basra'da iki, Me
dine'de onbir evi vardı, ayrıca pekçok mülkü ve
arazisi vardı. Medine havalisinde vaktiyle yüzyet
mişbin dirheme satın aldığı geniş arazi terekesin
den bir milyon altıyüzbin dirheme satılmış ve o pa
ra alacaklılarına verilmiştir. 

Yukarıda geçtiği gibi, Cemel Vak'asında muha
rebeden çekilip, Siba' vadisine gelince, tbn-i Cür
muz adındaki adam tarafından haince vurulup şehid 
edilmiştir. Yaşı yetmişi geçmişti: Allah kendis�nden 
hoşnud · olsun. 

BAZI VEFATLAR 

Vaktiyle Mısır valisi olan, Ebu Serh Sa'd'in oğ
lu Abdullah, Hazret-i Osman'ın şehadetinden sonra 
Askalan'da bir köşeye çekilmişti. Hazret-i Ali veya 
Muaviye'ye biat etmeden, bu sene öldü. 

Mısır'dan Hazret-i Osman aleyhine olarak ayak
lanıp gelenlerin reislerinden Udeys'in oğlu Ab
durrahman ki şecere-i Rıdvan altında biat edenler
dendir. O da bu sene vefat etmiştir. Bedir muhare
besinde bulunanlardan Maz'un'un oğlu Kuddame, 
Dabbet-ül Fihri'nin oğlu Amr'in oğlu Amr de bu 
sene vefat etmiştir. 
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HAZRET-İ AL1'NİN BASRA'DAN KüFE'YE 
GELİŞİ VE ŞAM'DAN GAYRİ 

VİLAYETLERiN BtATI 

59 

Hazret-� Ali, Cemel topluluğunun mallarını, di
ğer ganimet malları gibi, askerler arasında t:ıksim 
etmediğinden, Sebeiyye gürü.hu hoşnud kalmadılar 
ve "Asilerin kanlarını helfil görüp de, mallarını ha
ram kılmaya ve bizi ganimetten mahrum bırakmağa 
sebep nedir" diye Hazret-i Ali'nin aleyhinde oulun
mağa başladılar ve ondan izin almaksızın, !{alkıp 
Kufe'ye geldiler. 

Hazret-i Ali, Basra taraflarının işlerini düzelt
mek için, biraz daha Basra'da kalmayı isterken, bel
ki Sebe'iyye'nin bozuk ve kötü niyetleri olabilir dü
şüncesiyle, onlara meydan vermemek için hemen o 

da Basra'dan çıkıp Kiife'ye gelmiştir, 

Irak, İran, Horasan, Yemen, Yemame, Hicaz 
ve Mısır vilyetleri halkı Hazret-i Ali'ye biat ettik
leri halde, Şam valisi Muaviye biat etmek h;terne
miş. Şarn'lılar da ona uymuşlardır. 

Bundan dolayı Hazret-i Ali, Muaviye'yi biat 
ve itaate çağırmak ve gelmezse, Şam üzerine yürü
mek niyetinde olduğundan, ona göre lazım gel<..'n ha
zırlığa başlamıştı. 

BAZI tRAN V AK'ALARI 

Cemel vak'asından sonra, Attab-ı Hayti'nin oğ
lu Müske, Fudayl-ı Bürcürni'nin oğlu Imran, Arap 
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serserilerinden bir güruhla, Halifenin itaatinden çı
karak Sicistan'a gittiler ve bazı şehirleri zaııtetti
ler. Hazret-i Ali, onlara Cüz'ü Tai'nin oğlu Abdur
rahman'ı gönderdi. 

Müske, onu öldürünce, Hazret-i _Ali, Sicistan'a 
bir vali göndermek için Basra Emiri Hazret-i Atr 
bas'ın oğlu Abdullah'a emirname gönderdi. 

tbn-i Abbas da Kas-ı Anberi'nin oğlu Hibi'yi 
vali tayin edip, dörtbin askerle Sicistan'a gönderdi. 
Ebi'l Harri Anberin'in oğlu Husayn'i de onunla be
raber gönderdi. Sicistan'a vardıklarında .Müske 
onunla dövüştü fakat kendisi öldü, askeri bozuldu, 
Ribi de Sicistan'ı zabtetti ve şehirlerini de yoluna 
koydu. 

O sırada Nişabur tarafında da isyan ç.ıktığı 
için, Hazret-i Ali, Kurre'nin oğlu Huleydi de oraya 
göndermiştir. 

EBO HUZEYFE'NiN OCLU MUHAMMED'!N 
AHVALt 

Esbabın büyüklerinden, Ebu Süf'yan'ın oğlu 
Muaviye'nin dayısı olan, Ebu Huzeyfe (R.A. } Ye
mame muharebesinde şehit olunca oğlu Muh.;mmed 
küçük ka ımış ve Hazret-i Osman, onu alıp öz evıadı 
gibi terbiye etmişti. 

Bir gün sarhoş olduğu için, Hazret-i Osman, 
ona içki cezası olan had vurdurdu. Sonra tö" be is
tiğfar ederek, zühd O. takva yolunu tuttu ve iba
detle meşgul oldu. 
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Hazret-i Osman'dan, valilik isteyip de "Sen va
liliği yapamazsın" denince, Savaşmak için Mısır'a 
gitmek üzere izin aldı. Mısır'a gidince, Mısır valisi 
Ebfı Serh'in oğlu ile, deniz muharebelerinde bulundu 
ve Hazret-i Ebfı Bekir'in oğlu Muhammed'le birle
şip, ikisi de çok sofu olarak halk arasında tanın
mış ve hürmet görmüştüler. Hazret-i Osman'ın, Ebu 
Serh'in oğlunu vali yaptığı için, aleyhinde bulun
mağa başladılar. Ebfı Serh'i� oğlu, onlardan şika
yet ederek, Hazret-i Osman'a mektup yazdı. Haz
ret-i Osman cevabında "Ebfı Bekir'in oğlunu baba
sına ve Aişe'ye bağışlamalı, Ebfı Huzeyfe'nin oğlu 
ise, benim oğulluğumdur ve bir kureyş yavrusudur" 
buyurdu. 

Buna cevaben, Ebfı Serh'in oğlu ''Bu yavru 
,büyüdü, tüylendi, uçması kaldı" diye tekrar §ika
yet mektubu gönderince, Hazret-i Osman, Ebu Hu
zeyfe'nin oğlunun geri gelmesini temin için kendi
sine otuzbin dirhem ve bir yük elbise gönderdi. 

Ebfı Huzeyfe, bunları mescide götürüp, meyda
na koydu. "Ey Cemaat ... Osman'a bakın, bam. hile 
ile, din hususunda kayıtsız kalmam için rüşvet ve
riyor. Ben dinimi dünyaya değişir miyim" yollu söz
ler söyleyerek, halkın zihnini heyecana getirdi. Ar
tık herkes Ebfı Huzeyfe'nin oğluna evvelkinden da
ha çok ihtiram gösteriyorlar ve Hazret-i Osman'ın 
aleyhinde bulunuyorlardı. 

Sonradan Mısır'da Hazret-i Osman aleyhine 
ayaklananlar ile, Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Me
dine'ye gidince, Huzeyfe'nin oğlu ise, Mısır'':!�� kal
mış ve yukarıda geçtiği gibi hükümeti eline almış; 
ve kendi kendini Mısır'a vali yapmıştı. 
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Hazret-i Ali, Halife olup, vilayetlere valiler ta

yin ederek gönderdiği sırada, Mısır'a da Sa'a'a: oğ
lu Kays'ı vali yapmış, bunun üzerine Ebu Huzeyfe'
nin oğlu Hazret-i Ali'ye gücenmiş ve bin kadar 
adanuyle Mısır'dan çıkıp Gazze'ye gelmişti. Bu su
retle iki tarafın da sevgisinden mahrum kalct. Da
ha sonra Şam valisi Muaviye'nin eline düşüp, bir 
müddet hapiste kaldı. 

SA'D'!N OOLU KAYS'IN AZLED!LEREK, 
YERtNE HAZRET-! EB'O BEKiR'tN OGLU 

MUHAMMED'!N MISffi VALlS! TAYİN 
EDtLMESt 

Yukarıda geçtiği gibi, Hazret-i Ali, Sa'd'!r. oğlu 
Kays'ı, Safer ayında Mısır valisi tayin ederek, "As
kerle Mısır'a git" demişti. Kays ise, "Medine'den gö
türeceğim askerle Mısır'a giremezsem bir daha gi
remem, bu askeri burada bırakayım, sen onları mü
him işlerinde kullanırsın" dedi yedi kişiden ibaret 
olan adamlarıyle çıkıp gitti. 

Mısır'a gidince, minbere çıktı, memuriyetine 
dair emirnameyi okudu. Sonra hutbesinde "Ey aha
li... Biz Peygamber'imizden sonra en hayırlı bildi
ğimiz zata biat ettik. Siz de ona ve Allah'ın kita
bına ve Rasiil'in sünnetine uymak üzere biat ediniz" 
dedi. 

Mısır ahalisi, hemen Hazret-i Ali'ye bbt ve 
Kays'a itaat ettiler. Kays da bu suretle, Mısır eya
letini eline geçirdi ve her tarafa memurlar gör,derdi. 
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Ancak Harebta taraflarında Haris'in oğlu Ye
zid ve Muhallid-i Harzeci'nin oğlu Mesleme W?· on
lara bağlı bir topluluk, Osman'ın kanını istemekte 
ısrar ettiklerinden biat etmediler. 

Haris'in oğlu Yezid, Bedir muharebesinde bu
lunanlardandır. Muhallid'in oğlu Mesleme de Mısır'
ın fethinde bulunmuş ve orada kalmış, sonradan 
Muaviye tarafından Mısır ve Mağrib valisi tayin 
edilen meşhur bir adamdır. Kays, onlara bfat et
meleri için zorlasa ve onlardan itaat istese, Şam 
valisi Muaviye tarafına geçmeleri mümkün olduğun
dan, üzerlerine varmadı ve onların yüzlerin� güle
rek idare etti. 

Sa'din oğlu Kays işte bu suretle Mısır eyale
tini :tabtederek, devlet gelirlerini kavgasız sükun 
içinde toplamakta idi. 

Muaviye biat ve itaatten uzak kalınca, li'.!.Zret-i 
Ali'nin Şam üzerine yürümesi, tabii idi. Muaviye 
de ona karşı bu niyette idi. Muaviye, Kays'm da 
Mısır askeri ile yürümesi ihtimalini düşünerek en
dişe ediyordu. 

Kays, Ensarın büyüklerinden, Ubade'ni:.1 oğlu 
Sa'd'in oğlu idi. Kabilesinin yanında muhterem ve 
itibarlı bir zat idi. Aynı zamanda şecaatli, �ömert, 
tedbirli, iş bilir, karşısındakinin hilelerini anhr bir 
zat idi. Rasfil-i Ekrem'le bulunduğu zaman çeşitli 
hizmetlerde bulunur. Ensar'ın bayrağını ç,::-kerdi. 
Arabın büyük zekfilarından sayılırdı. 

Muaviye Kays ile mektuplaşmağa başladı. Bir
çok vaadlerle onu kendi tarafına, çekmeğe çalıştı. 
Kays da ona aldanır gibi gôriindü ve ipucu verme-
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yerek Muaviye'yi aldatmağa çalışırdı. Hasılı bu iki 
büyük dahi birbirlerini aldatmağa çalıştılarsa da iki
sinin de gayreti bir sonuç vermedi. 

Muaviye, Kays'ı aldatamayacağını anlayınca Hi
lafet tarafını aldatmağa başladı. Şam'hlara "Kays'ın 
aleyhinde bulunmayınız, o bizimdir. Görmüyorsunuz, 
sizin kardeşleriniz olan Harbeta kahrama:-Jarını 
bekliyor ve onlara ihsanlarda bulunuyor. Bize de 
gizli mektuplarJ geliyor" dedi ve Kays'ın a�.ct.ından 
Hazret-i Osman'ın kanım istemekte beraber olduğu
na dair bir mektup düzdü ve onu Şam'lılara oKudu. 

Bu düzme havadisi casuslar vasıtasiyle H:ızret-i 
Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'le, Cafer-i Ebfı Talib'
in oğlu Muhammed de işittiler ve Hazret-i .Ali'ye 
de haber verdiler. 

Hazret-i Ali, hemen oğulları Hasan ve Hüseyin 
ile Cafer'in oğlu Abdullah'ı çağırdı ve işi onlara bil
dirdi. Cafer'in oğlu "Ey Mü'minlerin Emiri, �üpheli 
yolu bırak da, şüphesiz yola git. Kays'ı Mısır'dan 
azlet" dedi. Hazret-i Ali "Ben bu havadisi t..asdik 
edemem" buyurdu. 

O sırada Harbeta tarafında, tarafsız kabn gü
ruh hakkında müsamaha olunduğuna dair Kays'ın 
mektubu geldi. Cafer'in oğlu "Korkarım, bu da 
Kays'ın onlar hakkında bir müsaadesi olmasın. 
Kays'a emret, o güruh ile çarpışsın" dedi. Hazret-i 
Ali dahi Kays'a o tarzda emirname gönderdL 

Kays bu emirnameye cevaben yazdığı ffiektup
ta "Şaşıyorum ki sana zararı olmayan bir kavım ile 
döğüşmemi emrediyorsun. Onlarla döğüşmeğs kal
karsaıı, düşmanlarına yardımcı olurlar. Şimdi on-
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lar kendi hallerinde bir köşeye çekilmişlerdir. Doğru 
fikir, onları bulundukları halde bırakmaktır" dedi. 
Hazret-i Ali bu mektubu okuyunca Cafer'in oğlu es
ki fikrini tekrarladı ve Kays'ın azledilerek yerine 
Ebfı Bekir'in oğlu Muhammed'in tayinini tavsiye et
ti. Hazret-i Ali de, Cafer'in oğlunun dediğini yaptı. 

Cafer'in oğlu, amcası olan Hazret-i Halifeye 
sadık olması tabiiyse de tecrübesizliğinden Arab da
hilerinin arasında dönen hile dolabını anlayJ.madı
gından, amcasını böyle yanlış bir yola sevketmişti. 

Hazret-i Ebfı Bekir'in oğlu Muhammed, Mısır'a 
gidip, tasıdığı emri halkın önünde okuduktan sonra, 
bir güzel hutbe He işine başlamıştı. Sa'd'in oğlu 
Kays, bu muameleden müteessir olarak, hemen Mı
sır'dan hareket ederek, Medine'ye gitti. HakE-m'ih 

oğlu Mervan o zaman Medine'de bulunuyordu. 
Kays'a kötü muamele ettiğinden, onu gücendirdi. 
Kays da, Hanif'in oğlu Sehl ile beraber Medir.e'den 
çıkıp Hazret-i Ali'nin yanına gitti. 

Muaviye, Kays'ın bu suretle Hazret-i Ali'nin ya
nına gittiğini haber alınca, Mervan'a bir tekdir 
mektubu yazdı. "Ali'ye yüzbin askerle yardım et
sen, Kays'ın Ali'nin yanına gitmesinden, bana göre 
daha ehven'.ii" dedi. 

Hakikatte de, Sa'd'in oğlu Kays gibi, ço� zeki 
ve eşraftan ve Arabın kahramanlarından bir zatın, 
bir orduda bulunması çok büyük bir kuvvettir. 

Kays, Hazr�t-i Ali ile görüşüp, olup biteni et
raf!ıca arzedince, Hazret-i Ali, böyle çok zeki ve 

cin fikirlilerin, iş becerme hususunda, yaptıkları hi
lelerden dolayı, birçok meşakket ve zahmetlerln ön-

F. 6 
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lene bileceğini anlamış ve Kays'ın söylediklerir.ı vak' -
alar tasdik edince, onun hakkındaki emniyet ve iti
madı artmıştı. 

Hazret-i Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'e gelin
ce, işine başladıktan bir ay sonra, Harbetada taraf
sız duran halka "Ya itaat ediniz, yahut bu diyardan 
gidiniz" diye haber gönderdi. Onlar da "Şimdilik bi
zi bırak bakalım iş neye varacak, anlıyalım" demiş
lerse de, Muhammed, onların özürlerini kabul etme
diğinden, onlar da silaha sarıldılar ve Mısır valiliği
nin başına büyük bir bela oldular. 

İşte bu suretle Mısır eyaletinde Muaviye'y0 bir
çok taraftarlar peyda olmuş ve aşağıda geleceğl gibi 
Sıffiyn vak'asına kadar Mı3ır'ın ahvali keşmekeş 
içinde kalmıştır. 

EK B!LGt 

Yukarıda geçtiği gibi Cemel vak'asında Ebih'in 
oğlu Ziyad, Basra'da bir köşeye çekilmişti. vak'a
nın sonunda Hazret-i Ali, onu Basra mal müdürlü
ğüne tayin etti. Bu sıralarda Ziyad'ın adı �cylen
mez olduğundan, Araplar beş kişiye dahi dediler. 
Dahi: Çok zeki ve cin fikirli demektir. Bunlar, 
Muaviye, As'ın oğlu Amr, Muğire, Sa'd'in oğlu Kays 
ve Büdeyl'in oğlu Abdullah'tır. 

Büdeyl'in oğlu Abdullah, Hazret-i Ali'nin yanın
da idi. Sa'd'in oğlu Kays da, Mısır valiliğinden ay
rıldıktan sonra, Hazret-i Ali'nin yanına geımişti. 
Her ikisi büyük işlerin uhdesir.den gelecek, güzeJ bu
luşlu hakim adamlardı. 
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Araplar öteden beri, dört kişiye Dühat'ı Erba'a 
derlerdi. Bunlar, Muaviye ve As'ın oğlu Amr, Şu'
be'nin oğlu Muğ�re, bir de Ebih'in oğlu Ziyad'tır. 

Fakat Hazret-i Ali'nin yaradılışı ve alicenablığı, 
öyle hile ile, desise ile, iş görmeğe mani idi. {...ünkü, 
Halifeliğin saf suyunu bulandıı-mağa gönlü razı de
ğildi. Fakat ne çare ki, alemin ahvali bulanm1�, hile 
ve desise ile iş görülmeğe başlamıştı. 

Şube'nln oğlu Muğire, kendi memleketı olan 
Taif'te bir köşeye çekilmiş, işleri uzaktan s�yredi
yordu. 

As'ın oğlu Amr de, Filistin'deki evinde sakin 

bir hayat yaşarken, aşağıda görüleceği gibi Mua
viye'nin yanına gelmiş, bu suretle iki dahi birleş
miştir. 

AMR-I AS'IN MUAVtYE'YE BAGLANIŞl 

Hazret-i Osman muhasara edildikten sonra, 
Arnr-ı As· işin neye varacağını keskin zekasıy!e bu
larak, oğulları Abdullah ve Muhammed'le beraber Fi
listin'e gelip, evine kapanIIl)Ş ve Hazret-i Osrrıan'ın 
şehadetini haber alınca, kadınlar gibi ağlamağa 
başlamış ve Talha'nın Halifeliğini beklerken Haz
ret-i Ali aleyhine döndüklerini işitince de, umide 
düşmüştü. Fakat Cemel vak'asında Hazret-i Ali'nin 
galip geldiğini haber alınca, yine derin düşüncelere 
dalmıştı. Sonra Şam valisi Muaviye'nin HdZret-i 
Ali'ye karşı geldiğini işitince, "Nasıl harek�t ede
lim" diye çocukları Abdullah ve Muhammed'den sor
muştu. 
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Abdullah ki babasından evvel islamiyetle mü
şerref olmuştu. Alim, fazıl, ve sahabenin fakihı. kad
ri büyük bir zattı. Babasına dedi ki : "Rasullullah, 
Ebu Bekir ve Ömer senden razı oldukları halde. öbür 
dünyaya gittiler. Halk bir fikir etrafında tcpıanın
caya kadar, sen evinden dışarı çıkmamalısın'' diye 
babasına nasihatta bulunmuştu. 

öteki oğlu Muhammed ki, babası gibi Arabın 
kahramanlarındandı. Babasına "Sen bu kavm�n bü
yüklerindensin, sensiz bu işin bitmesi uygun olur 
mu" deyince, Amr-ı As "Ey Abdullah, sen banli Ahi
ret için hayırlı olan hareketi tavsiye ediJorsun. 
Muhammed de, dünyaca faydalı olan yolu gösteriyor" 
demiş. Sonra şan, şöhret ve mevki hırsıyla �am'a 
gitmeğe karar vermişti. Her nekadar Abdulıah, o 

tarafa gitmekten vaz geçirmek için "Hiç cımazsa 

Kfıfe'ye gidelim" demişse de, Amr-ı As "Ali'nin 
şecaati ve fazileti ve İslamda olan kıdemi ve Rasfılul
lah'a olan akrabalığı dolayısiyle, bizim gibiler� ihti
yacı yoktur. Bizim işimize Muaviye elverir. Evla
dın babasına itaat etmesi de vaciptir" demiş ve Ab
dullah'a bir gün RasUI-i Ekrem "Babana itaa� eyle" 
demiş olduğundan, o da, o güne kadar her hususta 
babasına itaat etmiş olduğundan Amr-ı As iki oğlu 
ile beraber Şam'a geldiler. 

Muaviye üçüne de ihsanlar vermiş ise 1e Ab
dullah'ın, Ali'yi sevdiğinden Muaviye'nin verdiği ih
sanı kabul etmediği söylenir. Amr-ı As bakmış ki, 
Şam halkı, Hazret-i Osman'ın kanını istemeFte ıs
rar ediyorlar. Onlara "Siz haklısınız" diyer9� ka
rarlarını kuvvetlendirmiş ve Hazret-i Ali'yı:> karşı 
muzaffer olduğu takdirde. kendisi Mısır valisi ol-
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mak şartiyle Ali aleyhine Muaviye ile ittifak et
miştir. 

HAZRET-! öMER'tN OGLU UBEYDULLAH'IN 
ŞAM'LILARA KATILMASI 

Yukarıda geçtiği gibi, Hazret-1 ömer'in oğlu 
Ubeydullah, haksız yere Hürmüzan'ı öldürdüğu için, 
Hazret-i Osman, onun diyetini verip Ubeydullah'ı 
kısastan affettirmiş ise de, Hazret-i Ali, kısasın ya
pılması fikrinde bulunmuş olduğundan, Ubeydltllah 
ondan korkup sakınarak, Şam'a gelip, asilere katıl
mış idi. 

Ubedullah'ın milletçe büyük kardeşi, Abdullah 
kadar şanı büyük değilse de kendisi Arabın kah
ramanlarından olup, babasının namı ise çok t.üyük 
olduğuncan, Muaviye onu kendi gayesi için kullan
mak istemiştir. 

Muaviye, Ubeydullah'ı hususi meclisine çağıra
rak ve Hazret-i Osman'ın mazlum olarak öldürül
düğünden bahs ile, minberde bu hususa daiı:" Haz
ret-i Ali'yi töhmetliyecek sözler söylemesini em
redince, Ubeydullah "Ebu Talib'in oğlu Ali gibi bü
tün faziletleri kendi nefsinde topladığı için herkes
ten yüksek bir durumda bulunan ve Allah'ın teyidi 
ile mümtaz ve kadri yüksek bir zatın aleyhinde bu
lunarak, Hazret-i Osman'ın kaniyle onu nasıl töh
metlerim, eğer hatırınız için yalan söyleyeceksem, 
o başka" demiş. Amr-i As da, "Canım, asıl 
maksad halkın kalbinden Ali'ye olan muhabheti çı
karacak şeyler yaymaktan ibarettir. Bu yolda bir 
iki söz söyleyiver" demekle, Ubeydullah "Peki" de-
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miş ve kalkıp minbere çıkarak hutbe okum� ise 
de, Osman ve Ali'ye dair hiçbir söz söylemeksizin 

minberden inmiştir. 

Muaviye, ona "Niçin vadini yerine getirmedin" 

deyince, "Allah'tah utandım, halkın önünde yalan 

söyliyemedim" demesiyle, Muaviye gücenmişü. Bir

kaç zaman sonra Ubeydullah Hazret-i Osman'm 

mazlum olarak öldürüldüğüne dair bir mersiye söy

lemiş olduğundan, Muaviye, yine ona iltifatta bu

lunmuştur. 

MUAVtYE'NtN RUM KAYSERİNE MEKTUBU 

Muaviye, Hazret-i Ali'ye karşı çıkmak üzeı-e bü

yük harb hazırlıklariyle meşgul iken, Rum kayseri

nin Şam'a sefer edeceği işitildiğinden, Kayser'e bir 

tehdit mektubu göndermiş ve demiş ki: "Eğer Şam 

üzerine gelirsen, sahibimle yani Hazret-i Ali ile sulh 

ederim ve onun askerine öncü olarak senin üze
rine gelirim 1 ve Allah'a yemin ederim ki, ba.5ttendin 

olan, sisli, dumanlı Kostantiniyye şehrini yıkıp, ya

kıp kapkara kömür haline korum ve yerden havuç 

çekip koparıldığı gibi, seni mülkünden çekip çıka

rırım ve sana domuz çobanlığı yaptırırım" diy-:; yaz

mıştı. Hakikatte de Muaviye bu dediğini Allah rızası 

için yapsaydı, daha o zaman Kostantıniyye W.nabi

lirdi. Çünkü (Muhakkak Kostantıniyye feth oluna

caktır. O ordunun kumandanı ne güzel kumandan

dır ve o asker ne güzel askerdir.) diye bir Hadis-i 
Şerif rivayet olunduğunda Kontantıniyye seferi ve 

onun fethi, Müslümanların kalbinde yerleşmiş bir 
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arzu idi. ·Kostantıniyye'ye sefer ilan olunca, tarafsız 
duran bütün Eshab ve Tabiinin büyükleri hep bir
den cihad etmeğe mecbur olup ve bütün müshiman 
memleketlerinde bulunan muharip kimseler, . koşup 
gelir ve bu suretle Halifenin Şam için tertib ettiği 
asker kat kat çoğalırdı. İşte Muaviye öyle tüyük 
bir orduya öncü olarak Kostantmiyye üzerine yürü
müş olsaydı Kayser ona karşı koyamazdı. Ne çare 
ki, Muaviye'nin zihnini istiklal ve saltanat sevdası 
bürümüş olduğundan ve belki Kostantıniyye'n;n fe
tih şerefi kendisine nasip olmasını düşündüğifaden, 
Emir-fil Mü'minine muhalefette devam etmişti. öy
le büyük bir fethin uhdesinden gelecek olan tslam 
cengaverlerinin çoğu aşağıda yazılacağı gibi. Sıf
fyn muharebesinde telef olmuştu ve Kostan�ıniyye 
şehrinin şeref ve şanı Fatih Sultan Mehmet Han'a 
kalmıştır. İnsan çalışıp çabalar, Allah'ın dilediği olur. 

CERlR-İ BECLt'NİN ŞAM' A GIDİP DöNOŞO 

Cemel vak'asından sonra Hazret-i Ali, Şam üze
rine yürümeği kararlaştırmış olduğundan Küf e'ye 
gelince, Hemedan valisi Abdullah Beceli'ni!l oğlu 
Cerir ile Azerbeycan valisi Kays-ı Kindi'nir, oğlu 
Eş'as'ı Kfıfe'ye çağırmıştı. 

Abdullah'ın �ğlu Cerir, Becile kabilesi reisi 
olup, Rasfıl-i Ekrem'in vefatından kırk gün evvel 
bir cemaatle Medine'ye gelip Müslüman olrr,uş ve 
Hazret-i Peygamber tarafından ikram ve iltifö.t gör
müştü. İran muharebelerinde işe _çok yaradı. Sonra 
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KUfe'de yerleşti, KCtfe büyüklerinin hürmet gören 
meşhurlarından biri oldu. 

Kays'ın oğlu _Eşas da Kinde şeyhlerinde•.ı olup 
Hicretin onuncu senesinde altmış kişi ile Med!ne'ye 
gelmiş ve Müslüman olarak Hazret-i Ebu &kir'in 
kızkardeşi ile evlenmişti. Irak ve tran fetihlerinde 
bulunup, sonra Kiife'de yerleşmiştir. Küfe büyükleri
nin tanınmış meşhurlarındandır. 

İkisini de Hazret-i Osman tayin etmişti. Sonra
dan eyaletleri halkı ile beraber Hazret-i Ali'ye biat 
etmek ve emir almak için Kiife'ye gelmişlerdi. 

Muaviye'ye Cemel vak'asının başlangıç ve so

nunu anlatmak ve onu Muhacirlerle Ensarın girdik
leri itaat: dairesine çağırmak ve ondan biat almak 
için, Eshab'tan birinin Şam'a gitmesini Hazret-i Ali 
uygun buldu ve kimin gönderilmesinin münasip ola
cağını meclisinde bulunanlardanr sordu. 

Cerir, "Bu benim işimdir. Çünkü Muaviye ile 
eski ülfetim vardır. O benim sözümü tutar" deyince, 
Malik-i üştür "Onun Şam'a gönderilmesi uygun ol- . 
maz. Çünkü, Cemel vak'asında bulunmadı. Hem de 
onun Muaviye'ye sevgisi vardır" dediyse de, Haz
ret-i Ali, onun sözünü dinlemeyip, Cerir'i Şam'a 
gönderdi. 

Cerir Şam'a gitti. Muaviye ona pek çok iltifat
ta bulundu. Fakat, evet ve hayır diye kati bir ce
vap vermeyip, onu oyaladı ve Amr-ı As'ın gelmesine 
kadar onu bekletti. 

Eğer ona kesin cevap verse, Hazret-i Ali'nin 
Şam üzerine hareket edeceği tabiiydi. Bu sıralarda 
ise, Kayser'in Suriye tarafına hareket etmek üzere 
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asker toplamakta olduğu işitiliyordu, bir de yukarı
da geçtiği gibi, bir takrible ele geçirilip de Şdın'da 
mahbus olan Huzeyfe'nin oğlu Muhammed bu �ırada 
hapisten kaçmıştı. Çok cesur ve çok sofu ve meş
hur bir adamdı. Ne tarafa gittiği de bilinnuyordu. 
O da, bir mesele olmuştu. 

Bütün bunlar arasında Muaviye, tereddüt içinde 
kaldı. "üç müşkül iş arasında kaldık, ne yapalım" 
diye Amr-i As'tan sordu. O da, Huzeyfe'nin oğlu 
Muhammed'in işi kolaydır, arkasından adaml;;tı gön
der, onu tutsunlar. Ele geçmezse, o sana birşı:,y ya
pamaz. Kayser de seni düşündürmesin. Şam'da ne 

kadar Hıristiyan esir varsa, onları Kayser'e teslim 
etmek suretiylf: sulha yanaşırsın. Hıristiyanh.o. sen
den hoşnud olup, rahat dururlar. işin zor oları tara
fı, Ebu Talib'in oğlu Ali'nin meselesidir. Çür.kü İs
lamda eskiliği ve senden evve� dine girişi, H.asfıl-i 
Ekrem'e akrabalığı, işinin düzgün oluşu, alirr., tadı! 
ve çok cesur ve şeci' olmasıyle o senden üstündür. 
Halk onu sana tercih eder. Sen hile yolu ile çare 
aramalısın" diye cevap verdi. 

Muaviye tarafından, Huzeyfe'nin oğlu Muham� 
med'in arkasından gönderilen adamlar Havran ci
hetinde kendisini bulup idam etmişlerdi. Kayser 
tarafından da bir hareket görülmedi. Muaviy:; "Ali 
hakkında ne yapalım" diye Amr-i As'ın reyini sor
du. Samt'ı Kındi'nin oğlu Şurahbil'i buraya çağır. 
Onu eseleyip, beseleyip bu yolda kullanalım demiş. 

Şurahbil, Muaviye'nin Hunus sancağı kuman
danı idi. Asr-ı Saadete yetişmiş olan meşhurl::ı.rdan 
ve Hazret-i Osman'ın kanını istemekte ileri giden 
Şam büyüklerindendi. Cerir ile aralarında eskiden 
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düşmanlık olduğundan, Ceıir'in kazanmasını iste
mezdi. 

Amr-ı As'ın öğrettiği gibi, Muaviye onu Şam'a 
çağırdığı zaman, sekiz on adama gizli talimat ver
miş ve aralıklı olarak Şurahbil'in yolu üzerinde, on
ları Humus tarafına doğru dizmişti. 

Şurahbil gelirken o ,adamlardan biri karşısına 
çıkıp, "Ebu Talib'in oğlu Ali'ye ne dersin, Osman'ın 
öldürülmesinde parmağı varmış, katilleri o teşvik 
etmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış" yollu sözl�r söy
lemiş. Sonra diğerleri de, birer birer Şurahbil'in 
önüne çıkıp evvelkinin sözlerinin kuvvetlendirmiş 

olduğundan, Şurahbil bu düzme lakırdıları tevatür 
derecesine varmış doğru haber olarak kabul edip, 
canı çok sıkılmış ve hiddetli bir halde Şam'::ı. gelip, 
Muaviye'nin meclisine gitmiş ve "Emniyet ettiğin 
birçok adamlardan işittim ki Ali Osman'a kahretmiş. 
Eğer sen, ona biat edersen, biz seni Şam'dan çıka
rırız" dedi. 

Muaviye "Ben size nasıl muhalif olabilirim ki 
ben de sizdenim ve siz benim elim ve ayağımsınız" 
deyince, Şurahbil "öyleyse Cerir-i Beceli'ye izin ver 
gitsin" demesi üzerine Muaviye, "acele etme, hele 
sen Şam memleketlerini dolaş, bütün ahalinin bizimle 
bir oldukları anlaşılsın da o zaman Cerir' i geri gön
derelim" dedi. 

Bunun üzerine Şurahbil bütün Şam şehirlerini 
dolaşarak "Ali Osman'a zulmetmiş ve bütün mem
leketleri zabtetmiş ve birçol;c asker toplayarak bu ta
rafa hücum ve bütün Şam halkını katliam edecek
miş. Ona Muaviye'den başka kimse karşı koyamaz. 
Hemen onun başına toplanınız, müdafaaya hazır olu-
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nuz diyerek kendisinin aldanmış olduğu yalanlara 

Şam halkının saf olanlarını da inandırmış ve bütün· 

Şam halkını Hazret-i Ali ile cenk etmek üzere kan
dırmıştı. 

Altıncı cüzde geçtiği gibi, Beşir'in oğlu Nu

man Hazret-i Osman'ın kanlı gömleğini ve Levcesi 

Naile'nin kesilmiş parmaklarını Şam'a götürmüştü. 

Muaviye de onları camiin minberi üzerine koyarak, 

cuma günleri halka ziyaret ettirirdi. Amr-ı As gelin

ce "Onların ziyaret edilmesini böyle ucuzlatma, on

ları bir yerde güzelce sakla, muharebe zamanında 
hallan önüne çıkar ki onların hamiyyet damarları 

harekete gelsin ve Ali ile hırs ile çarpışsınlar" de

mişti. Muaviye de öyle yaptı. 

Şimdi tam sırası gelmişti. Muaviye, halkı cami

ye davet etti. Hazret-i Osınan'ın kanlı gömleğini 

minber üzerine serdi. Naile'nin parmaklarını da, 

minbere astırdı. Kendisi minberde olduğu halde, As
ker bir · müddet onlara bakıp ağlaştılar ve Osman'ın 

katillerinden intikam almadıkça döşek üstünde yat

mamak üzere yemin ettiler. 

Muaviye, işi bu kerteye getirdikten sonn, Ce

rir'in dönüşüne izin verdi. O da, böylece dört ay ka

dar Şam'a kaldıktan sonra, meyus bir halde Kfı

fe'ye gelip, gördüğünü ve işittiğini Hazret-i Ali'ye 

bildirdi. 

Oştür, O zaman Hazret-i Ali'ye "Ben Cerir'i 

gönderme demedim mi? İşte Muaviye'ye vakit ka

zandırdı. Bütün Şam halkının Hazret-i Osman'ın ka

nını istemekte onunla birleşmesine meydan verdi. 

Şimdi de iş büyüdü" dedi. 
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Cerir, bu sözlerden canı sıkılarak, Habur nehri 
üzerindeki Karkısiya şehrine gitmiş, Muaviye ise 
böyle fırsatları kaçırmadığından, Cerir ile mektup
laşarak onu kendi tarafına çekmiştir. 

Cerir'in bu suretle Şam'dan dönüşü, har:J ilam 
demek olduğundan, Hazret-i Ali Kfıfe'den çıkıp şeh
rin dışında ordu kurmuş. Muaviye de ordusun:ı çeki 
düzen vermişti. 

ŞAM'IN 1SYANI 

Yukarıda geçtiği gibi, Bedir muharebesinde Ku
reyşin reisleri öldükten sonra Ebu Süfyan meydanı 
boş bulunca, Kureyşe reis oldu. Mekke'nin fethine 
kadar bu reislikte müstakil ve tek başına daimi ola� 
rak kaldı. 

Mekke'nin fethinden sonra oğulları ile beraber 
MüSlüman olarak Medine'ye naklettiler. 

Büyük oğlu Yezid Şam'da sancak beyi iken, 
ölünce Hazret-i Ömer onu� yerine kardeşi Muavi
ye'yi tayin buyurdu. 

Muaviye ise, saltanatı seven bir adamdı. Haz
ret-i Ömer, Şam'a geldiği zaman, onu çok debde
beli, tantanalı muhteşem bir halde görünce, "Bu 
adam, Arabın kisra'sıdır" demişti. 

Sonra Hazret-i Osman, diğer Suriye san.:akla
rını da birer birer Muaviye'yt: bağladı. Bu suretle 
Muaviye bütün suriye kıtasınır:. valisi oldu ve Mısır 

hududunqan fırat nehri vadisine kadar hükmü su 
gibi yürüdü. Rum diyarına da zaman �an akın
lar yaparak nice şehirleri eline geçirdi. 
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Bu suretle Muaviye uzun müddet müstakil ola
rak Suriye valiliğinde bulundu ve pek çok servet 
ve saman edindi, çok kuvvetli ve usta bir siyasi 
olduğundan, Şam'da adeta saltanata benzer ezici 
kuvvette bir hükümet kurdu , .  

Hazret-i Osman'dan sonra Muaviye, ü:neyye 
oğullarının reisi olmak dolayısiyle, onun yerine: Mü' -
minlerin Emiri olmak emeline düştü ve "Osm&n'ın 
amcazadesi olduğum için, onun velisiyim" diyerek, 
Osman'ın kanını talep ve davaya kalkıştı. Bu dava
yı da kendi maksadına uygun bir vesile yaptı. 

Hazret-i Osman'm Halifelik zamanında, Eme
vilerden başkaları da bir hayli servet ü sfunana 
maliktiler. Hemen hemen bunların hepsi, Muavi
ye'ye tabi oldular. Başka dünya sevenlerle, mevki 
ve mansıb hırsında olanlar da ona dönüktüler. Her
hangi sebepten olursa olsun, Hazret-i Ali'ye muha
lif olanlar, yavaş yavaş Şam'a gelip, Muaviye'ye 
bağlandılar. 

Muaviye Şam'da bir hayli kuvvet buldu ve Os
ma:n'ın kanını istemek için başına pek çok halk 
üşüştü ve babasının cahiliyyet zamanında Kureyş'in 
reisi olmasından, kendisinin de Hazret-i Osman'dan 
sonra Emevilerin reisi bulunmasından başkaca zen
gin ve kudretli olmasına da güvenerek Emirlik ve , 
saltanat davasına düştü. 

Halbuki kavim ve kabile üstünlüğü ve. servet
çe başkalarından üstünlük, İslamdan sonra bırakıl
mıştır. Eshab yalnız, islam'daki önceliklerine ve ts
lam dinine olan hizmetlerine göre, birbirine karşı 
itibarlı ve efdal oluyorlardı. önce Aşere-i Mübt:şşere 
ve hicretten evvel iman edenler, Bedir'de bulunan 
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Muhacir ve Ensar, sonra Ubud gazasında bulunan 
Eshab, sonra Şecere-i Rıdvan altında biat �enler 

ve daha sonra Mekke'nin fethine kadar iman eden 

Eshab, derece derece, birbirine nisbetle efd:ıldır. 
Biat-ı Rıdvan'dan Mekke'nin fethine kadar iman 
edip, hicret eyliyenler, Muhacirlerin sonuncu�udur. 

İşte Ebfı Musa El-Eş'ari ve As'm oğlu Amr v::>- Bü

deyl'in oğlu Abdullah onlardandır. Eshab'm en son 

tabakası, fetihten sonra islfun ile müşerref olanlar

dır. Mekke'nin fethinden sonra hicretin l<ıymeti 

yoktur. Fetihten sonra evini Medine'ye naklellenler 
Muhacirlerden sayılım:ızlar. 

tşte Muaviye, bu en son tabakada bulunan Es

habtan olduğu halde, yüksek tabakanın birinci de

recesinde bulunan ve Mü'minlerin Emiri bulunan 

Hazret-i Ali'nin önüne geçerek, Müslümanların Emi
ri olma emeline düşmüştü. 

Hazret-i Osman zamanında, mühim işlerde bu

lunarak çok servet kazanmış olan Müneyyenb oğlu 

Ya'Ifı da bu en son tabakada bulunan Eshabtanjır ki, 
Cemel topluluğunun büyüklerinden olduğu halde, 

sonradan Hazret-i Ali'ye tabi olmuştur. 

Ebfı Vakkas'ın oğlu Sa'd, Hazret-i ömer'in oğlu 
Abdullah, Sabit'in oğlu Zeyd, Zeyd'in oğlu Usame, 

Mesleme'nin oğlu Muhammed, ve Ebfı Musa El'Eş'ari 
gibi bazı Eshab, "Eğer kafirlerle muharebe clursa 

gideriz. Fakat ehl-i kıble ile cenk etmeyiz" 1iyerek 

evvel ahir �öşey.e çekilmeyi uygun bulmuşlar .lı. Fa

kat Hazret-i Ali'nin üstünlüğünü itiraf ederler ve 

onun gayretini güderlerdi. 

Hazret-i Ebu Hüreyre, (R.A.) : "Muaviye'nin 

taamı edsem, yani yağlı ve Hazret-i Ali'nin arka-
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sında namaz edsem. Yani mükemmel ve ku�rsuz, 
harbi terk ise eslem'dir" diyerek tarafsız kalmıştı. 

Bu ha�e göre, As'ın oğlu Arnr'in Şam'a p.:dmesi 
Muaviye'ye epeyce kuvvet vermiş ise de, H<!Zret-i 
Ali'nin tslama hizmeti büyük, kadri yüksek ol.mğun
dan, umumi efkar da ona dönük idi ve onu da::ıa çok 
seviyorlardı. Bundan dolayi Muaviye, Muhacir v e  
Ensarın büyüklerinden bazı kimselerin daha Şam'a 
gelmesine lüzum görmüştür. 

MUAVİYE'NtN BAZI ESHAB iLE YAZIŞMA.Si 

Hazret-i Ali, Halife ve Mü'minlerin Emirı olup 
maiyyetinde bulunan Eshab ile, tabiinin seçkinleri
nin maksatları ancak İslam dinine hizmet idi. 

Muaviye'nin yanında bulunanlar ise, mal ve 
mansıb düşkünü bir gürfıh olduğundan, Muaviye'nin 
manevi kuvveti ancak Osman'm kanını istemekten 
ibaretti. Muaviye İslam efkarını kendi üzerine çeke
bilmek için, Medine'lilere davetname göndermek is
teyince, Amr-ı As "Bunun faydası olmaz, çünkü ce
maat şimdi üç fırka olmuştur. Bir fırkası Hazret-i 
Ali ile beraber olup, onlar sana asla dönmezler. 
Osman'ı seven fırka ise acizdir. üçüncü fırka •h, Os
man ve Ali kavgasından geçip, bir köşeye çekilmiş 
olanlardır. Onlar, senin için yerlerinden kımıldamaz
lar. Fakat madem arzu ediyorsun, öyle bir mektup 
yaz ki, faydası olmasa da zararı da olmasın" demiş. 

Bunun üzerine Muaviye tarafından Medir,c hal
kına hitaben "Karışıklık günlerinde ben Medıne'de 



80 KISAS-! ENBiYA il - 1 

bulunmadığımdan işin doğrusunu bilmiyorum. Fa
kat Ali, Osman'ın katilleri ile. birleşmiştir. Katiller 

hala onun yanındadır. Ben ki Osman'ın vel�iyim, 

onun kanını istiyorum, katilleri de Ali'den Jstiyo

rum. Verirse kısas yapacağım. Hilafeti de ömer'in 

yaptığı gibi şura'ya havale edeceğim ve eğer Ali, 

katilleri vermez ise, onunla cenk ederim. Osman'ı 

sevenler hemen buraya gelsinler" diye mektup yaz
mıştı. 

Medine'liler bu mektubu ahp okuyunca, hiddet
lenerek, Muaviye ile Amr-ı As'ın büyük hafoda ol
duklarından bahsederek, tekdirname şeklinde bir ce
vap yazdılar. 

Muaviye bu cevabı alıp okuyunca "Medine'de 
Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah, Ebu Vakkas'm oğlu 
Sa'd, Mesleme'nin oğlu Muhammed gibi büyük zatlar 
varken, onlara yazmayıp da, halka mektup yazmak
ta hata etmişiz" diyerek bu üç zata birer mE:ktup 
yazmayı münasip görmüş. 

Amr-ı As ise, "Sen bu sevdadan vazgeç, çünkü 
onlar senden daha efdal olan Talha, Zü�yir ve 
Aişe'ye uymayıp tarafsızlığı seçmiş oldukları;!a gö
re sana asla uymazlar" diyerek Muaviye'ye nasi
hatte bulunmuş. 

Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ki, ilk iman edenle
rin dördüncüsü, bir rivayette de beşincisidir ve ilk 
önce Allah yolunda kan döken ve ok atan, ve tran'ı 
fetheden odur. Bütün gazalarda Rasfıl-i Ekrem'le 
beraber bulunmuştur ve Aşere-i Mübeşşere:ıf'ndir. 
:ls1fun aleminde kadr-u şanı pek büyüktü. Ha.zret-i 
Ali'den sonra, o zaman Esbabın efdali idi. 



KISAS-1 ENBIY A il - 1 81 

Mesleme'nin oğlu Muhammed de Bedir'dc bulu

nanlardan ve Ensar'ın büyüklerinden kadri y�ksek 

bir zat idi. 
Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah ise Eshabın alim 

ve fadıllarından yüksek ahlaklı bir zat olup Şam'lı

lar kendisini çok severlerdi. Bundan dolayıdır ki Mu

aviye, onları kendi tarafına çekmeyi zihninde kur

muştu. 

Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd fitne çıktığı zaman ta

rafsız kalmış ve bir köşeye çekilmişti. Eğer oir ta

rafa dönecek olsa, Hazret-i Ali ile beraber nıacağı 
tabii idi. Mesleme'nin oğlu Muhammed de, Hazret-i 

Osman'ın şehid edilmesi üzerine kılıcını kırıp ağaç

tan kılıç yapmış, ve evine kapanıp kalmıştı v� "Ra
sül-i Ekrem, bana bir kılıç verdi. 4'Bunu müşrikle

re karşı kullan. Müslümanlar arasında ayrıl•k dü

şünce, onu taşa vur, kır at" diye buyurmuştu. Haz

ret-i ömer'in oğlu Abdullah ise, din işlerinde çok 

takva sahibi idi ve ihtiyatlı davranırdı. Bir fetva is

tenince, çok düşünür, yanılmaktan pek çok sakınır

dı. Bundan dolayı fıkıh ilmindeki şöhreti, Hadis 

ilmindeki şöhreti kadar değildi. İşte tarafsız durma

sının sebebi buydu. Bununla beraber asilerle yapılan 

muharebelerde Hazret-i Ali ile beraber bulunmadığı

na sonradan pişman olarak, ömrünün sonuna kadar 

üzülmüştü. 

Bu açıklamalara göre Muaviye'nin bu üç zatı 

celbe çalışınası, pek faydasız ve Amr-ı As'ın bu nok
tadaki düşüncesi doğru idi. 

Muaviye ise, öyle Muhacir ve Ensarın bi1yük

lerinden birkaç zatın kendi yanında bulunmasma lü

zum gördüğünden, bir rivayette de, Hazret-i ömer'in 

F. 6 
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oğlu Ubeydullah da büyük kardeşi Abdullah'm ve 
Sa'd ile, Mesleme'nin oğlu Muhammed'in çağr ılma
sını uygun buldukları için, Muaviye üçüne de birer 
mektup yazdı. Bu mektupların hülasaları Osrr.an'ın 
kanını istemek için kendisine yardım etmelermi ve 
Şam ordusuna katılmalarından ibaretti. Fakat Ebu 
Vakkas'ın oğlu Sa'd'e gönderdiği mektupta "��oyca, 
ve İslamda öncelikle, sana denk olan Talha, Zübe
yir, Osman'ın kanım talep ile, Hazret-i Ali'ye karşı 
çıktılar. Hazret-i Aişe de onlara uydu. Sen de on
ların yolunu tutmalısın" demişti. Mesleme'nirı oğlu 
Muhammed'e gönderdiği mektupta, Osman'cı yar
dımda ihmal edildiği için mazlum olarak öldfüi.ildü
ğüne dair sözler vardı ve ömer'in oğlu Abdullah'a 
gönderdiği mektupta da sanki Abdullah'ın Ali'ye 
karşı olduğundan dolayı bir köşeye çekilmiş oldu
ğundan bahsetmişti. 

Hazret-i Sa'd-ı Vakkas'ın, Muaviye'nin rr,ektu
buna verdiği cevapta "Mektubun okundu. M-i!dH bi
lindi. Beni batıl bir yola davet ettiğin anlaşıLi,, Bi
lesin ki, ben Ali ile asla muharebe etmem ve onun . 
aleyhinde seninle birleşmem. Ben Müslümanlıu: ara
sında bir fitnenin çıkmasından sakınır ve All::ıh'tan 
korkarak, viran hanemde bir köşeye çekilmişim. 
Talha ve Zübeyir de, Ali aleyhine çıkmasaydılar, 
haklarında hayırlı olurdu. Allah'u teala onların ha
talarım affetsin ves'selam" demiştir. 

Mesleme'nin verdiği cevapta. ise, "Bence, artık 
tamamiyle anlaşıldı ki, senin maksadın hükürnet ve 
saltanattır. Yoksa Osman'ın aleyhinde bulunanlardan 
intikam almak değildir. tyi bil ki, ben, seni asla 

Ali'ye üstün tutmam ve· senin hatırın için onur. aley-
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hinde bulunmam. Ey Muaviye, Osman'ın Halifeliği 
zamanında, bir fitne yüz göstermeğe başladı. lliktım 
ki, onu ortadan kaldırmaya kudretim yok, ve benim 
gibi adamların nasihati fayda vermiyor, hemen kılı
cımı kırıp bir köşeye çekildim. Kendi çalışmalarının 
fayda vermeyeceğini anlayan Eshabtan bir cemaat 
de, fitneden uzak durmak hususunda, bana uydular. 
Şaşılacak şeydir ki, Osman kuşatıldığı zaman, kaç 
kere yardım için Şam'a haberler gönderilmişti. Se
nin buna gücün yeterken, imdad edip yardımda bu
lunmakta ağır davrandın. Veli nimetinin, nimet hak
kını yerine getirmedin. Onun düşmanları, onu orta
dan kaldırırlarsa, meydan sana kalır, sen de mu
radına erersin sandın. Şimdi onun kanını istemek 
bahanesiyle hükümdarlık tacım başına giymek is
tiyorsun" demiştir. 

Hazret-i ömer'in oğlu Abdullah ise, Muaviye'ye 
yazdığı cevap mektubunda "Mektubun geldi. Maksat 
öğrenildi. Şaşıyorum ki, beni sana uymaya çağırı
yorsun ve Muhacir ve Ensarla cenge teşvik ediyor
sun. tyice anlaşıldı ki, senin, Osman'ın kanını iste
mekten maksadın, mevki tutmaktan başka bir şey 
değildir. Ali tarafını bırakıp da, senin hükmüne 
mahkfun olurum zannetmen büyük hatadır ve sanki 
Ali'ye muhalif olduğumdan dolayı, bir köşeye çekil
diğimi zannetmen de, başka bir hatadır. Allah koru
sun, ben Ali'ye muhalefette bulunmam. Ey Muavi
ye... malumun olsun ki, ben Müslümanlarla ç:ırpış
maktan geri durmuş isem de, içimden Mü'minlerin 
Emiri ile beraberim ve bir tarafı tercih etm�m la
zım gelirse, Ali evvel gelir. Çünkü onun tslamda 
kadri pek büyüktür. Allah katında da merte�i yü-
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cedir. Hilafete en layık olan odur. Rasfılullah'm Es
babının efdalidir ve Rasfıllullah'a herkesten daha ya
kındır. Ancak tslfun üzerine kılıç çekmek, mizacıma 
uygun olmadığı için bir köşeye çekildim. Sana na
sıl uyarım ki, ben senden üstünüm, babam ve anam 
seninkilerden daha şereflidirler. Şimdi ben eviı ·.1i iba
det yeri yapıp Allah'a iba,detle meşğul oluycıum. 
Keşke bu zaman halkı ile bütün bütün görüşmekten 
kesilerek bir yerde sakin olaydım. Zaman vefasız
dır. CeylarJarın haline imrenirim. Mamureden uzak 
ve harap yerde ömür sürerler" demişti. 

Muaviye bu cevapları alıp okuyunca, Amı-ı As 
"Ben sana onlarla mektuplaşma demedim mi diye 
sitemde bulunmuş. Muaviye de, "Hakkın varmış. 
Bize onlardan medet yok, biz kendi başımızın çare
sine bakmalıyız ve hemen muharebe hazırltldarını 
tamamlamalıyız" demiş, minbere çıkıp hutbe oku
muş ve halkı Hazret-i Ali aleyhine kışkırtmıştır. 
Hutbede şunları söylemiştir. "Osman'ın mazlum ola
rak öldürüldüğü muhakkaktır. Cenab-ı Hak Kur
an-ı Keriminde Kinr mazlum olarak öldürt:Jürse, 
onun velisini hakim yaparız" mealindeki Ayet-i Ke
rimeyi okumuş ve Osman'ın velisi benim. ömer'e 
uyarak, Osman, bana Şam valiliğini verdi ve Ö!ünce
ye kadar azletmedi. Şimdi bar.a karşı gelenler asi
dir. Fitneyi çıkaranlar Halifeyi öldürenler ve on
lara yardım edenler, asidir, bağidir. Ali ise, Hila
fet makamına geçip, katilleri yakınları arası::a ge
çirmiştir ve pek çok asker toplayarak bizimi<: mu
harebeye hazırlanmıştır. Her nekadar Irak ftSkeri 
cesursa da, ben de sizin sabr-u sebatımza dayanı
rım" dedi. 
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Şam kumandanlarından Ebu Aver-i Sülerni, sö
ze başlayarak "Osman'ın biati henüz boynumuzda 
iken, mazlum olarak öldürüldü. Sen onun velisi ve · 
amcazadesisin. Ali ise ona yardım etmeyip, onu mu
haliflerin ellerine bırakmıştı. Ne vakit emreılersen 
biz onunla cenk ederiz" dedi. 

Sonra Himyer kabilesi şeyhlerinden Zül Külab 
söze başlayarak: "Ya Muaviye, Osman seni bütün 
Şam eyaletine vali yaptı. Sen ise ona, sıkışık zama
nında yardım etmedin. Şimdi artık onun kanım 
istemelisin. Bütün Arap kabileleri senden yüz çevir
seler bile, biz akraba ve aşiretlerimizle sen!n hiz· 
metinden ayrılmayız" dedi. 

Sonra Himyer kabilesinden bir adam kalkıp 
_ "Ey Şam ahalisi, içinizde Allah için doğru söyleyen 

yok mudur. Ebu Talib'in oğlu Ali, Rasiilullah'a ak
rabalığı ve ahlak ve etvarının güzelliği, ilmi, fazlı, 
şecaati ve sayısız faziletleri dolayısıyle Halifeliğe, 
o herkesten layıktır. Bu diyarı gelip istila ederse, 
zarar gelmez. Herkesin muradı hasıl olur'' deyince, 
Muaviye, onun tutularak hapsedilmesini emretti. 
Hemen onu tutup öldürmek istediler. Fakat akra
basının şefaati ile ölümden yakasını kurtardı ve bir 
yolunu bularak, savuşup Hazret-i Ali'nin yanına 
gitti. 

Muaviye evvelce Hazret-i Ali ile yaptığı haber
leşmede de, velisi olduğundan bahsederek, Osman 
aleyhine çıkıp çalışmış olanları kısas için Hazret-i 
Ali'den istemişti. Hazret-i Ali Muaviye tarafından 
gelen adama, "Rasiil-i Ekrem'in irtihalinde, amcam 
Abbas ile, Muaviye'nin babası Ebu Süfyan hemen 
o�na biat etmek istediklerinde Eshab arasına ayrı-
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lık düşmek ihtimalini düşünerek Hilafeti kabulden 

çekilmiştim. Bu sefer Muhacir ve Ensarın zorlama

sı ile Hilafeti kabule mecbur oldum. Muaviye'ye la

zım olan da bana biat eylemektir. Sonra Osman'ın 

evladı, dava açıp ve davalarını ispat ettikten sonra 

kısasın yapılması lazım gelir. Bu . da, Emir'ül Mü'

min'ine ait bir vazifedir" diye cevap vermiştir. 

Bu cevap tamamiyle doğru idi. Muav!ye'nin 

yukarıda geçtiği gibi kendisinin delil olarak oku

duğu Ayet-i Kerime, kendi aleyhine delil idi. Çün

kü Ayet-i Kerimenin mealen manası (Her kim ki, 
mazlumen yani haksız olarak öldürülürse, onun ve
lisinin yerine göre ondan kısas veya diyet istemeye 

hakkı vardır) demektir. Ayette: geçen veli kelimesi, 

doğrudan doğruya varisi demektir. Başka akraba

siyle ala.kalı değildir. Muaviye ise, Hazret-i Osman'

ın amcazadelerinden biri idi. Yani Hazret-i Osman'ın 

babası As'ın oğlu Affan, onun babası Omeyye, onun 

da babası Abd-uş Şems idi. Muaviye'nin baba::n Ebu 

Süfyan ise; Harbin oğlu, o da Omeyye'nin oğiu ol

duğu için üç batm yukarıda birleşiyorlardı ve Haz

ret-i Osman'ın Muaviye gibi daha nice amcaza

deleri vardı. Abd-uş Şems, Hakim'in kardeşi olduğun

dan, Hazret-i Ali de Hazret-i Osman'ın am-:!azade

lerindendi. Her ne kadar Ali'ye nisbetle Mu&viye 

Osman'a daha yakın ise de, Hazret-i Osman'ın ev

ladı olduğundan, kısas davası onların hakkı idj. Ya

kın olsun uzak olsun, amcazadelerinden hiçbi:ı:isi ki

sas için veli olamazlardı. Bundan dolayı Muaviye'nin 

yukarıda geçtiği gibi, "Osman'ın velisiyim" deme

sine, şeriat bakımından yol yoktur. Kur'an-ı Kerimi 

de o yolda tefsir ve tevil etmesi hatalı idi. 
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İslamdan evvel Araplar arasında kan davası 
gütmek ve katili, yahut aşiretinden veya müttefikle
rinden hangisi rastgelirse onu öldürmek adeti vardı. 
O zaman aşiret şeyhleri de, böyle işlerin arını.sına 
düşerdi. İslam şeriatı geldikten sonra bu gibi cahi
liyye adetleri yasaklandı ve her kimin katil olduğu 
sabit olursa, ancak onun kısas edilmesi meşru idi. 

Bundan dolayı Muaviye'nin Osman'ın amcaza
desi ve Omeyye oğullarının reisi olmak dolayısiyle, 
"Osman'm velisiyim" diye kanını isteyerek meydana 
çıkması cahiliyye adetlerinden birine uymak olurdu. 

Fakat evvelce Şam'da oturan, Sahabenin fakih 
ve alimleri kalmamıştı. Şam büyüklerinin çoğu Kur' -
an ahkamını gereği gibi bilmedikleri için Muaviye' -
nin yanlışlarını ayıramazlardı. Oldukça vakıf olan
lar da, ağız açamazlardı. 

Hatta sahabenin alim ve fakihlerinden Amr-ı 
As'ın oğlu Abdullah, yukarıda yazıldığı gibi baba
sının zoruyle, gönülsüz olarak Şam'a gelmişti. Ba
basına doğruyu söylemekten çekinmez ve Muwiye'
nin tutumunu beğenmezdi. Fakat sukuta �ecbur 
olup, babasının yanında ses çıkarmazdı. 

O sırada alimler ve fakihler Medine'de ve Mek
ke'de idi ve çoğu da Hazret-i Ali'nin yanında bulu
nuyordu ve hepsinin en büyüğü ve en faziletlisi. Haz
ret-i Ali olup, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını ve ince
liklerini herkesten iyi bilirdi. Rasfıl-i Ekrem'in 
"Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. llmi isteyen 
kapısına gelsin" diye bir hadisi olduğu rivayet 
edilir. 

tbn-i Abbas'ın da "Halka verilen ilmin beşte 
dördü Ali'ye verilmiştir. Geri kalan beşte biri.ne de 
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halkla beraber Ali ortaktır" dediği, kendisint? em
niyet edilir kişilerden rivayet edilmiştir. 

Hasılı Hazret-i Ali, Esbabı Kiramın en alimi 
idi. Şam'da alim ve fakih geçinenlerin onunh şer'i 
meseleleri mübaheseye kalkışmaları, kedilerin ars
lana karşı mırıldanmalarına benzerdi. 

Muaviye ise, kendi kusurlarını bilmeyerek. Haz
ret-i Ali'ye tuttuğu yolun hatalı olduğunu söylemek 
istiyordu. Hatta bu sırada Hazret-i Ali'ye gö;.derdi
ği mektubunda "Osman'm katli sırasında senil'. yaptı
ğın hatadan dolayı, sana biat etmem, bundan evvel 
Hicazlılar doğru hareket edegeldiklerinden, dE:vletin 
işlerini çözüp bağlamak, onların elinde idi. Fakat 
şimdi, dalkavukluk yolunu tutuklarından HaEfr seç
me hakkı, ve din işlerini yürütme Şam'lılar:ı geç
miştir" diye yazmıştı. 

Hairet-i Ali de ona cevabında "Benim Osman 
vak'asında hiçbir suçum yoktur. Ben o zaman Mu
hacirlerden birisi idim, Şam'da Kureyşten !ki kişi 
çıkmakla, Şam'lıların Hilafet gibi büyük bir işe ka
rışmaya hakları olamaz. Hem siz kendinizi Talha 
ve Zübeyir'e kıyas etmeyin. Aranızda çok far!< var
dır. Çünkü onlar Bedir harbinde bulunanlardandır. 
Muhacirlerin ve Ensar'ın biat ettiklerine halkın da 
tabi olması vaciptir" diye yazmıştır. 

Fakat Muaviye'nin zihnini Emirlik sevdas:a sar
mış olduğundan bu türlü nasihatler hep tesirsiz 
kaldı. Konuşmaya ve yazışmaya son verildi ve da
vanın halli kılıca havale edildi. 
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HARP HAZIRLIKLARI 

Yukarıda yazıldığı gibi Cerir-i Beceli Şaın'dan 

dönüşü üzerine Hazret-i Ali, Ebu Mesud-u Ensa

ri'yi Kfıfe kaymakamlığına tayin etti. Kendis1. as

keriyle Kufe'den çıkıp Nahile adındaki yerde ordu 
kurdu. Askeri nizama soktu ve asker toplamak üze
re de etrafa adamlar gönderdi. Sonra Basra valisi 
Hazret-i Abbas'ın oğlu Abdullah, Basra asl.{eriyle 
gelip orduya katıldı. Başka taraflardan da as.K.erler 
gelerek ordu kuvvetlendi. Hatt� Hazret-i Ali'u.n or
dusur.da Bedir'de bulunanlardan seksen kişi VEo Şe
cere-i Rıdvan altında biat etmiş olanlardan sekiz
yüz Esbabın toplandığını bazı tarihler yazar. 

Bunun üzerine Hazret-i Ali, askere hitaben çok 
güzel bil hutbe okudu ve onları asilerle harb�tmeğe 

teşvik etti. üştür denmekle tanınan, kahraman Ma
lik "Ey Mü'minlerin Emiri, biz hiçbir vakit sen
den ayrılmayız, senin uğrunda canımızı fed.2 ede
riz" diyerek Hazret-i Ali'nin çağrısına başkaların
dan evvel koştu. 

tık Müslümanlardan ve Bedir'de bulunanlar
dan, Yasir'in oğlu Ammar ve Hanif-i Ensari'mn oğ
lu Sehl, ve Eshabtan meşhur Hatem-i Tai'nL� oğlu 
Adiy, gibi büyükler asilerle harbe hazır oldul<lanm, 
kabile şeyhleri de ihlasla itaat ettiklerini l:iıldir
diler. Bazıları Müslümanlara kılıç çekmek hususun
da şüphe ve tereddüde düştüklerinden Hazret-i Ali 
"Bana, haktan yüz çevirenlerle, cemaatin · ansından 
çıkıp ayrılanlarla, yani Havariç taifesiyle vuruşmak 
üzere emrolundu" dedi. 
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Bazı kimseler, o zaman Hazret-i Ali ile bera
ber bulunan Hazret-i Halid-i Eyyub-u Ensari hazret
lerine gelip "Sen Rasfılullah ile beraber bulunarak 
müşriklerle dövüştün, Şimdi Müslümanlarla dövüş
mek üzere buraya geldin" dediklerinde, "Rasu�ullah 
bana ahdini bozan, zulmeden ve haktan yüz �fviren 
ile cemaatten ayrılan kimselerle dövüşmek üzere 
emretti" diye cevap vermişti. 

Fakat Mesud'un oğlu AQdullah (R.A.) ın ar
kadaşları olan, hafız-ı kurradan küçük bir cemaat, 
bu yolculuktan geri kaldılar ve "Ey Mü'minlerin 
Emiri senin sanının yüceliğini ve derecenin takdir 
ederiz. Biz ehli kıble ile dövüşmekte tereddüd edi
yoruz ve şüpheleniyoruz. Eğer kafirlerle cenk et
mek ve hudutta nöbetçilik etmek üzere bizi tslam 
hudutlarından bir yere gönderirsen hakkımızda. lüt
fetmiş olursun" dediler. 

Hazret-i Ali de, onların ricalarını kabul etti. 
Haş'am'ın oğlu Rebii'yi onların başına geçi;-erek, 
bir sancak verdi ve o zümreyi Rey ve Kazvin hudu
duna gönderdi. 

Mürret'ül Hemcdfuıı ile Mesruk (R.A.) "dahi ih
sanlarını aldıktan sonra, onlarla beraber Kazvin'e 
gittiler. Fakat Mesruk verdiği bu karardan pişman 
olarak ömrünün sonuna kadar tövbe etmiştir. 

O sırada tabiinin ulusu olan meşhur, Veys-ül 
Karani (Rahmetullah aleyh) Hazretleri Nat.ile'ye 
gelerek, Hazret-i Ali ile görüşüp birlikte sefere git
tiği rivayet olunur. 

Muaviye de Şam'da ordusunu yoluna koyduğu 
sırada, Amr-ı As'a ve oğullarına birer sanca�< ver
dikten başka, Hazret-i Ali'nin azatlısı olan Kam-
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ber'e verdiği sancak gibi, Muaviye de, Amr-ı As'ın 

kölesi olan Verdan'a bir sancak verince, Amı·-ı As 
çok memnun olup övünmüş ve şiirler söyle.:l!iştir. 

Hazret-i Ali bunu işitince "Bir gün sab:ı.hleyin 

yetmişbin başı bağlı ve atlı, develi seçkin ask�ri, O 
Asi'nin oğlu asi üzerine göndereceğim" yollu şiir

ler söylemiştir. 

Muaviye bunu işitince "Yemin ederim ki, Ali 
asılsız söz söylemez ve büyük bir kuvvete sa.tı�p ol

mazsa böyle sözler söylemez" diyerek korku içinde 

bulunuyordu. 
Amr-i As ise "Ali'nin askeri azdır. Basr-.ı aha

lisi ona yar ve yaver değildir. Kfıfe askeri de Ce
mel topluluğunda çok zedelenmişlerdir" d�yerek 

Muaviye'yi teselli ediyordu. 

SIFF!YN VAK' ASI 

Hazret-i Ali, yol hazırlığını yaptıktan sonra or

du öncüsü olarak sekizbin askerle Nadr'ın oğlu Zi

yad'ı, dörtbin askerle de Hani'nin oğlu Şüreyh'i ileri 

gönderdi. 
Kendisi orada kalıp, ertesi günü alınmadan ev

vel Başkent olan tran'ın Medayin şehrine gitti. 
Musul askerlerini göndermek üzere Uçbin ;;üvari 

ile Kays'ın oğlu Makil'i Musul'a gönderdi _ve Rak
ka'da kendisine kavuşmak üzere talimat verdi . 

Meşhur Ebfı Ubeyd'in oğlu Muhtar'ın amcası 

olan, Sakıflı Mesud'un oğlu Sa'd'ı Medayin kayma
kamı yapıp, o taraftaki askerlerle birlikte Rakka'· 

ya gitti. 
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Hazret-i Ali, ordu ile Rakka'ya gelince, Fırat 
üzerine köprü kurulmasını emretti ise de, ahali onu 
yapmak istemeyip, orduyu geçirmek için kayıkları
m hazırladılar. 

Halbuki öyle büyük bir ordunun kayıklarla 
böyle büyük bir nehirden geçmesi zor oldu�undan 
Hazret-i Ali Menbiç köprüsünden geçmek üzere yu
karı doğru harekete karar verdi. üştür ise, uhaliyi 
korkutarak Fırat üzerine büyük bir köprü kurdurdu. 
Hazret-i Ali de, ordu ile Fırat'ın batı tarafma ge
çiverdi. · Hazret-i Ali, Hazret-i Ebu Bekir ve ömer 
zamanında olduğu gibi halkı bir söz ile idare ttmek 
ve kırk kişiyi bir kıJ ile yetmek ister ve kimse hak
kında zorla iş yapmaktan çok sakınırdı. 

Zamanın mizacı ise, fasid olduğundan iş göre
bilmek için üştür gibi cesur, cerbezeli ve çaku pen
çeli adamlara ihtiyaç vardı. 

Eğer üştür'ün zorlamasiyle Rakka'da köprü ku
rulmayıp da Menbiç köprüsüne kadar çıkılsaydı çok 
dolaşılmış ve çok vakit kaybedilmiş olurdu ve Mua
viye bundan faydalanırdı. 

Ordu öncülüğüne memur edilen Ziyad ve Şu
reyh, Fırat kenariyle yukarı doğru hareket ederek 
Ane'ye geldiklerinde Muaviye'nin büyük bir ordu ile 
hareket ettiğini işitmişler ve aralarında göriı.�meğe 
başlamışlardır. "Halife hazretleri ordusu ile. ara
mızda böyle büyük bir nehir varken ileri gidilip 
Muaviye'nin büyük ordusu ile karşılaşılırsa, hayırlı 
bir iş olmaz" demişler ve hemen Ane'den Fırat'ın 
doğusuna geçmek istemişlerse de ahali önler'.nE- çı
kınca geri dönmüşler ve Heyt'den Fırat'ı geçmişler 
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ve hemen ilerleyerek Karkısiyya tarafından Hazret-i 
Ali'nin ordusuna kavuşmuşlardı. 

Hazret-i Ali, onları görünce "Ne tuhaftır ki, 

benim ordu öncülerim arkadan geliyor" dedi ve on
lar işi anlatınca "isabetli hareket etmişsiniz'" dedi. 
Fırat'ın batısına Rakka köprüsünden ·geçildikt�m son
ra Hazret-i Ali onlara eskisi gibi ordu öncfuü ola
rak onikibin askerle ileri gönderdi. 

Muaviye ise büyük bir . ordu ile, Şam'dan çıkıp 
yavaş yavaş ve etrafı gözeterek, Fırat yalısın:ı doğ
ru gelirken büyükçe bir fırkayı Ebfı'l Aver-ı Süle
mi ile ileri göndermişti. 

Ziyad ve Şureyh, işte bu fırka ile karşıloşarak 
durmuşlar ve Hazret-i Ali'ye haber göndermı�lerdi. 
O da üçbin süvari ile onlara yardım için t15tür'ü 
gönderdJ ve "Koşarak asker öncülerinin imdadına 

yetiş. Ziyad ile Şureyh'i birer tarafına al. Kız;p da 
hemen cenge girişme, ağırbaşlı ve yavaş h�reket 
et. Asileri daima itaate çağır ve mümkün olurs&, ben 
gelinceye kadar onları oyala" diye Oştür'e t:-ılimat 
verdi. Ziyad ve Şüreyh'e de, Oştür'e bağlanmaları 
ıçın emirname gönderdi. 

Oştür, süratle hareket ederek ordu öncülerini 
yetişti ve aldığı emre göre, hareket ederek, ne on
lardan korkar gibi uzak durdu, ne de harbi kızış
tıracak kadar yaklaştı. Bu suretle akşama kaadr 
her iki taraf uzaktan birbirlerine bakarak nekleş
tiler. 

Sonra Ebu'l A ver, bir hamle yaptı. Oştür de 
sebat göderdi. Bir· saat kadar çarpıştıktan sonra 
Şam'lılar geri dönür.ce, birbirinden ayrıldılar. 
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Ertesi günü, Oştür bir adam gönderip, Ebti'l 
Aver'i dövüşe çağırdı. Ebu'l Aver, bu tek başına 

dövüşten çekindı ve giden adama söverek geri gön
derdi. Eıtesi günü sabahleyin Hazret-i Ali, ordusu 
ile geldi ve ordugah kurmak için uygun bir yer 
aramağa başladı. 

Muavıye ise, evvelce Sıffiyn toprağına gelip, 
düz ve geniş bir yer seçerek ordusunu kurmuş ve 
Fırat'ın su alacak yerini zabtederek, asker sevki 
fennine göre bir ustalık göstermiş oldu. 

Sonra Hazret-i Ali de gelip, onun ordusuna ya
kın bir yerde askeri yerleştirdi. Asker su .ıılmak 
için Fırat'm yanına geldiler ise de, Muaviye'nın as

keri mani oldu. Bu suretle Halifenin askeri Fırat'
tan su alamadılar. Araştırdılar, su alacak başka bir 
yer de bulamadılar ve işi gelip Hazret-i Ali'ye &i
kilyet ettiler. 

Hazret-i Ali, Muaviye'ye huslısi bir memur 
gönderdi ve "Bizim niyetimiz, önce görüşmek idi. 
Hakka yakın bir sözünüz varsa, dinleyecek idik. 
Fakat Ebfı'l Aver muharebeye başlamış, bu sıiret
le arada bir muharebe geçmiş. Şimdi müba!ı olan 

suyu men etmeğe hakkınız yoktur. Israr ederseniz, 
muharebe bundan sonra başlıyacaktır. Günahı boy
nunuza" dedi. 

Muaviye, ümerasım toplayarak müşavere ettL 
Amr-ı As "Suyu men etmek doğru olmaz" demiş
se de, Ukbe'nin oğlu Velid ve onun gibi 1'."eisler 

"'Onlar nasıl Osman'ı susuz bıraktılar ise, siz de on

lan susuz bırakınız. Bir gece susuz kalırlarsa, dön
meğe mecbur olurlar. Bu dönüşleri ise bozgun de
mek olur,. demeleriyle Muaviye, su yolunun kapa- · 
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tılması için bir fırka askerle Ebii'l A ver'i gönderdi. 
Hazret-i Ali ise, kan dökmek için şer'an h!il� ka
zanmak istiyordu. Sonra askere dönerek "Su almak 
hakkı için asilerle harbediniz" diye emir verdi. 

Kays-ı Kindi'nin oğlu Eş'as "Ben gideyim" d:yerek 
askeriyle kalkıp gitti. Ebii'l Aver ona karşı çıktı. 
önce ok atıştılar. Sonra karğı ve daha sonr3 kılıç 
mubarebesine giriştiler. 

Muaviye, Ebii'l Aver'e yardım için bir fırka 
süvari ile Esed-i Beceli'nin oğlu Yezid'i, Hazret-i 
Ali de Reb'i'nfn oğlu Şit'i yeteri kadar askerl::! gön
derdi. 

Daha sonra Muaviye pek çok askerle Amr-ı 
As'ı gönderince Hazret-i Ali de, ona karşılık olmak 
üzere o da pek çok askerle Oştür'ü yolladı. Şid
detli bir mubarebe oldu. Nihayet Hazret-i Ali'nin 
askerleri muzaffer oldu. Asiler susuz kaldı, fakat 
Hazret-i Ali "Akan su mübahtır, insanlar ona or
taktır. Ne kadar isterseniz su alınız, fakat su yolu
nu kapayıp, Şam'lılan sudan mahrum etmeyiniz

,
, 

diye kumandanlara haber gönderdi ve asilere güzel 
bir misal gösterdi. 

tki gün sonra ortalık yatıştı. Zilkade ayı da 
tamamlandı. Zilhicce'nin başında Hazret-i A!i, Mu
vaiye'ye nasihat etmek ve onu itaate çağırmak üze
re memurlar gönderdi. 

Memurlar gittiler, Muaviye'ye nasihat ettilerse 
de, Muaviye, Osman'ın kanını almak için onu'ı aley
hine çıkmış olanları teslim edilmedikçe sulha yanaş
mayacağını söyledi ve memurlar üzülerek geri dön
düler. 
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Hazret-! Osman aleyhine çıkmış olanlann bin
lerce kişi olduğunu ve bunların da Cahiliyye adeti 
üzere idam edilmek için Muaviye'ye teslimi kabil 
olmadığını, Muaviye de biliyordu. Fakat kendı mev
kiini korumak için ancak muharebe etmesi gere
kiyordu. Halkın avam tabakasını harbe teşvık et
mek için de Hazret-i Osman'ın kanını istemekten 

başka bir · çaresi yoktu. tşte bundan dolayıdır ki, 
yapılamayacak şeyleri teklif ediyordu. 

tşte bundan dolayı, kalem yerine kılıcın oyna
ması lazım geldi ve hemen harbe başladı. Fak.�t iki 
ordu bi:r"cien birbiri üstüne hücum etse, büyük te
lafat olacağı tabii bulunduğundan bu suretle hare
ket edilmeyip hergün çarpışmak, hazan da )$Ünde 
iki defa iki tarafın ileri gelenlerinden kimseleı- birer 
fırka ile meydana çıkıp savaşıyorlardı. 

Hazret-i Ali tarafından çok kere Oştür çıkar• 
dı. Bazan da, nöbetleşe Adiy-yi Kindinin oğb Ha
cer, Reb'i'nin oğlu Şit, Ma'mer'in .oğlu Halid, 
Nadr-ı Haris'in oğlu Ziyad, Teyim'li Hasafa'mn oğ
lu Ziyad, Hemedan'h Kays'ın oğlu Sa'd, Kays'ı Ri
yahi'nin oğlu Ma'kil ve Sa'd-ı Ensari'nin oğlu Kays 
nöbete çıkarlardı. 

Muaviye tarafından da, onlara karşı yine nö
betleşe Halid Velid'in oğlu Abdurrahman, Ebu'l 
Averi Sülem'i, Mesleme-i Fehri'nin oğlu Habib, 

Zülküla-ı Himyeri, Ömer Hattab'ın oğlu Obeyrtullah, 
Sımt-i Kmdi'nin oğlu Şurahbil, ve Malik-i Heme
dani'nin oğlu Humre çıkarlardı. 

Zilhicce'nin sonuna kadar böylece muharebe et
tiler. Muharebeler daha çok kısım kısım çatışma� 
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lar tarzında oldu. Sonra belki sulh olur diye her iki 
taraf mütarekeye karar verdi. 

OTUZYED1NC1 IDCRET YILI VAK' ALARI 

Otuzyedinci hicret yılı muharreminin �onuna 
kadar mütarekeye karar verilmiş olduğundan, Mu
harrem ayı 1çinde hiçbir çarpışma olmadı 

Her iki taraftan mebuslar gidip geldi. Şer'i ve 
akli türlü türlü deliller getirildi. Uzlaşmaya çare 
arandı. Fakat muvaffakiyet el vermedi. Muhar
rem'in sonunda Hazret-i Ali, şöyle emretti Bir tellal 
meydana çıkıp "Ey Şam'lılar Mü'minlerin Emiri 
diyor ki; Hakka dönünüz, şimdiye kadar dönersiniz 
diye bekledim, siz ise isyanınızdan vazgeçmediniz, 
hakkı kabul etmediniz, artık mütareke ve bekleme 
zamanı geçti" diye seslendi. 

Bunun üzerine Şam askerleri Amirlerine baş 
vurdular. Hemen Muaviye ve Amr-ı As fırkaları diz
meğe, askeri hazırlamağa başladılar. Muaviy.: sağ 
koluna Zül Küla'ı, soluna da Mesleme'nin oğ!� Ha
bibi, asker öncülüğüne de Ebu'l Aver'i, Şam süva
risine de Amr-ı As'ı, piyadeye de Ukbe'nin oğlu 
Müslim'i kumandan yaparak, ordu kumandanlığına 
da Arabın kahramanlarından Kays'ın oğlu Dahhak'ı 
tayin etti. Şam askerlerinden bir fedai gurubu, "öl
mek var, dönmek yok" diye biat ettiler ve be;2 sıra 
olarak sarıkları ile kendilerini bir�irlerine bağlödılar. 

Hazret-i Ali de, askerini ta'biye ve sat::r ü se
bata teşvik ettiği sırada "Asiler cenge başlama
dıkça siz başlamayınız. Onları bozarsanız, kaçanları 

F. 7 
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kovalamayınız, yaralıları öldürmeyiniz, ölenlerin bu· 
run ve kulaklarını kesmeyiniz. Kimsenin avr�t ye
rini açmayınız, evlere girmeyiniz, mal alm'lyınız, 
karıları size yahut büyüklerinizden birine sövüp sa
yacak olurlarsa bile, onlara dokunmayınız. Çünkü 
onlar yaratılışça zayıftırlar" diye nasihat etti. 

Ertesi sabah Hazret-i Ali, Küfe süvarisi üzeri
ne Oştür'ü, piyadesine de Yasir'in oğlu Ammar'ı, 
Basra süvarisine Hanif'in oğlu Sehl'l, piyadesine 
Sa'd-i Ubade'nin oğlu Kays'ı kumandan yaptı. San· 
cağı da Arabın kahramanlarından ve seçkin alim
lerden Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'din kardeşinin oğlu 
olan Ebu Vakkas zade Utbe'nin oğlu Haşim'e verdi 
ve Fedek'ir. oğlu Musir'i Kfıfe ve Basra hafızbrı üze

rine memur etti. 
önce harp meydanına çıkan Kfıfe askeri ile Oş

tür olup, ona karşı da Mesleme'nin oğlu Habib çık· 
tı. Bütün gün şiddetle savaştılar. 

tkinci gün bir fırka askerle Utbe'tül Mirkal'in 
oğlu Haşim çıktı. Ebu'l A ver de ona karşı geldi. 
Onlar da akşama kadar savaştılar. 

üçüncü günü, Yasir'in oğlu Ammar çıkti, ona 
da bir Şam fırkası ile Amr-ı As karşı geldi. Şid
detle devam eden savaş srıasında Ammar "Ey Irak-

- ıııar, şu asiye karşı dayanınız" diyerek onları Amr-ı 
As ile çatışmağa teşvik ettikten sonra süvaı i ku
mandanı olan Nadr'ın oğlu Ziyad'a "Atıl, hücum 
et" diye emir verdi. 

O hücum edince Şam askerleri de dayandılar, 
iki taraf birbirine girdi. Ammar bütün askerıeriyle 
şiddetli bir hücum yaparak Amr-ı As'ı olduğu yer
den kaldırdı. Sonra Nadr'ın oğlu Ziyad meydana 
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ablıp er diledi. Mürtefik oğullarmdan Muaviye'nln 
oğlu Amr ona karşı çıktı. Halbuki onlar ana bir 

kardeş imişler. Birbirlerine yaklaştıklann:ia ta
nıştılar ve hemen birbirlerinden ayrılıp geri dön
düler. 

Ertesi günü, Hazret-i Ali'nin küçük oğlu Mu
hammed bin Hanife harp meydanına çıktı. Hazret-i 
Ömer Hattab'ın oğlu Ubeydullah kumandar.ındaki 
büyük bir askeri fırka ne ilerledi. Çok şiddet!t çar
pl§tılar. Bir aralık Ubeydullah Muhammed Hanifeyi 
·döğüşe çağırdı. O da atını ileri sürdü. Fakat Haz
ret-i Ali oğlunu geri çevirdi ve kendisi Ubeydcilah'a 
karşı çıktı. Ubeydullah da onu g&-rünce geri döndü. 
Muhammed Hanife babasına "Beni bıraks!ıydın, 

wnardım ki onu öldürürdüm. Ey Mü'minlerin .t:ıniri, 
bu fasık ile niçin döğüşe tenezzül ediyorsun. Yemin 
ederim ki, benim sana olan bağlılığım, onun babasın· 
dan ziyadedir" deyince, Hazret-i Ali, "Oğlum, yav
rum ... Onun babası hakkında ancak hayırlı söz söy
le" dedi. 

Beşinci günü, Hazret-i Abbas'ın oğlu Abdullah 

.askeriyle çıktı. Ukbe'nin oğlu Velid de onu kaI'§lla
dı. Şiddetli çarpıştılar. Velid o sırada, Abduı Mut
taib oğullarına sövdü. O zaman Abdullah Abba�, onu 
-şahsi döğüşe çağırdı. Fakat Velid cesaret cdt'!medi. 

Altıncı günü, Sa'd'ı Ensari'nin oğlu Kays çıktı. 
Onu da Zül Küla' karşıladı. Onlar da birbiI·J�riyle 

şiddetli çarpıştıktan sonra ayrıldılar. 

Yedincı Salı günü, yine O§tür'le Habib kar§l

laşıp çok şıddetli savaştılar. Birbirinden epeyce in
tikam aldılar ve öğle vakti birbirlerinden ayrıldılar. 
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Bunun üzerine Hazret-i Ali "Ne vakte kadar 
bu asilerle böyle fırka fırka döğüşeceğiz. Niçm hep 
birden onların üzerine hücum etmiyoruz" d�di ve 
kalkıp halka hitaben çok tesirli bir hutbe okudu ve 
gece askeri hazırlamakla meşgul oldu. Ertesı çar
şamba günü sabahleyin Şam'lıların kabilelerini sor
du. Yerlerini öğrendi, her kabileye kendi tarafında
ki O kabile efradını yerleştirdi. "Her kabile kendi 
kardeşlerine karşı koysun" dedi. Becile gibi Şam'
da kardeşleri bulunmayanları dahi Lahm k:ıbilesi
ne karşı koydu ve bütün ordusu ile hareket etti. Mu
aviye de Şam ordusu ile meydana çıktı. Akşama ka
dar çok şiddetli bir muharebe oldu. lki tarafta bir
birini yenemeden geri döndüler. 

Ertesi Perşembe günü Hazret-i Ali, sabah na
mazını alaca karenlıkta kıldı ve ordusu ile hareket 
ederek, Şam askeri üzerine hücum etti. Sağ kolun
da Huza'a kabilesinin şeyhi olan Bedil'in oğlu Ab
dullah, sol kanadında da Abbas'ın oğlu Abdullah 
vardı. Kurra denen kısım da Ammar, Sa'd'm oğlu 
Kays ve Bedil'in oğlu Abdullah'ın idaresinde üç kı
sım olmuşlardı. Hazret-i Ali Medinell'lerle ordunun 
ortasında idi. 

KUf e ve Basra'lılar da orada idi. Medine'1!lerin 
çoğu Ensardan olup bir miktar da Huza'a, Kinane, 
kabileler! ile başka kabilelerindendi. Muaviye de bü
yük bir çadır kurdurmuş ve etrafını Şam süvarileri 
kaplamış, ve Şam'lıların çoğu Muaviye'ye ölünı üze
rine söz vermişlerdi. 

Bedil'in oğlu Abdullah. Muaviye'nin solunc'ıB bu
lunan Mesleme'nin oğlu Habib'in fırkası üzerine hü
cum etti ve öğle vaktine kadar kanlı ve şiddetlı mu-
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harebe ederek, Şam süvari fırkasını bozdu ve, on
ları Muaviye'nin çadırına dönmeğe zorladı. Muaviye 
hemen etrafındaki fedaileri Habib'in yanın,ı gön
derdi. O da onlarla kuvvet bularak Bedii oğlunun 
fırkası üzerine şiddetli bir hücum edince, Abdul
lah'ın askeri dağıldı. Yalnız yanında iki ü�y>tz ka
dar kurra kaldı. Bozgun askerin bir ucu Hazret-i 
Ali'nin yanına kadar geldi . Hazret-i Ali, onlara yar
dım için Medine'lilerle Hanif'in oğlu Sehl'i gönder
di. Fakat Şam'lıların büyük büyük fırkaları onları 
karşılayarak, hareketlerine engel oldu. 

Bu '3lrada sol kolda bulunan Muzar kabilesi 
.açıldı ise de, Rebia kabilesi sebat edince, Hazret-i 
Ali onları teşvik için, oğulları Hasan, Hüsey:n ve 
tbn-i Hanife ile beraber ve piyade olarak Reoia'nın 
yanına giderken, Ebu Süfyan'ın azatlısı Ahmer kar
şı çıktı. Hazret-i Ali'nin azatlısı Keysan araya gir
di. Ahmer onu öldürünce, Hazret-i Ali Ahmer'in 
kemerinden tutup yere çarptı. Ahmer'in kolları kı
rıldı. Omuzları hurdahaş oldu. Sonra Hazret-i Ali 
Rebia'ya yaklaştı ve onları sabra ve dayanmagn teş
vik etti. Onlar da birbirine "Ey Rebia oğulları ... 
Emir-ül Mü'minin içinizde iken, ona bir hal olur
sa, bütün Arap aleminde rezili rüsvay olursunuz" 
diye bağrıştılar ve çok şiddetli bir muharebeye gi
riştiler. Bunun üzerine Hazret-i Ali onların hakkın
da över yollu bir kaside söyledi. 

Yukarıda yazıldığı gibi, Hazret-i Ali sol kola 
doğru giderken, Oştür'e rastgelmişti ki, s:ığdaki 
feryad ve figanı işitince, atını mahmuzlayıp c ta· 
rafa doğru gidiyordu. Hazret-i Ali, ona "Ey Oştür .•• 

Onlara sor ki, ölümden kaçıp nereye gidiyorlar. 
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ölümden kurtulmanın çaresi var mı" demiş oldu· 
ğundan üştür bozgun askerin yanına gidip, H:ızret-i 
Ali'nin sözünü tebliğ etti ve çok tesirli sözler söy
ledi. Bozgun asker, 'Oştür'ün sesini işitip 3t>zünü 
dinleyerek cesaretlendiler ve onun başına toplandı

lar. O da, bu kuvvetle hemen Şam'Warın üzerine 
3iddetli hücumlar ve kanlı muharebeler ederek on
ları Muaviye'nin yanına kadar sürdü ve oradan tbn-i 
Bedil'in yanına gitti. lkl üçyüz kadar kurra Je be
raber adeta yere yapışmış gibi bir halde olduKların
dan Şam'lılar onları yere yayılmış çekirğe zanne
derek üzerlerine gitmemişlerdi. Yoldaşlarını f.!ôriince 
davrandılar Ve "Emir'ül Mü'min'in ne haldedir" di
ye sordular. üştür de, sol kolda harbetmekte oldu
ğunu söyledi. Bedil'in oğlu Abdullah, "Haydi doğru
ca Muaviye'nin üzerine hücum edelim" dedi. ü§tilr 
razı olmadı. 

tbn-i Bedii onu dinlemeyip, hemen kendi ar
kadaşlariyle beraber hücum etti ve önüne gel€nleri 
kesip biçerek ta Muaviye'nin yanına kadar gitti. 

Halbuki Muaviye'nin etrafında dağlar gibi asker yı
ğılmış, yaklaşanlara eman ve zaman vermiyorlardı. 
Hemen Bedii oğlunun etrafını çevirdiler. Kendisini 
ve arkadaşlarından birçoğunu şehid ettiler. Geri ka
lanı da yaralı olarak geri çeldmeğe mecbur oldu. 
Asiler, onları takip etmekte olduklarından üştür bir 

miktar 'lSkerle Cumhan'İn oğlu Haris'i gönderdi. 
Onları kurtardı ve seıarnete çıkardı. 

üştür Hemedan kabilesi yiğitleri ile, diğer tai
feleri toplayarak hep birden asilerin üzerine hücum 
etti ve onlan yerlerinden kaldırdı ve Muaviye'ıtin ya
nında birbirlerine sarıklariyle bağlı bulunan beş saf 
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fedainin yanına kadar ilerledi. Sonra bir hücwn da
ha yapıp bu safların dördünü yarıp yere düşürdü. 
Bunun üzerine Muaviye kısrağını isteyip bindi, boz

ğunu gördüğü halde araplık damarı kendisini tered· 
düde düşürmüş ve ne yapacağını birden kestıreme

miş bir halde iken, Amr-ı As ona "Bugün sabır, 

yarın öğünme" diyerek cesaret verdi. Muaviye de 

gayrete gelip dayandı. Hemen Şam'lılara gayret ve

rerek askerini topladı ve üştür'ün başına üşürdü. 
O sırada muharebe şiddetlenip toplu bir halde 

ve tek tek meydana çıkarak, birbirlerine sald�ı·dılar. 
Hayat kumaşını bedava alıp sattılar. O sırada. EbQ.'1 
Hasin-i Ezdi'nin oğlu Abdullah, Yasir'in oğlu Am
mar'ın yanındaki kurra ile çıkıp Şam'lıları birbi
rine kattılar. 

Hadid-i Nemiri'nin oğlu Abdullah da, "Dünra 
merası kurudu. Ağaçları çalı çırpı oldu. Yenisi es
kidi, tadı kaçtı, ben dünyadan usandım, her mu
harebeye gidiyorum, her kavgaya koşuyorum, şeha
deti istiyorum. Allah kavuşturdu bugüne geldim. 
Şimdi mutlaka şehid olmak istiyorum. Ey Ailah'ın 
kulları ne duruyorsunuz? Allah düşmanı olan asi
lerle cihad etmek için daha ne bekliyorsunuz" diye
rek ileri gitti, kardeşleri Abdullah, Avf, Malik "Sen
den sonra biz de dünya rızkını istemeyiz" diyerek 
onun arkasından gittiler ve hepsi şehid oluncaya ka
dar döğüştüler. 

Mekşuh'un oğlu Kays ki Becile sancağı onun 
elinde idi. Sancağı çekip kavminin önüne düştü. Şe
hid oluncaya kadar döğüştü. Sancağı amcazadelerin

den biri aldı. O da şehid oldu. Sonra sancağı Ayas'm 
oğlu Afif almış ve harbin sonuna kadar kahraman-
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ca döğüşerek bulunduğu yerde kalmış ve Becijt:;'denr 

Eshabdan Ebu Hazim ve oğlu Hazim gibi nice ta

nınmış zatlar şehid olmuştur. 

Hazret-i Ali, sol cenahta muharebe ederk�n. sağ 

kanat askerinin bozulmuş iken düzelmiş ve eski 

yerlerine gelmiş olduklarım görünce, yanların& git

miş, yüzlerine karşı överek ve dua ederek, unları 

teselli etmiş. Kendilerini sabra ve sebata teşvik et
miştir. 

Her tarafta karşılıklı mübarizler ve muharibler 

meydana çıkıp şiddetli muharebeye tutuştular. Haz

ret-i Ali tarafından Tay ve Neha kahramanh!'ı Her� 
leyip kanlı bir muharebeye giriştiler. Meşhur >{İmse

Ierden nice zatlar şehid oldu. Muharebe gittikı;t şid

detlendi. 

Şam'lıların sağ kolunda bulunan Himyer kabi

lesi ve onlara katılmış olan Zül Kula' ileri doğru ha

reket" ettiler. Hazret-i ömer'in oğlu Ubeydut:�h da 
beraberdi. Irak ordusunun sol kolunda ve Abbas'ın 

oğlu Abdullah'ın - maiyetinde bulunan Rebia kabile
si üzerine gayet şiddetli hücum ettiler. ZayıflC!r bo

zuldular ise de cesurlar güzel muharebe ederek da
yandılar. Dağılanlar da sancaklarının yerli yerinde 
olduğunu görünce cesaretlendiler ve geri dön1üler. 

O sırada Abd-ül Kays kabilesi gelip, onların imda

dına ulaştı ve bir kanlı çatışma başladı. Bu mret

le muharebe daha çok şiddet buldu. Zül Küla • ile 
ömer'in oğlu Ubeydullah da öldüler. 

O sırada Eshab'ın seçkinlerinden olan Y Jsir'in 
oğlu Ammar (R.A.) da meydana çıktı. Mızra�ı elin

de, fakat eli ihtiyarlıktan dolayı titremekte idi . .  "Ya 
Rabbi... Bugün bu fasıklarla cihad eylemenin, senin 
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yanında en makbul bir iş olduğunu biliyorum. Eğer 
bundan daha hayırlı bir iş olduğunu bilseydiCTı onu 
yapardım" dedikten sonra halka dönerek, "Allah 
rızası için· çalışıp da, malına ve ailesine içinizde dön
meyecek kim var" diye seslendi ve hemen oaşına 
birçok halk toplandı. "Haydi yürüyünüz, bu asilerin 
üzerine gidelim. Yemin ederim ki, meramlaı1 Os
man'ın kanını istemek değildir. Onlar dünyanın 
tadını tattılar ve dünyaya tamahları arttı. Biliyor
lar ki, hak meydana çıkınca bozuk maksadlarının 
elde edilmesi mümkün olmayacak. Kendilerl�;in ts
Jitmda eskilik şerefleri olmadığı cihetle, Emiı l!k ve 
valiliğe hakları olmadığından, Osman'ın kanını is
tiyoruz sözüyle kendilerine bağlı olanları cidattı
lar. Yoksa onlara iki kişi bile gitmez" diyerek ve 
Allah'tan Hazret-i Ali'ye yardım talep ederek hare
ket etti. 

Ammar-ı Yasir, kalbi pırıl pırıl bir ihtiyardı. 
Arı beyi gibi her nerede bulunsa, hangi safta gö
rünse, Eshab'ın en seçkinleri ve tabii'nin büyt!kleri 
onun başına toplanırlar ve arkasına düşerlerdt. Haz
ret-i Ali'nin sancaktarları oları Ebu Vakka.,; zade 
Utbenin oğlu Haşim'in yanına gidince, "Ey aaşim. 
Cennet kılıçların gölgesi altındadır. ölüm ve mız
rak ucundadır. Gök kapılan açıldı. Huri'iyn bezen
di" diyerek Haşim'i harekete teşvik etti ve yar.ında 
toplu bultinan askerle gitti. Hatta Amr-ı As'ın ya
nına yaklaştı. "Ey Amr, yazıklar olsun sarıa,  di
nini Mısır'a değiştin" diye azarladı. Amr ise, "öyle 
değil, ben Hazret-i Osman'ın kanını istiyorum'' de
yince Ammar "Ben bilerek inanırım, ki, sen hiçbir 
işte Allah rızasını aramazsın. Ey Amr, bugün öldü-
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rülmezsen, yarın öleceksin, herkese niyetine göre
ceza verileceği gün, senin de niyetin ne ise görür
sün. Bu sancak sahibi Rasfılullah ile beraber oldu
ğu halde, yani, sen henüz imana gelmeden üç · defa 
onunla muharebe etmiş idin. Bu dördüncüsü �vvel
kilerden iyi değildir dedL 

Hakikatte de, Kur'an-ı Kerim, Ayet Ayet nazil 
olurken, müşrikler iman etmeyip, Rasfil-i Ekrem 
ile cenk ediyorlardı. 

O zaman Ebu Süfyan Kureyşin reisi olur.•, bü
tün Emevilerle beraber Amr-ı As onun yanınla idi. 
Hazret-i Ali ise, daima Rasfil-i Ekrem'in y�mında 

bulunuyordu. Çok kere onlara mukatele etmi�ti. Bu 
sefer Hazret-i Peygamber'in sancağı, Halifesi olan 
Hazret-i Ali'de olduğu halde Ebu Süfyan'ı11 oğlu 
Muaviye, asilere reis olarak onlarla cenk edı�ordu' 
ve bütün Emevilerle beraber Amr-ı As da onun ma

iyetinde idi. 
Fakat Ebü Süfyan, o zaman Kur'an-ı K.�rim'in 

nazil olduğu sırada cenk ediyordu. Oğlu Muaviye 
ise, Kur'an-ı Kerim'in tevili ile muharebe ediyordu 
ki, yukarıda geçtiği gibi bazı Kur'an Ayetlerini 
kendi maksadına uygun bir surette tefsir ve tevil 
ederek Mü'minlerin Emiri ile münazaa ve muhare
be ediyordu. 

Rasfıl-i Ekrem Hazretleri "Ey Ali, Ben Kur'
an'ın tenzili üzerine muharebe ettim. Sen de tevili 

üzerine edeceksin" buyurmuştu. 
tşte bu kere o Hadisin manası güneş gibi mey

dana çı�ı. 
Bundan dolayı, Hazret-i Ammar "Biz na:;ıl ev

velee sizinle, Kur'an-ı Kerim'in tenzili üzerifü• dö--
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ğüşmüş isek, şimdi de tevili üzerine muharebe ede
riz" diyerek asiler üzerine hücum ile, kanlı bir 
muharebeye tutuştu. 

Kendisini hararet basmakla, bir aralık dönüp 
su isteyir.ce, bir kadın ona bir bardak sulu süt ver
di. "Rasülullah doğru söyledi" diyerek sütü içti ve 
"Bugün ben dostlarıma, yani Hazret-i Muhammed'e 
ve &babına kavuşacağım. Çünkü Rasfilullah bana 

Dünyada son rızkın sulu süttür" demişti ve tıu söz 

üzerine, asiler üzerine hücum etti ve bir daha dön
meyip şehid oluncaya kadar döğüştü. Allah kendi
sinden hoşnud olsun. 

Habet-ill Cüveynel Urfi dedi ki: ''Hazret-i 
Peygamber'in sırrına sahip olan Huzeyfe tbn-i Ye
man'a "Biz fitneden korkuyoruz, bize malümat ver'' 
dediğimde "tbn-i Sümeyye'nin yani, Ammar'ın bu
lunduğu fitneden sakınınız. Çünkü Rasillullah'tan 
işittim. "Ammar'ı, yoldan sapan, asi bir topluluk 
öldürecek ve en son rızkı sulu süt olacak" buyur
muştu. Ammar'ı öl<!ürilldüğü gün gördüm. "Bana 
son rızkımı getiriniz" diyordu. Bir kadeh suıu süt 
verildi. O bir geniş bardaktı ve kenarında bir kır
mızı halka vardı. Onu iÇti ve ''Ben bugün dostla
rıma, Muhammed ve Eshabına kavuşacağım" dedi. 
Huzeyfe kıl kadar yamlınadı. 

Ammar'ı ö1dürenin kim olduğu ihtil:ifl.ıdır. 
Meşhur olan rivayete göre, onu, Ebfı'J Adiye vu
rup yen: diliiürmüş. Bir başka asi de onun başını 
kesip, Muaviye'ye getirmiş . .  !kisi de, "Ammar'ı 
ben öldürdüm" diyerek Muaviye ile Amr-1 As'ın 
yanlarında kavgaya tutuşmuşlar. Amr "tkiniz de 
cehennemliksiniz" demiş. Herifler gittikten sonra, 
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Muaviye "Bizim için can ve başlarını feda eden 
adamlara niçin öyle söyledin" diye Amr-ı az.arla
mış. Amr de, "Yemin ederim ki öyledir. Sen de 
öyle olduğunu bilirsin. Keşke yirmi sene evvei ölüp 
de, bu hali görmeseydim" demiş. 

Anımar'ı asi bir topluluğun öldüreceğine dair 
olan Hadis-i Şerifi Himyer'li Zül Küla' iş�tince, 

Amr-ı As'a "Vah, vah ... Yazık sana Ey Amr ... Bu 

nedir" deyince, Amr-ı As "Yakında Ammar bizim 
tarafa döner". diye cevap verm1ş. O gün önce, Zül 
Kül' sonra da Ammar öldürülünce, Amr-ı As Mu
aviye'ye "Bilmem hangisinin ölümü ile daha çok 
sevinmeli, Ammar'ın mı yoksa Zül Küla'ın mı, ye

min ederim ki, Zül Küla' eğer Ammar'dan :sonra
ya kalsaydı bütün Şam'lıları Ali'ye çevirirdi" de
miş ve macerayı hikaye etmişti. 

Abdurrahman-ı Sülemi'nin beyanına göre, Mu
aviye, Amr-ı As ile, oğlu Abdullah ve Ebu'l Aver, 
konuşurlarken, Abdullah "Bugün siz de bu adamı, 
yani Aınmar'ı öldürdünüz. Halbuki, Medine-ı mü
nevverede Peygamber'in mescid yapılırken, herkes 
birer kerpiç taşıyordu. Ammar ise, ikişer kerpiç 
taşıdığından, bayılıp düştü. Rası11-i · Ekrem, onun 
yanına gelip, mübarek eliyle yüzünün tozunu sile
rek "Vah, vah ... Herkes birer kerpiç taşırken, tbn-i 
Sümeyy� yani, Ammar daha çok sevc:p ka
zanmak istediğinden ikişer kerpiç . taşıyor. Bununla 
beraber onu asi bir topluluk öldürecek" diye buyur
muştu. Bunun üzerine Amr-ı As Muaviye'ye "İşit
miyor musun Abdullah ne diyor" demiş ve Muavi
ye "Ne diyor" diye sorunca, oğlu Abdullah'm dedi
ğini anlatmıştı. 
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Muaviye hemen o Hadisin manasını tevi! ede
rek "Ammar'ı biz mi öldürdük. Onu buraya ge
tiren öldürdü" demiş. Arkasından birçol: halk 
"Ammar'ı buraya getiren öldürdü" diyerek çadır
lardan dışarı çıkmışlar. "Bilmem Muaviye'nin tevili 
mi yoksa bu adamların sözleri mi daha çok tuh,ftır" 
diyerek Abdurrahman hayretini açıklamıştır. Fa
kat şaşmamalıdır, çünkü dünya sevgisi insa!'n şa
şırtır ve türlü tevillere düşürür. Akıllıyı gafil eder. 
Gaflet içinde olanı da akıllı gösterir. 

Bedir'de bulunanlardan "Sabit-i Ensari'ni:! oğlu 
Huzeyme, Rasülullah onun şahadetini iki adrur.m şe
hadetine mukabil tuttuğundan ona "Zü'ş-şehMdeyn" 
denir. Cemel vak'asında Hazret-i Ali ile beraber harb 
etmemiş olduğu gibi, bu sefer Sıffiyn de dahi Haz
ret-i Ali ile beraber olduğu halde muharebe etmi
yordu. Ammar'ın öldürüldüğünü görünce RasU!ullah
tan işittim. "Ammar'ı asi bir fırka öldürecek" bu
yurdu diyerek hemen kılıcını çekip şehid oluncaya 
kadar muharebe etti. Allah ondan hoşnud olswı. 

Hazret-i Ali, Aınmar şehid edilince Rebia ve He
medan kabilelerine "Siz benim zırhım ve silahımsı
nız" demekle onikibin kadar kahraman seçildi. Haz
ret-i Ali, onların önüne düşüp asiler üzerine, öyle 
şiddetli . hücum etti ki, Şam'lıların bozulmadıh saf
bn kalmadı. 

Hazret-i Ali "Asileri öldürüyorum ama, onları 
a-zdıran gözleri çıkık ve karnı büyük, Muaviye'yi 
görmüyorum" diyordu. Nihayet önüne gelenleri ke
sip Muaviye'nin yanına kadar geldi. "Ey Mr.aviye, 
halk bizim için, niye birbirini kırsın, tek başına 
meydana çık, seninle kozumuzu Allah'a havale 
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edelim. Her kim hasmını öldürürse iş kavgası-ı ona 

kalır" dedi. 

Amr-ı As Muaviye'ye, "Amcazaden insaf etti" 

deyince, Muaviye "Evet ama sen insaf etmiy,orsun. 

Pekfı.la bilirsin ki, Onun karşısına kim çıkarsa ölür." 

deyince Amr-ı As, "Artık bu söz üzerine meydana 
çıkmamak sana yakışmaz" deyince Muaviye, "Sen 
benden sonra Emir olmak istiyorsun" demiş. 

Hazret-i Ali'nin sancaktan Utbe'nin oğlu Haşim 

ise "Allah'ı seven ve ahireti isteyen yanıma gel

sin" demesiyle, yanına birçok kahram" .n top
landı. Akşam Ustü Hiişim birkaç defa asiler 

üzerine hücum etti. Fakat onlar dayandı. Haşim 

kendi askerine dönerek "Onların dayanmasJ bir 

Araplık gayretidir. Yoksa onlar sapıklık üzerirıı:ledir

ler. Sizler ise hak üzeresiniz" diyerek yanındaki 

kurra cemaatiyle beraber çok şiddetli hücum et

mekle yine kanlı bir muharebe başladı. O sıracta asi 
fırka içinden meydana bir genç Çıktı "Ben 
Gassan hükümdarı oğullarındanım. Osman'm kanı
m istiyorum. Bizim kurramız ne olmuş ise, biu, ha

ber verdiler. Muhakkak Ali Osman'ı öldürmüştür" 

deyip, sövüp sayarak hücum ediyor ve kılı<"mı bir 
adama dokundurmadıkça geri dönmüyordu. Haşim 

ona "Yahu, önce konuşalım, sonra dögüşelim. sen 

ne dediğini biliyor musun. Allah'tan kork. ·AlJah sa

na bugünü sorar" deyince, O yiğit "Ben sizinle dö

ğüşürüm, çünkü sizin kumandanınız, namaz kıfrnaz, 

siz de kılm�. Sizin Emiriniz bizim Halifemizi 

öldürmüş, siz de ona yardım etmişsiniz" deyince. 

Haşim de "Osman'ı Rasfilullah'ın Esbabı ve enların 

evlAdı ve halkın kurrası mı öldürdü. Onlar din ilim 
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adamlarıdır. Din işini bir an ihmal etmemişierdir. 
önce Rasfil-i Ekrem'e uyup, namaz kılan bizim Emi

rimizdir ve din işinde insanların en fakihi ve en 
alimi odur. Bu yanımdaki adar-:ılar ise, hep Kur'an-ı 

Kerimi okurlar. Geceleri uyumayıp teheccüd kılar
lar. Sen o şekillere aldanma" demesiyle o kahı aman 
yiğit Haşim'in nasihatlerini kabul etti ve tövbe ede
rek dönüp gitti. 

Asilerin reislerinin birtakım cahil ve saf �dam
lan ne türlü hilelerle aldatarak ve doğru yoldan 
saptırarak, hak üzerinde olanlarla, muharebeye sevk 
ettikleri bu hikaye ile meydana çıkar. 

Haşim ve arkadaşları, yukarıda yazıldığ1 gibit 
çok şiddetli dögüşerek zaferi elde etme işaretlerini 
görmüşler iken, güneşin batışı zamanında fenuh 
kabilesinin bir büyük fırkası gelip, hücum etti. Ha
şim onlara karşı durdu. Dokuz on kişi öldürdü, za
feri kazanmak üzere idiler. Fakat Tenuh'lu Mür.zir'in 
oğlu Haris yanaşıp Hfujim'i vurdu ve yere düşür
dü. işte o zaman, Hazret-i Ali tarafından bir memur 
gelip, ileri hareket emrini verdi. Haşim ise, ağır ya
ralı olduğu için, ahiret yolculuğuna hazırlanmıştı. 
Allah ondan hoşnud olsun. 

Hazret-i Ali, ileri hareket ederek, Şam'lıl:ırdan 
Gassan kabilesinin bir yerde mıh çıkını gibi �h.ırduk
lannı gördü. Hemen bir fırkaya, oğlu Muh:ırnmed 
Hanife'yi baş yaparak onların üzerine gönderdi . On".' 
lan yerlerinden kaldırdılar ve birçoklarını öldürdü
ler. 

tşbu CUma gecesi, muharebe sabaha kadar de
vam etti. Oklar bitti. Mızraklar kırıldı. Ses seda ke
sildi. Karanlık basıp göz gözü görmez oldu. Ancak 
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kılıçlar oynuyor ve bir mırıltı işitiliyordu. Hazret-i 

Ali de, sağ sol kanatlan dolaşıp, hemen ileri hareket 

emrini verdi. 
Sabah olunca, görüldü ki, Hazret-i Ali, '.iskerin 

ortasında ve üştür sağ kolda, Hazret-i Abbas'�n oğlu 

Abdullah da sol kolda oldukları halde, muharebe 

meydanı arkalannda kalmı§tı. Bu ise bir zafer ala
meti idi. 

üştür Perşembe günü akşam üstü, sağ kola me

mur olup, Cuma gününün sabahına kadar şiddetli 

muharebe ederek, adım adım ilerlemişti. Sab'.ll"Jeyin 
yine askerini ileri sürmekte idi. Asker ise, döğüşten 
yorulmuş ve çoğu halsiz kalmıştı. 

üştür bunu görünce, atına bindi. "Ya kaz�ak, 

yahut Mevla'ya kavuşmak üzere üştür'le yold'.lş ola

cak var mı" diyerek sağ kanadın bir ucundan öbür 
ucuna kadar gidip geldi. Başına yorulmaz ve cenk

ten usanmaz birçok bahadırları topladı. Hemen 
"çek sancağı sancaktar" diyerek ileri hareket edip, 

asileri ordugahlarına kadar sürüp, orada döğüşe 

başladı. 

Hasılı sağ taraftan muzafferiyet işaretleri be
lirdi. Hazret-i Ali onu görünce, Oştür'e imd'1t için 
bir fırka asker gönderdi. Oştür daha çok hücuma 

başladı ve Şam'lılar bozulınağa yüz tuttu. 

Amr-ı As bu hali görünce ürktü ve sonundan 
korktu. Muaviye'ye dönerek "Sana bir tedbir söy
leyeceğim. Başka çaremiz kalmadı. Askere tmret: 
Mushaflan yukan kaldırsınlar'' deyince, Muaviye 

hemen emretti. Mushafları mızraklann uçlarına ko

yup, yukan kaldırdılar. "Sizi Allah'ın kitabına da

vet ediyoruz" diye bağırdılar. 
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Beri taraftan bazı kimseler "Madem ki, Allah'ın 
kitabına davet ediyorlar. Kabul edelim" deyince, 
Hazret-i Ali, "Siz işinize devam ediniz. Muaviye, 
Amr-ı As ve tbn-i Ebi Muayt ve Kays'ın oğlu Dah
hak, Kur'an ehli değillerdir. Ben onların ah·Jalini 
sizden ve Allah'ın kitabının ahkamını hepinizrlen iyi 
bilirim. Onların Mushafları kal:lırmaları ancak hile
dir'; deyince, "Bizler, Allah'ın kitabına davet edil
diğimiz zaman ona uymaktan başka birşey yapama
yız" demeleri üzerine, Hazret-i Ali "Ben de onıar ile 
Allah'ın kitabına itaat etsinler diye cenk ediyorum. 
Çünkü onlar Allah'ın emrine asi oldular" d•.-cli. O 

sırada Temim'li Fedek'in oğlu Mis'ar ve Tay'h Ha
sin'in oğlu Zeyd, sonradan havarice katılan bir güruh 
ile birlikte "Ey Ali, Allah'ın kitabına uy. Yoksa seni 
düşmanlarına teslim ederiz. Yahut Afvan'ın oğluna 
yaptığımızı sana da yaparız" dediler. 

Hazret-i Ali "Bu sözünüzü unutmayınız benim 
dediğimi dt: belleyiniz. Bana itaat ediyorsanız Muha
rebede devam �diniz. Etmiyorsanız istediğinizi yapı
nız" deyince "Üştür'e adam gönder muharebccien el 
çeksin" dediler. O da ister istemez üştür'ü çağırmak 
için Hani'nin oğlu Yezid'i gönderdi. 

Hani'nin oğlu Yezid gitti, üştür'ü çağırdı. üş
tür ise üst üste hamle ve hücumlar yaparak esilere 
galebe çalmış ve Şam ordusunu bütün bütün pt:?rişan 
olacak bir hale getirmiş olduğundan "şimdi tıenim 
yerimden ayrılacak vaktim yoktur" diyerek Yezidi 
geri çevirdi. O da dönüp işi Hazret-i Ali'ye bildirdi. 
Bunun ÜZ!i!rine muhalif takım daha çok hiddetlen
diler, mırıldandılar, söylendiler, gürültü büyüdü. ses
ler yükseldi, söz ayağa düştü. Emir-ül Mü'minin'in 

F. 8 
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ordusunda bayağı isyan ve ihtilfil alametleri görün
meğe başladı. Nihayet muhalifler "Ey Ali Oştür'e 
haber gönder gelsin yoksa senden ayrılırız" dedi
ler. Çaresiz o da tekrar Yezid'i gönderdi. Yezid gi

<lip fitne çıktığını haber vererek Oştür'ü kandırdı 
ve alıp orduya getirdi. 

Bu muhaliflerin çoğu Kurra kısmı idi. Bunlar 
birçok vakitlerde Kur'an okuyarak ibadetle meşgul 
-olurlardı ve evladı Araptan oldukları için n:ızm-ı 
Kur'an-ın manalarını bilirlerdi. Yalnız şu var ki bir 
.adam Arapça bilerek Kur'an-ır. kelimelerine mana 
vermekle alim ve fakih olamaz ve Kur'an-ı Kerim

de din hükümlerini çıkartamaz. Bu kura tabakası 
ise fakih olmadıklarından ��r'i hükümlerin hnkikat
lerini bilmedikleri için cahilane taassuba düşmüş
lerdi. 

Hatta bu kurra güruhu Hazret-i Osman·ın ta
raftarlarına dinsiz ve mezhepsiz gözü ile bakıp Al� 
vilikte (Ali taraftarlığında) ileri gitmişler iken, bu 
sefer Hz. Ali'ye karşı geldiler ve pişmiş "şa so
ğuk su kattılar. Fukahayı hafızlardan ayıramayan 
avamın yani cahil halkın çoğu onların dış yüzle
rine bakıp aldanarak yanlış yola gittiler. Bu suret
le çoğunluğun fikri mütareke yolunda göründü. 

Aşağıda geleceği gibi bu muhalif fırka sonra
dan Harici olarak yani Hazret-i Ali'ye adeta asi ol
muşlar ve Şii tavrı gösterir iken Havariç adını al
mışlardır. tşte Fedeğin oğlu Misar, Hasin'in oğlu 
Zeyd, Kays'ın oğlu Eşas bu Havariç güruhunun bü
yüklerinden olduğu için onlara riyaset ediyorlardı. 

Oştür muharebeyi bırakıp ordugaha geldikten 
sonra bu karışıklığı görünce "Ey Iraklılar ey düş-
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kün ve miskin adamlar şimdi muharebeden el çek
menin zamanı mı ? Daha yeni meydan buldunuz düş
manlarınıza galebe ettiniz, onlarda bozulup kahrola
caklarını anladılar ve çaresiz kaldıkları için sizi 
Kur'an-ı Kerim'in hükmüne çağırdılar. Yemin ede

rim ki onlar çoktan beri Allah'ın emirlerini ve Pey
gamber'in sünnetini bırakmışlardır. Bana biraz daha 
zaman veriniz hiç olmazsa bir at koşturacak kadar 
mühlet veriniz. Çünkü zafer bize yüz gösterd�" de
yince "oIİnaz o zaman bizde senin günahına ortak 
olmuş oluruz. Ey Oştür bu işten vaz geç biz onlarla 
Allah için muharebe ettik şimdi de Allah için mu· 

harebeyi bırakıyoruz" demeleri üzerine Oştür de 
"yazık size ki o hilekarın hilelerine aldandınız ve mü
tareke fikrinde bulundunuz. Ey yüzleri kara olası 
herifler biz sizin okuduğunuz · Kur'anları ve y·ıptığı· 
ruz ibadetleri görerek sizi takva sahibi adamlar sa
yardık ve bunları Allah'a kavuşmak için yaptığını
zı umardık. Meğer sizin bütün işleriniz riya v� mak
sadınız dünya imiş. Bundan sonra hiç şan-u şeref 
sahibi olmayacaksınız. O zalimler bizden uzak oldu
ğu gibi siz de uzaklaşınız" deyince O'na sövdüler, 
O da onlara sövdü. Hemen Hazret-i Ali her :ki ta
rafa susunuz diye haykırdı ve kavgaya son verdi. 

O sırada Kaysın oğlu Eşas Hz. Ali'nin yanına 
gidip "görüyorum ki halk Muaviye'nin çağrısına 
uymak fikrindeler. Emredersen ben Muaviye'nın ya
nına gideyim ve maksadını öğreneyim" dedi. Hz. Ali 
de çaresiz o'na izin verdi. 

Kaysın oğlu Eşas Muaviye'nin yanına gitti. 
"Mushafları yukan kaldırmaktan maksadınız nedir'' 
diye sord\L Muaviye de "Maksadımız Allah'ın kita· 
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bına baş vurm:ıktır ki iki tarafta birer hakem se

çilsin ve onlar Allah'ın kitabına uygun bir karar 

versinler ve iki taraf da onların verecekleri k::ırara 

uyacaklarına dair muahede yapsınlar" diye cevap 
verdi. Eşas da "bu dediğin doğrudur" diyere� dö

nüp geldi. Hz. Ali'nin meclisine girdi, işi bildirdi. 
Onlar da her iki taraftan birer hakem tayin edil
mesini uygun gördüler. 

Artık Hz. Ali'ye göre bir diyecek kalrrıadığı 
için o kabul etti ve tabii olarak iki taraf arasında 
mütareke oldu. üştür'ün galebesi neticesz kaldı ve 
bu suretle Amr-ı As muradına erdi. 

Has�lı orduda ayrılık çıktı. Muhalifler meydan 

aldı. Devlet işleri onların elinde kaldı ve iş oaşka 

şekle girdi. 

Hakemlerin seçilmesine gelince Kays'ın oğlu 
Eş'as ile onunla beraber olanlar "Bizim tarafımızda 
Ebu Musa El-Eşari olsun" dediler. Hz. Ali "Bir ke

re bana asi oldunuz bari bu hususta sözümi' dinle
yiniz. Ben Ebu Musa'yı uygun görmem" deyince 
Eş'asla beraber Husayn'ın oğlu Zeyd ve Fedek'!n oğ

lu Mis'ar da "Biz Ebu Musa'yı isteriz" diye israr 
ettiler. Hz. Ali "Ebu Musa bu hususta emin değil
dir. Çünkü benden ayrıldı ve halkın bana yardımına 
da mani oldu. Sonra da kaçtı Bir kaç ay sonn onu
getirttim, onun seçilmesi doğru olmaz, Bence Ab
bas'ın oğlu Abdullah uygundur ve ona üstür. tutu

labilir" deyince "O senin amca zadendir, biz :se ta
rafsız adam istiyoruz" dediler. Hz. Ali o halde "üş
tür'ü seçelim" deyince "Bu iş! alevlendiren c de

ğil mi" diyerek onu da kabul etmediler. 
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Hz. Ali "Demek oluyor ki siz Ebu Musa'dan 
başkasını kabul etmeyeceksiniz" deyince "Evet" de
meleri i!e Hz. Ali "öyle ise bildiğiniz gibi yapın" 
demesi üzerine hemer. Ebu Musa'ya bir memu:- gön
derdiler. Ebu Musa ise o zaman muharebedtn çe
kinmiş ve bir köşeye çekilmişti. Giden memur ona 
"Barış oldu" deyince "Elhamdülillah" dedi ve "Se
ni hakem seçtiler" deyince de (tnna lillah ve inna 
ileyhi raciun) diyerek orduya kalktı geldL Şam'
lılar da Amr-ı As'ı seçmişlerdi. 

Ebu Musa el-Eşari hiç bir hususta Amr-ı As 
ile karşılaştırılamazdı. Çünkü Ebu Musa'nm dili 

kalbini söylerdi. Amr-ı As ise düşündüğünü gizle
mekte ve bu suretle adam aldatmakta usta idi. Son
ra Ebu Musa ne olursa olsun döğüşmenin ortadan 
kalkmasını istiyordu. Amr-ı As ise Mısır valiliğini 
elde etmek için Muaviye'nin kazanmasına canla 
başla çalışıyordu. Bazı akıl ve idrak sahipleri ise 
bu incelıkleri düşünerek üzülüyorlardı. 

Hatta Kays'ın oğlu Ahnef kendisi hakem olmak 
için gereken şartlau kendinde topladığı hald� "Ey 
Mü'nıinlerin Emiri Ebu Musa bu işin adamı cleğil
dir. Eğer beni hakem yaparsar� iyi bir netice alaca
ğımızı umarım. Eğer bu olamıyorsa bari beni il�inci 
hatta üçüncü hakem tayin ediniz" demişse d?. halk 
kabul etmediğinden iş başlı başına Ebu Musa'nın eli
ne kalmıştı. 

Sıffiyn vak'alarında pek çok adam öldüğü için 
iki tarafın da çarpışmaktan gözleri yılmıştı. Şa m'lılar 
daha çok kayıp verdilerse de Muaviye'nin ordı.;.�unda 
inzibat vardı. Çünkü Muaviye daima askerleriP-i para 
ile sevindirir buna karşılık yerine göre ceza v�rmek-
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ten de geri durmazdı. Hz. Ali'nin l\fükafaatı da ce

zası da hep ahrete ait olduğundan yalnız ahret için 
canım verenlerin çoğu Sıffiyn vak'alarında şei'ıit ol
muşlardı ve bunların sayısı da günden güne azah'nlŞ
tı. Dünyalık arayanlar gittikçe çoğalmakta idi. 

TAHKtMNAMEN!N HAZIRLANMASI VE 
YAZILMASI 

Hicretin 37. senesi seferinin 13. çarşamba günü 
Amr-ı As orduya gelip Emir'ül Mü'minin huzurun
da Ebfı Musa el-Eşari ile buluşarak tahkimm.menin 
yazılmasına başlandı. Baş tarafa (Emir'ül .Mü'minin 
Ali ile Muaviye arasındaki bir kararnamedir ) diye 
yazıldıktan sonra Amr-ı As "0 sizin emirinizdir fa
kat bizim emirimiz değildir. Emir'ül Mü'minm ke
limesini kaldırınız" deyince Kays'ın oğlu Ahnet ''Bü
tün halk birbirini kırsa biz Emir'ül Mü'minin unva
nının silemeyiz" deyince Hz. Ali bir müddet dur
duysa da Kays'ın oğlu Eş'as "Bu kelimeyi siJ" diye 
ısrar edince Hz. Ali onu sildi ve "Allah-u Ekber 

tıpkı onun gibi onun gibi. Yemin ederim k1 ben 
Hudeybiyye günü Rasfil-i Ekrem'in katibi idim. 
Ahitnamenin başına (Muhammed Rasfılülbh) di
ya yazdım. Kafirler, sen Rasfilullah değilsin kendi 
adını ve babanın adım yaz demler. Rasfıl-i Ekrem 
(Rasfılullah kelimesini sil) dedi. Ben ona bunu ya
pamam de:iim. O kelimeyi bana göster buyurdu 
ben de gösterdim. Onu kendi eliyle sildi ve Yakın· 

. da sana da böyle bir teklif yapılır sen de kabw eder
sin demişlerdi. Bunu işiten Amr-ı As "Süph:mellah 
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sen bizi kafirlere benzetiyorsun biz ise Müslümanız" 
deyince Hz. Ali ona "Ya sen ne zaman fasiklere 
yardımcı ve Müslümanlara ihanet eder olmadın" de
di. Bunun üzerine Amr-ı As "Bundan sonra � rninle 
bir mecliste bulunmam" dedi. Hz. Ali de "Ben Ce
nab-ı Hakka yalvarırım ki benim meclisimi senden 
ve senin gibilerden temizlesin" dedi. 

Sonra tahkimnamenin yazılmasına başıandı. 
Bu vesika Talib'in oğlu Ali ile Ebu Süfyan'ın oğlu 
Muaviye arasında yapılan bir kararnamedir. Ali 
lrak'lılarla onlarla beraber bulunanlar için Muaviye 
de Şam'Iılarla onların beraberindekileri için tcıahhüt 
ettiler ki Allah'ın hükmüne ve Kitabına razı olarak 
Allah'ın kitabının yaşattığını yaşatmamak, yok et
tiğini yok etmeğe kararlıdırlar. Şimdi hakemi.er ki 

Ebu Musa ile As'ın oğlu Amr'dır. Allah'ın kitatında 
buldukla:rı hükümler ile ve onda bulamadıklarını Hz. 
Peygamber'in sünneti ile hareket edeceklerdir" diye 
yazıldı. 

Hakemler gerek kendileri gerekse çoluk ç:ocuk
lan hakkında emin olduklarına ve ümmetin onların 
verecekleri hüküm ve kararlara yardımcı olacakları
na dair Ali'den ve Muaviye'den ve iki tarafın ı:ı.sker
lerinden söz aldılar. Kendileri de bu ümmet arasın
da Allah'ın kitabı ile hükmetmek üzere söz verdiler 
ve verecı=ıkleri hükmü Ramazan'a isterlerse daha 
sonraya bırakmak ve toplanmaları KfJ.fe'lilerle Şam'
lılar arasında orta bir yerde yapılmak için karar 
verdiler. 

Irak büyülrJerinden Kays'ın oğlu Eş'as i1e di
ğer sekiz kişi ve Şam'ın ileri gelenlerinden Ebu'l 
A'ver, Mesleme'nin oğlu Habib ve Halid'in oğlu 
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Abdurrahman ile diğer birkaç kişi şahit olara\ç tah

kimnameyi im1.a ettiler. Oştür'e de imza etmesini 

teklif ettikleri zaman şiddetli bir dil ile redd�.:t ti ve 

Eş'as "Gel imza et bizden ayrılma" deyince Oştür 
onu da tekdir ve tehdit etti. 

Kays'ın �ğlu Eş'as tahkimnameyi aldı ve çıkıp 
halka okudu. Temim oğullarından bir taife :çinde 
bulunan Edye'nin oğlu Urve "Allah'ın emrinde 
adamları tahkim ediyorsunuz, halbuki kimsenin hük
mü yoktur. Hüküm ancak Allahındır" dedi ve l:!..�'as'e 
kend; kavminden ve Yemenlilerden birçok halk da 
kızdılar. Muharebe fikrinde olan Oştür ise ta.hkim
nameyi imza etınedi. 

O sırada bazı kimseler Hz. Ali'ye gelip onu ye
niden harbe teşvik ettilerse de Hz. Ali "Verilen ka
rara ben zaten razı değildim, sizin de ona ı...yma
nızı istemezdim. Fakat düşmanların teklifini kabul 
için ısrar ettiniz. Ben de kabule mecbur oldu::-. . Bir 
kere söz verdikten sonra dönmek ve ikrarı dıoğ!ştir
mek doğru olmaz. Siz bir iş yaptınız ki kuvvete za
yıflık getirdiniz. Düşmanlarınıza galip iken mJann 
hilelerine aldandınız. istediklerini verdiniz. Bundan 
sonra doğru bir yol tutacağınızı zannetmiyorum" 

SIFFtYN'DE öLDOROLENLER VE 
ŞEHtD OLANLAR 

Sıffiyn vak'alarında asilerden kırkbeşbin adam 

öldü. İçlerinde tanınmış kahramanlardan tirçok 
adamlar vardı. Hz. Ali tarafında da yirmibeşbm ki-
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şi şehid oldu ki bunlardan yirmialtısı Bedir muha

rebesinde bulunanhlrdan idi. 
Ezcümle bunlardan Esbabın seçkin büyüklerin

den Yasir'in oğlu Ammar ile şehidliği iki şahadet 
yerine geçen Sabit'in oğlu Huzeyme, Amr-ı Ensa
ri'nin oğlu Süheyl, Ensardan Ebfı Umre ve yine 
Ensardan Ebfı Fudale hep Sıffiyn'de şehid oldular. 

Bedir'de bulunanlardan ve Ensarın oniki seçki

ninden birisi olan Teyyiha'nın oğlu Ebü'l Heytem 

ve onun kardeşi olan ve Uhud muharebesindP bulu

nan Teyyiha'mn oğlu Ubeydullah ve Tabiinın en 
efdali olan üveys-ü Karni Rahmetüllah doğru riva
yetlere göre Sıffiyn'de şehid olmuşlardır. 

Eshab'dan Müniyye'nin oğlu Ya'la, Cemel'de 
bulunanların büyüklerinden iken bu kerre Sıffiyn'de 
Hz. Ali ile beraberken şehid oldu. 

Eshab'dan Sa'd-i Tainin oğlu Habis ki Hz. ömer 
onu çağırarak "Seni Humus kadısı yapmak istiyo
rum nasıl yapabilir misin" deyince "fikrimle i::'tihad 

ederim yanımdakilerle danışarak iş görürüm" de
mesi ile Hz. Ömer onu Humusa göndermişti. Fa
kat çok geçmeden geri dönerek "Ey Mü'minlerin 
Emiri acaip bir rüya gördüm sana arzetmek iste

rim. Şöyle ki: Güneş şarktan geldi. Yanında t.ıirçok 
Melekler vardı. Ay da garptan geldi yanındd bir
çok yıldızlar vardı. Deyince Hz. Ömer "Sen hangi 
tarafta idin" diye sordu. Habis "Ay tarafında idim" 

deyince Hz. Ömer "Sen ziyası mahvolan alametlerle 
beraber olduğun için ben artık seni kullanmam" di

yerek azletti. Tuhaftır ki Habis, bu muhı:ı.rebede 

Muaviye ile beraber bulundu ve Sıffiyn'de öldü

rüldü. 
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HABBAB'IN VEFATI 

Erett'in oğlu Habbab Hz. Ebu Bekir ile o!rlik
te ilk tslfuna girenlerden biridir. RasUI-i Ekrem'i 
amcası Ebu Talib koruduğu gibi Hz. Ebu Bekir'i 
de kavmi koruyordu. Habbab, Bilfil, Ammar'm ise 
koruyucuları olmadığından müşriklerin onlar hak
kında yapmadığı eza ve cefa kalmamıştı. Heie Hab
bab'ın arkasını kızgın demirler ile dağlamak ve gü
neşin karşısında tutmak gibi tahammül olunamaya
cak işkenceler yapmışlardı. Habbab ise bu eziyet
lere dayanarak Allah'ın adını zikre devam ederdi. 
Rasfil-i Ekrem de "Ya Rabbi Habbab'a yardım et" 
diye dua ederdi. 

O zaman Hz. Ali henüz çocukluktan çıkmamış 
olup Hz. Peygamber'in evinde bir arslan yavrusu 
gibi terbiye edilmekte idi. Fakat yaşının kü<:ük ol
masına rağmen yeni Müslüman olan fedailerle be
raber namaz kılardı. Fakat babası Ebu Talıb Ku
reyş'in reisi olduğu için . ona kimse dokunamazdı. 
Bfr gün Hz. Ömer Habbab'a müşriklerden nasıl ezi
yet çektığini sordu. O da arkasını açıp gösterdi. Sır
tının bfübütün yanık olduğu görüldü. Görenl�r kan 
ağladı. Kendisinin dert ortağı olan Aınmar yuka
rıda geçtiği gibi Sıffiyn de şehit olduğu gibi c da 
Kfıfe'de Cennete gitti. 

tşte Hz. Ali'nin derecesini onlar gibi ilk Müs
lüman olanlar bilirdi. Hz. Ali Sıffiyn'e giderken 
Habbab hasta olduğundan ve yatağında yatmakta 
bulunduğundan Kfıfe'de kalmıştı. Eshabtan lirkaç 

zat onu yoklamak için evine gittikleri zaman "Ey 
Habbab sana müjdeler olsun Kevser Havzının ya-
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mnda kardeşlerine kavuşacaksın" dedikleri zaman 
"Siz bana o kardeşimi hatırlattınız ki onlar di.inyada 

kazandıkları sevaptan başka bir şey elde etmeden 

göçüp gittiler. Ahiretlerini istendiği gibi mamur 

ettiler. Biz geri kaldık. Dünyadan biraz hisse aldık 

ki amellerimizin sevabına mahsup edilmesin di

ye korkuyoruz" dedi. Hakikatte de Bedr ve Uhud 

muharebesinde şehit olanlar !slfuna büyük hizmet 
etmiş oldukları halde tslfun fetihlerinden maddeten 

hiç faydalanamamışlardı. Fakat Cennet-i alaya git

miş olduklarından onlara gıbta olunur. !şte Habbab 
(R.A.) de onların haline gıbta ederek vefat et
miştir. 

O zamana kadar Kufe ahalisi ölülerini evlerinin 

avlularında ve kapularının yanında gömerlerdı. Hz. 

Habbab kendisinin Kille dışında defnolunr.ıasım 

vasiyet ettiği için şehrin dışına gömüldü. Ondan 

sonra başkaları da ona uyarak cenazelerini onun 

yanına gömdüler. Bu suretle Kille dışında bir me

zarlık peyda oldu. 

SIFFtYN'DEN DöNOŞ 

tki ordu Sıffiyn'de yüzon gün kaldıktan sonra 
yukarda geçtiği gibi tahkimname imza olundu, Şam 
askerleri Şam'a Halife ordusu da Killeye döndü. 

Hz. Ali Küfeye yaklaştıktan Ensardan Vı::iia'nın 

oğlu Abdullah ile karşılaştı. Hz. Ali ona yaklaşıp 
"Halk bizim hakkımızda ne diyor" diye sordu. Ve
dianın oğlu "Kimi hoş görüyor kimi hoş görmüyor" 

diye cevap verdi. Hz. Ali "tleri gelen ve iyi düşü-
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nenler ne diyor" dedi. Vedia'mn oğlu, onlar da "Ali

'nin etrafında büyük bir topluluk v:=ırdı dağıttı. 
Sağlam bir kal'ası vardı, yıktı. Kal'ayı ne 2'aman 
yapacak ? Dağılan cemiyeti ne zaman toplıyacak? 
Halbuki ya galip gelmek yahut ölmek üzere kendi
sine bağlı olanlarla asiler üzerine hücum ldeydi 

daha doğru olurdu diyorlar" deyince Hz. Ali "Kal

'ayı ben mi yıktım yokse onlar mı ? Cemiyeti ben 

mi dağıttım yoksa onlar mı ? Her ne olursa oısun 
asiler üzerine hücum etmeye gelince : Bu inceliği 

bilmez değildim ve kendi nefsimden harcamayı da

ha cömertce yapardım. Canımı hiç esirgemem, fa
kat şu ikisi yani Hasan ve Hüseyin yanımdan ayrıl

madılar. Baktım ki onlar ölürse Rasfilüllah'm nesli 

kesilecek. Buna vicdanım razı olmadı. O asilerle bir 

daha çarpışacak olursam ikisini beraber götürmem" 
buyurdu. 

Muhammed tbn-i Hanife'den "Niçin baban 
seni döğüşe sevkediyor da büyük kardeşler�n Ha
san ve Hüseyin'i sevketmiyor" diye sorulduğu za
man "Onlar babamın iki gözü gibidirler. Ben de eli 
ayağı gibiyim" diye cevap verdiği rivayet olunur. 

Sonra Hz. Ali Küfe dışındaki yedi kabri E?Ördü. 

"Bunlar kimlerin kabirleri" diye Eordu. "Ey Err.irül 

Mü'minin siz Sıffiyn'e gittikten sonra Hz. H.ıbbab 

vefat etti. Vasiyeti üzere şehrin dışına gömüldü. 

Halk da ölülerini onun yanına gömmeye başladı" 
dedikleri zaman Hz. Ali "Habbab'a ve orada gömü

lü olanlara dua ettikten sonra Habbab gibi en eski 

din kardeşlerinden birinin vefatını işittiğinden dola
yı büyük bir teessür içinde Kuf eye girdi ve Sıffiyn

de şehit olanların evleri önünden geçerken onların 
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ağlamakta bulunan çoluk çocuklarım feryatların
dan müteessir olarak Halife Köşküne geldi. 

· HAR1C1LER1N ORTAYA ÇIKMASI 

tki taraf arasında hakemler ayrıldıktan ve 
tahkime karar verildikten sonra mütareke yapıl
mış oldu. 

Halkın bir kısmı tahkimi ve mütarekeyi red
dettiler ve hele tslam kanını mübah kılan Amr-ı 
As'ın hakem tayin edilmesini büyük günah saydı

lar ve karı koca davalarındaki anlaşmazlıkta tah
kim yapılırsa da Müslüman kam dökmek gibi mü
him bir işte tahkim doğru olmaz, dediler. 

Hz. Ali ile beraber KUfe'ye girmeyip Harura 
köyüne gittiler ve orada onikibin kişilik bir toplu
luğa Reb'inin oğlu Şit'i kumandan yani s·�rasker 
ve Yeşkürlü Kevva'mn oğlu Abdullah'ı namaz kıl
dırmak için kendilerine imam tayin ettiler ve biat 
ancak Allahadır ve hak yolu ile iyiyi ve dcğruyu 
emretmek ve kötülüğü yasaklamak ve memleket 
idare etmek şura iledir, diyerek hilafeti inkar edip 
cumhuriyet yolunu seçtiler. 

Bu Haruriye taifesi Mü'minlerin Emirine itaat 
etmekten çıkıp ehl-i Sünnet ve Cemaattan ayrıldık
ları için kendilerine Havariç denildi. 

Hz. Ali taraftarları ve akrabası Havariç'in söz
lerini işitince Hz. Ali'ye gelip "Şimdi bizim rıoynu
muza ikinci bir biat borç oldu, senin dostuna dost 
ve düşmanına düşman olmak üzere biat etmemiz 
lilzım geldi" dediler. 
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Havariç onların bu biatlarım işitince "Siz Şam'

Warla beraber at başı sapık bir yola gidiyor&unuz. 

Şam'lılar severek sevmeyerek Muaviye'ye biat et

tiler. Siz de Ali'ye nasıl olursa olsun dostuna dost 

düşmanına düşman olmak üzere biat ettiniz" diye 

itiraz ettiler. 
Nadr'ın oğlu Ziyad da Haricilerce cevap eılarak 

"Biz Ali'ye ancak Allah'ın Kitabı ve Rasfilüni:rı sün
neti üzer ine biat ettik. Sonra siz karşı gelip ayrıl
dınız. Ali'nin taraftarları dahi ona gelip biz senin 
dostuna dost ve düşmanına düşmanız dediler. Bizim 
de kanaatırnız budur, Ali doğru yoldadır. On:ı kar

şı gelenler ise yolunu şaşırmışlardır ve başkaıarım 
da yoldan çıkarırlar' 'dedi. 

Hz. Ali bu anlaşmazlığı kaldırmak için hemen 
Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah'ı Harura şehrtıP. gön
derdi. Arkasından kendisi de gitti ve Haricilı:r ya
nında en çok sözü geçen Kays'ın oğlu Yezid'in ça
dırına indi, onu Isfahan ve Rey' ülkelerine vali ta
yin etti. 

O sırada tbn-i Abbas Havariç ile münaka� edi
yordu. Hz. Ali hemen onların yanına gitti. "Reisi
niz ve itimad ettiğiniz adam kimdir" diye c;oı·du. 

tbn-i Kevva'yı gösterdiler. Hz. Ali "ona niçin 
bizim aleyhimize döndünüz" dedi. tbn-i Kevv3 "Se
nin Sıffiyn'deki hükümetin için aleyhine döndük" 
diye cevap verdi. Yani oradaki icraatım beğenme
dik demek istedi. 

Hz. Ali "Allah şahittir ki Şam'lılar mağlUp olun
ca Mushafları mızrakların uçlarına saplayıp yukan 
kaldırdıkları zaman ben onlar Kur'an ehli değildir. 
Hilelerine aldanmayınız dedim, Siz dinlemedin� on-
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lann bu yalancı çağrısına koştunuz, ben de uymaya 
mecbur oldum. Bununla beraber ben hakemlere Kita
bullah ile hükmetmelerini şart kıldım. Eğer Kur
an'ın ahkamına uygun bir hüküm verirlerse bizim 
de diyeceğimiz kalmaz yoksa biz onların vereceği 
hükümden uzağız" dedi ve Haricilerin şüphelerini 

çok güzel fasih ve beliğ cevaplar vererek hall':C'tti ve 
"Hadi geliniz şehrinize giriniz" dedi. Onlar da Hz. 
Ali'nin nutkuna hayran kalarak verdiği hükme uy
dular ve Kufe'ye girerek hakemlerin toplanmasını 
beklediler. 

HAKEMLERtN TOPLANMALARI VE 
VERD!KLERt HOKüM 

Hakemlerin toplanma zamanı olan Ramazan 

yaklaşınca Hz. Ali Ebu Musa el-Eşariyi toplantı ye
rine göndermek istedi. Haricilerin ileri gelenlerin· 
den bazıları "Ey Ali günahına tövbe et ve bu ha
kem işinden vaz geç" demeleri ile Hz. Ali "Bir 
kararname imzalandı söz vererek bağlandık . ., Sözü 
yerine getirmek ise vaciptir" deyince "Hüküm an
cak Allah'ındır. Adamları tahkim etmek günahtır. 
Ondan tövbe etmeli" dediler. 

Hz. Ali "Bu bir günah değildir ,vaktiyle ben 
sizi bu yola gitmekten alıkoymak istedim di!ıleme
diniz. Şimdi verilen sözü yerine getirmekten başka 
çare yoktur" dedi ve dörtyüz kişi ile beraber Ebu 
Musa el-Eşariyi Kufe'den yola vurdu ve bu askere 
meşhur Kfıfe Kadisi Hani'nin oğlu Şüreyh'i reis 
yaptı. Namaz kıldırmak için de Hz. Abbas'ın oğlu 
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Abdullah'ı vazifelendirdi. Muaviye de dörtyüz kişi 
ile Amr-ı As'ı -yolladı. Her iki taraf Du'met'ul Cen
del nahiyesine gittiler ve orada anlaşarak Ezruh de
nen köyde toplandılar. 

Hz. ömer'in oğlu Abdullah ve Hz. Ebu Bekir'in 
oğlu Abdurrahman ve Hz. Zübeyrin oğlu Abjullah 
ve Esbabın küçüklerinden Harıs-i Hişamın oğlu 
Abdurrahman ve Kureyş'in büyüklerinden Huzey
fe'nin oğlu Ebu Cehem, Yagus'üzzührinin oğlu Ab
durrahman ve Arabın meşhur dahilerinden Şu'be'nin 
oğlu Mugire de gelip o toplulukta bulundular. 

As'ın oğlu Amr Ebu Musa'ya dönüp onu bir 
ikrar ile faka bastırmak için hileli bir iş gôrmek 
istedi. Ebu Musa'ya dönüp "Sen Rasfilüllahın esha
bındansın hem de benden yaşlısın" diyerek ônünde 
diz çöktü ve o söze başlamadıkca söz söylememek 
gibi pek ihtiramlı ve ta'zimli bir gösteriş yaptı. 

işi görüşmek üzere toplandıkları zaman Amr-ı 
As, Ebu Musa'ya "Bilirsin ki Osman mazlum olarak 
öldürüldü. Muaviye ile onun aşireti ise onun velisi
dir ve Muaviye'nin Kureyş içinde şeref ve W.barı
nın derecesini bilirsin. Onun Halife seçilmesıne ne 
mani var. Her ne kadar Muaviye'nin tslamda eskili
ği yoksa da mazlum Halifesinin velisidir ve onun 
kanını istemektedir ve siyasi adamdır. Tedbir sahi
bidir, RasU!-i Ekrem'in zevcesi ümmü Habibenin 
kardeşidir ve Rasülüllahın �atiplerindendir" dedi ve 
Ebu Musa'ya da valilik verileceğini işaret etti. 

Ebu Musa "Ya Amr, Allahdan kork. Halifeliğe 
layık olmak ancak dince fazilet ve meziyet üstünlü
ğü ile olur. Yoksa kavmiyetce hasep ve nesep �ere
fi ile olmaz. Bununla beraber Halifeliği Kureyş Ka-



KISAS·I ENBiYA il · l 129 

hilesinin en şereflisine verecek olsam Ebu Talib'in 

oğlu Ali'ye veririm. Muaviye Hz. Osman'ın kanını 

istiyormuş diye ilk Muhacirleri bırakıp da onu Ha

lifeliğe seçemem, mevki ve valilik bahsine gelince 

Allah'a yemin ederim ki Muaviye bütün varını ba

na verse onu Ha.lifeliğe seçmem ve Allah'ın hükmü 

verileceği yerde rüşvet almam, fakat Hz. örner'in 
adım yaşatmak istersen oğlu Abdullah'ı seçelim" 
dedi. 

Amr-ı As "Ey Ebu Musa Emirlik ve Halifeliğe 
ancak tedbirli ve siyasi bir adam layıktır. ömer'in 
oğlu Abdullah ise kayıtsız bir adamdır. Benim oğlum 
Abdullahın seçilmesine ne mani var? Onun faziletini 
ve nasıl iyi bir adam olduğunu sen bilirsin' 'deyin
ce Ebu Musa "Oğlun sadık bir adamdır, lakin sen 
onu fitnenin içine soktun, bulaştırdın" dedi. Bu sı
rada Zübeyr'in oğlu Abdullah'ın adı da geçti.  

Nihayet Ebu Musa "Ey Amr Arap daha bir 
büyük muharebeden henüz kurtuldu. Sana itimat 
ettiler onları yine bir muharebeye sokmak insaf de
ğildir" deyince Amr-ı As "Senin fikrin nedir'· de
mesi ile Ebfı Musa "Benim fikrim bu iki adamı yani 
Ali iie Muaviye'yi işin başından ayırıp yapılacak 
muameleyi şuraya havale edelim. Müslümanlar is
tediklerin� sec;-sinler" deyince Amr-ı As "Doğrusu 
söz budur" diyerek bu fikir üzerinde birleştiler. 

Som::ı ikisi beraber meydana çıkıp onlarm ka
rarını bekleyen halka Etü Mllsa el-Eşari dönerek 
"Biz Amr-ı As ile bir fikir üzerinde birleştik. Uma
rım ki Allah-u Teala bu fikrimizle bu ümmetin ha
lini . düzelttir" dedi. 

F. 9 
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Amr-ı As da onu tasdik etti ve Ebu Musa'ya 
"haydi buyur halk:ı kararımızı bildir" dedi. 

Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah Ebu Musa'nın yanı
na gitti. "Aman Ey Ebu Musa korkarım Amr seni 
aldatmasın bir şeye karar verdiniz ise onu ilPri sür, 
önce o söylesin çünkü ona emniyet olunmaz" diye 
nasihat etti. 

Ebu Musa "Yok biz onunla söz birliği yaptık" 
diyerek ileri geçti ve halka dönerek "Ey aha' i Amr 
ile beraber bu ümmetin işine baktık, en yararlı 
fikir üzerindE: birleştik. Şöyle ki : Ali ile Muav:iyE:'yi 
işlerinden alıyoruz. Halk istediğini seçecektir. lşte 
ben Ali'yi ve Muaviye'yi hal'ettim şimdi siz işinize 
bakınız. Halifeliğe layık gördüğünüzü seçiniz" de
yip geri çekildi. 

Sonra Amr-ı As onun yerine geçti. "Ey ah.�.u Ebu 
Musa'nın söylediğini işittiniz. Ali'yi azletti ben de 
onun gibi Ali'yi azlettim ve Muaviye'yi yeriı;de bı
raktım. Çünkü Osman'ın velisidir ve onun kanını is
temektedir ve onun yerine en çok hak sahibi ve baş
kalarından daha layık olan budur" deyince Ebµ Mu
sa şaşıp kaldı ve o zaman Aınr'ın hilesini anladı. 

Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah Ebu Musa'ya kızıp 
söylendiği zaman "Ne yapayım Amr bana uymuşken 
sözünden döndü" diyerek sanki özür diledi. Abbas'ın 
oğlu "Suç sende değil seni bu işe getirendedir'' dedi. 

Ebu Musa yine "Ne yapayım Amr-ı As sözün
de durmadı. Bana zulmetti" deyince Hz. ömer'in 
oğlu Abdullah "Bak şu ümmetin hali neye varacak 
pervazsızca ne yapayım deyiveren bir adamın eline 
kaldık' 'diye Uzüntüsünü bildirdi. 



KISAS-! ENBIY A il · 1 131 

Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da "Eş'ari bir 

gün evvel ölseydi hakkında daha hayırlı olur

du" dedi ve birtakım dokunaklı sözler söyledi. 

Bunun üzerine Ebu Musa hiddetlenerek Amr-ı 

As'a "Allah seni muvaffak etmesin herif, ball'.). zul
mettin, büyük günah işledin" dedi. 

Kadi Şüreyh ise kamçı ile Amr'ın başım vur

du. Amr'm oğlu da mukabele etti. Halk araya girip 

ayırdılar. Fakat Kadı Şüreyh sonradan kıJıc ye

rine kamçıyı kullandığı için pişman olduğunu söy

lemiştir. 

Amr-ı As Şam'lılarla beraber dönüp Muaviye'

nin Halifeliğini tebrik etti. Abbasın oğlu ile Kadi 

Şüreyh de Kiife'ye dönerek işi Hz. Ali'ye bildjrdiler. 

Sonra Abbas'm oğlu Abdullah vali bulunduğu Bas

ra'ya gitti. 

Ebu Musa ise halktan utanıp Mekke'ye kaçtı. 

Ne fayda ki ondan sonra Hz. Ali'nin hükUmeti za

yıflamaya ve Muaviye'nin hükümeti ise artmaya 

başladı. 

Hz. Ali'nin bu halden üzillerek sabah namazın

dan sonra Muaviye, Amr-ı As, Habib, Muhalled'in 

oğlu Abdurrahman ve Kays'ın oğlu Dahhak VP Ve

lid ve Ebu'l A'ver'e beddua etmeye başladı. Muaviye 

de bunu işitince Ali'ye Abbas'ın oğluna Hasan'a 

Hüseyin'e ve Oştür'e beddua etmeye başladı. 

BtR DOŞONCE 

Hakikat gözü ile bakılırsa insana öyle gelir ki 
Arabistan'da yumuşak bir cenup rüzgarı yani gü-
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ney rüzgarı eserken Hz. Osman'ın Halifeliği zama

nında serin serin bir şimal rüzgarı esmeye taşladı 

ve Arab'ın dinine medenileşme ve türlü türlü ni

metlerin kokuları gelmeye başladı ve bu iki semt 

riizgarının çarpışmasından meydana gelen kasır

ga Arabistan'ı karıştırdı. tşte Hz. ömer'in kcrktu

ğu ve Yaman'ın oğlu Huzeyfe'den sorduğu büyük 

fitne budur. O fitnede Hz. Osman şehid oldu ve on

dan dolayı Basra ve Sıffiyn sahralarında seksrnbin

den çok tslam kahrı:..manı mahvolup gitti. Evemile

rin başlarında ise hükümdarlık sevdası yelleri esi

yordu. Arap gençlerinin coğu da o düşünceler için
de idiler. tşte bundan dolayı Hz. Ali'nin hfü<ümeti 
zayıflamakta ve Muaviye'nin hükmü ise kuvvet 
bulmakta idi. 

HARtctLERtN HALt VE NEHREV AN VAK' ASI 

Yukarıda geçtiği gibi Halife ordusunda ayrı

lık çıkınca Hariciler Hz. Ali'yi mütareke yapnıağa 
ve tahkimname imzalamağa ve Ebu Musa'yı ı:!a ha

kem tayin etmesine zorlamışlarken içlerinden bir 

çoğu fikir değiştirerek tahkimin bozulmasını iste

mişler ise de Hz. Ali onların sözlerine bakmayıp 
Ebfı Musa'yı hüküm yerine gönderdi ve verdiği sö
zü yerine getirdi. 

Kfıfe'de bulunan Hariciler ise aralarında görü
şerek Veheb'in oğlu Abdullah'ı kumandanltğa se

çip, Şevvalin onunda ona biat ettiler ve Nehrevan 
köprüsü'nde toplanmaya karar verip, Basra'd�ki ar

kadaşlarını da oraya çağırdılar ve takım takım Kfı-
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fe'den çıkıp Nehrevan'a gittiler. Basra'daki Hari

cilerde kendilerine Fedek'in oğlu Mis'ar-ı reis ya

pıp Nehrevan'a yürüdüler. 

!şte o sırada hakemlerin yaptığı iş meydana 

çıktı ve Ebu Musa halktan utanıp Mekke'ye kaç

mıştı. 

Bum..:n üzerine Hz. Ali Kfıfe'de okuduğu hut

bede "Günah nedamet getirir. Ben tahkim işinde 
ve hakemlerin seçilmesi hususunda size fikrimi 
söylemiştim. Siz dinlemediniz. istediğinizi yaptınız. 
SonrG. pişman oldunuz, hakemler ise Kur'an'ın hük
münü geri bırakıp kendi hislerine uydular ve fikir
lerinde ayrılık oldu. tkisi de doğruyu bulamadılar. 
Onların verdiği hükümden Allah ve Rasfılu ve üm

metin salihleri uzaktır. Haydi bakalım Şam sefe

rine hazır olun" dedi. 

Nehrevan da bulunan Haricilerede yazdığı emir

namede "Hakemler hislerine havalarına uydular. 

Allah'ın kitabına karşı geldiler. Peygamber'in sün

neti ile amel etmediler. Onların verdiği hükümler
den Allah ve Rasulü ve Mü'minler uzaktır. Derhal 
bu tarafa geliniz, düşmanlarımızın üzerine gidelim. 

Biz evvelki fikrimiz üzerinde bulunuyoruz" dedi. 

Hariciler ise "Biz tahkim işini kabul ile kafir 

-0lduk ve sonra da tövbe ettik" diyerek garip bir 
taassup ve sapıklık yolunu tutmuşlardı. Hz. Ali'ye 

de "Sen önce kafir olduğunu ikrar et sonra d i töv
be et biz de o zaman düşünelim" diye cevap verdi
ler. 

Hz. Ali Haricilerden ümidini keserek onları 

kendi hallerine bırakıp Şam üzerine yürümeyi uy

gun buldu ve Kfıfe'lileri bu yola teşvik ederek on-
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lan inandırdı. Basra askerini toplamak için de vali 
Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah'a emirname yazdı. 

Abbas'ın oğlu halkı sefere çağırdı. Binbeşyüz 
asker toplandı. Abbas'ın oğlu onlara "Sizin harb 
darba elverişli altmışbin kişiniz varken Ha�itenin 
e�rine binbeşyiiz asker göndermek ayıp değil mi" 
diyerek tekrar Basralıları teşvik edince binyediyüz 
adam daha seçildi. Bu suretle Hz. Abbas'ın oğlu 
Basra'dan güç hal ile üçbin asker çıkarabildi. 

Hz. Ali Kfıfe'nin ileri gelenlerini toplayarak çok 
tesirli bir hutbe okudu. Basra'da bu kadar çok &Sker 
varken gelen Basra askerinin üçbinikiyüz !Gşiden 
ibaret olduğunu söyledi ve "benim yardrmeılarım 
sizlersiniz" diyerek onların gönlünü aldı ve bütün 
Kfıfe askerinin toplanması için onları teşvik etti. 

Küfe büyükleri baş üstüne dediler ve Kfue'den 
altmışbeşbin asker topladılar. Basra'dan gelen as
kerle beraber hepsi altmışsekizbin ikiyüz kişi oldu. 
Hz. Ali Medainden de asker toplanması için Mes'ut 
Sekafinin oğlu Sad'e emirname gönderdi ve "Şam 
üzerine harekete hazır olunuz" diye emir verdj . 

Basra'dan çıkan Haricilerin bir bölüğü Nehre
van'a gelirken bir merkep üstünde bir kadının gel
mekte olduğunu, bir adamın da merkebi sürdüğünü 
görmüşler. Dur diyerek onları durdurmuşlar. Meğer 
o kadın Habbab'ın oğlu Abdullah'ın zevcesi imiş. 
Merkebi süren de kocası imiş. Kadın hamile ol:.ıp do
ğurması yakın görünüyormuş. Hariciler omı "sen 
kimsin" demeleri ile "Ben Eshab'dan Habbab'ın oğlu 
Abdullahım" deyince "korkma bize işimize yarar bir 
Hadis rivayet et demişler'' o da "Babamdan i�ittim 
o da Ra.sf.ıfüllah'dan işitmiş. Buyurmuşlar ki: "Bir 
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fitne çıkacak onda kişinin bedeni öldüğü gibi kalbi 

de ölecek. Mü'min olarak yatan kafir olarak sabah

lıyacak, kafir olarak sabahlayan, Mü'min olarak ak
şama varacak" deyince "Senden bu Hadisi öğren
dik. Şimdi Ebu Bekir ve ömer haklarında ne der
sin" demişler, onları hayır ile anmış. "Osman'ın 
Halifeliğinin evveli ve sonu için ne d�rsin" 

diye sordukları zaınam "önünde de sonunda da 

haklı idi" demiş. "Tahkimden evvel ve som a Ali 
hakkında ne dersin" diye sordukları zaman "Ali; 
Cenabı Hakkı şahit tutarım ki hepinizden daha alim
dir ve dininde herkesden çok takva sahibidir w her
kesden çok basiret sahibidir' 'demesi üzerine "Sen 
hissine uyuyorsun isme ve şöhrete bakıyorsun ona 
göre taraftarlık ediyorsun onların işlerine bakmıyor
sun, biz de şimdiye kadar kimse hakkında y!!pma
dığımız bir şekilde seni öldürelim" diyerek onu ve 
zevcesini tutup bir hurma ağacının altına götür
düler. O sırada ağaçtan bir hurma düştü. Harici
lerden birisi onu yemek için ağzına götürdüğü za
man bir başkası "Hurmayı sahibi helal etmeden 
yahut parayı vermeden aldın" diye itiraz edince 
hemen hurmayı ağzından çıkarıp atmış ve o sıra
da zimmilerden yani haraç veren hıristiyanlardan 
birinin domuzu oraya gelince içlerinden biri t.ir kı
lıç sallamış. öteki arkadaşları " Bu senin yaptığın 
yeryüzü:.1de fesat çıkarmaktır" demişler o da hınzı
rın sahibini bulup onu memnun etmiş. Hz. Hahbab'in 

<>ğlu Abdullah bu halleri görünce "Bu gördüğüm 
hallere bakılırsa ve eğer siz bu yaptıklarınızda sadık 
iseniz sizden bana bir zarar gelmez. Çünkü ben 

Müslümanım ve İslamda bir kötülük işlemedim" de-



136 KISAS-1 ENBiYA il - l 

mesi üzerine onu koyun gibi yatırıp boğazlarmşlar 
ve karısının karnını yarmışlar ve Tay Kabiksinden 

üç k�dını da öldürmüşler. 

Haricilerin bu hareketleri ibret alınacak garip 
hallerdendir. Bir hurmayı sahibinin rızası olmadığı 

için yemeyi caiz görmeyen ve domuzu öldürünı�e sa
hibini razı eden mutaassıplara bakın ki Rasiilul
lah'ın Eshabından bir zatın Sahabenin küçüklerin

den sayılan oğlunu haksız yere boğazlamaktaP- çe

kinmiyorlar ve Müslümanlar arasında kadınlnr han

gi din ve mezhepde olursa olsun her türlü te.�avüz

den korunmuşlarken, ayı günü tamamlanmış bir ha
mile kadının karnını yarmak gibi çok çirkin bir ci

nayeti işlemekten çekinmiyorlar. Kör taassuhun in

sanı ne kadar din ve akıl dışı yollara götür2bilece

ği ve karışıklık günlerinin nasıl korkunç ve tehli

keli zamanlar olduğu bu vak'a ile de iyice anlaşılır. 

Hz. Ali bu vak'adan çok müteessir olarc:.k işin 

tahkiki için bir adam gönderdi. Hariciler onu da öl

dürdüler., Onun üzerine ileri gelen reisler ve eşraf 

"Ey Mü'minlerin Emiri biz bu zalimleri arkada bı
rakıp da nasıl Şam tarafına gideriz. Çoluğumuzu ço
cuğumuzu, malımızı mülkümüzü kime emanet ede
lim" dediler. Kays'ın oğlu Eş'as Sıffiyn'de müt;;.reke

yi uygun görerek Hariciler tarafım tuttuğu z:mnolu
nurken o da öteki büyükler gibi bu sözleri tasclik etti. 

Bunun üzerine Hz. Ali Şam seferini geri bıra- , 
karak Nehrevan'a doğru yürüdü. önce Sa'd'ın oğlu 
Kays Haricilerin yanına gitti, sonra da Ebu Ey
yub-u Ensari (R.A.) gidip onlara nasihat verdi son

ra da Hz. Ali gidip onları korkuttu ise de hiç bir 
fayda vermedi. 
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Bunun üzerine Hz. Ali askerini sıraya dizdi ve 
"Sizin şehitleriniz onu bulmaz. Haricilerden de on 
kişi kurtulmaz" dedi. Hz. Ali ordusuna karşı Harici
ler de dört bin kişi oldukları halde muharebeyP. ha
zırlandılar. 

Sonra Hz. Ali Ebu Eyyub el-Ensari'ye aman 
sancağını verdi. O da sancağı alıp meydana çıktı. 
"Her kim bu sancağın altına gelirse emindir . Her 
kim çarpışmaz ve tecavüz etmezse emindir. Her kim 
KUfe'ye ve Medain'e gider ve bu topluluktan ayrılır 
ise emniyet altındadır" diye seslendi. 

Haricilerin reislerinden Nevfel'in oğlu Ferve 

"Ben Ali ile niçin harbedeceğimi bilmiyorum, şim
di ben gidiyorum işi anlayıncaya Ali ile muhare
be eder, yahut ona uyarım" diyerek beşyüz atlı ile 
ayrılıp Deskere tarafına gitti. Haricilerden b;r kıs
mı dahi ayrılarak Kufe'ye girdiler. Bir kısmı da 
Hz. Ali tarafına geçtiler. 

Veheb'in oğlu Abdullah'ın yanında dörtbin ki
şiden binsekizyüz kişi kaldığı halde hiç çekinme
den iki kısma ayrılarak sağ ve sol kollara hiicum 
ettiler. Fakat ileri gidenler oklarla karşılaşt1 ve 

hemen süvari ile piyade her taraftan üzerleriııP hü
cum edince hepsi Veheb'in oğlu ile beraber r:-ir an
da öldüler. 

ölenlerden biri de meşhur Züheyr'in oğlu 
Harkus'dur ki Eshabtandır ve Suk-u Ehvaz'ın 
fatihidir. Cemel topluluğu ile beraber harbertikten 
sonra Sıffiyn'de de Hz. Ali ile beraber· bulunmuş 
iken sonradan Haricilere geçmiş bu sefer onlarla 
beraber ölmüştür. 
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Hz. Ali tarafından yalnız yedi kişi şehid oldu. 
Birincisi Uhud'de bulunanlardan ve Ensar'dan Nü
veyre'nin oğlu Yezid Hazretleri idi. 

Hz. Ali Nehrevan seferinden Kufe'ye dönünce 
hemen Şam üzerine yürümek istedi. Fakat Kays'ın 
oğlu Eş'as ile diğer bir kısmı "Çok yorulduk biraz 

dinlenelim, silahlarımızı tamir edelim, eksiklerimizi 

tamamlayalım" diye özür dilediler ve her ne kadar 

teşvik olundularsa da ağır davrandılar. Hz. Ali'nin 
canı sıkıldı, fakat çaresiz Kfife'de beklemeğe mecbur 
oldu. 

HtCRETtN OTUZSEK1Z1NCt SENESt 
VAK' ALARI AMR-I AS'IN 

MISIR'! 1ST!LASI 

Yukarda geçtiği gibi Mısır ahalisi Hz. Ali'ye 
biat etmek istemeyerek Harbeta nahiyesinde top
lanıp tarafsız kalmışlardı. Mısır valisi olan S3'd'ın 
oğlu Kays (R.A.) onları hoşlukla idare etmekte 
iken azledilerek yerine Mısır valisi olan Hz. Ebu 
Bekir'in oğlu Muhammed (R.A.) gelince onları sı
kıştırdı. Onlar da silaha sarılarak karşı geldiler. 

Sıffiyn vak'asından sonra hakeme baş vuru

lunca Harbeta'da bulunanlar Mısır valiliğini �özleri

ne kestirip açıktan açığa harp ilan ettiler ve Ebii 
Bekir'in oğlu Muhammed tarafından bir askeıi fır

ka ile Haris-i Cumhan'ın oğlu Muhammed gönde
rildi ve muharebe sonunda askerin kumandar.ı olan 
Haris'in oğlu Muhammed öldürülünce muhaliflerin 
kuvveti arttı. 
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O sırada Hadiç'in oğlu Muaviye Hz. Osman'ın 

kanını davaya kalktı ve halktan birçok kims�ler de 

ona uyunca Mısır valiliğinin zorlukları çoğaldı. 

Şam valisi Muaviye ise bir taraftan Muhalled'in 

oğlu Mesleme ve Hadiç'in oğlu Muaviye ile muha
vere ederek onlan isyana teşvik etti ve Mısır'ın 

istilasını kolaylaştırdı. 

Hz. Ali bu işlerden haber alınca El Cezire 

valisi olup Nusaybin şehrinde bulunan üştür'ü ça
ğırtarak Mısır valiliğini ona verdi ve lazım gelen 

talimatı ve yol hazırlığını yapan üştür Mısır•a git
mek üzere lrak'tan hareket etmiş ise de Süveyş 

denizi sahiline varınca vefat etti. Allah rahmet ey

lesin. 

Muaviye'nin Süveyş'deki memurunun zehirli bal 
şerbeti ile üştür'ü zehirlediği ve Muaviye'nin de bu

nu işittiği zaman "Allah'ın baldan askeri vardır" 
dediği rivayet edilmiştir. 

Hz. Ali Oştür'ün vefatını işitince "tnna lill8.h 
ve inna lleyhi rach,uı" diyerek pek çok üzüldü. 

Muaviye ise Mısır valiliğini Amr-ı As'a vaad 

etmiş olduğundan hemen altıbin askerle Mısır'a 

gönderdi. 

Amr-ı As gidip Mısır hududunda durdu. Hz. 
Osman'ın taraftarları onun başına toplandı, Amr'ın 

kuvveti arttı ve Hz. Ebu Bekir'in oğlu Vali Mu

hammed'e bir mektup yazarak "Ey Ebii Bekir'in 
oğlu kendini sakın. Benden sana zarar gelme:;ini is
temem. Bu memleket ahalisi senin aleyhine düş

müşler seni teslim edecekler, sana nasihat ederim 
buradan savuş istediğin tarafa git" diye yazdı ve 
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yine bu mealde Muaviye'den gelen mektubu da gön

derdi ki Osman'ın muhasarasını hatırlatarak tehdid 
etmekte idi. 

Ebfı Bekir'in oğlu Muhammed bu iki mı?ktubu 

da Hz. Ali'ye gönderdi ve Mısır'lıların harbe katıl

makta ağır davrandıklarım bildirdi ve imdat ıstedi. 

Hz. Ali Mısır'a yardım için yardım göndere
ceğini kendi taraftarlarım toplayarak imdat gelin
ceye kadar sabretmesini bildirdi. 

Muhammed Ebu Bekir, halkı muharebeye da

vet ve teşvik ederek ilk çağrıda toplanan iki bin 
askere Bişr'in oğlu Kinaye'yi başbuğ yapıp öncü
lükle ileri gönderdi. Kendisi de ikibin askerJı:: ar

kadan gitti. 

Amr-ı As Kinane üzerine fırka fırka askerini 

yürüttü. Kinane ise onları birer birer gerı püs

kürttü. Hatiç'in oğlu Muaviye Şam askeri ı.!c be
raber hareket ederek her taraftan Kinane'yi ku
şattı. Kinane fevkalade sebat ederek şehit olunca

ya kadar döğüştü. 
Kinane'nin şehit olduğu haberi Muhammed Ebu 

Bekir'e gelince yanındaki asker bozulup dağıJdı ve 
kendisi tek başına kaldı dönerek bir harabede giz
lendi. 

Hatiç'in oğlu Muaviye onu saklandığr yerde bu
larak öldürdü. Bir eşek leşinin içine koyup .vaktı. 
Amr-ı As'ın beraberinde bulunan kardeşi Abdurrah
man, biraderinin böyle vahşice öldürülüp yakıldığı

na uzaktan içi yanarak baktı. 
Bu işi Hz. Aişe işitince çok büyük üzüntü ge

çirdi ve namazdan sonra Muaviye ve Amr-1 As'a 

beddua etmeğe başladı. 
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Amr-ı As ise Mısır'ı Muaviye adına zapdederek 

valilik koltuğuna oturdu. 

Hz. Ali'ye gelince Mısır'a yardım için halkJ pek 
çok teşvik etmişse de bu sefere rağbet eden olmadı. 

Kendisi Muhammed Ebu Bekir'e askerle yar

dım edeceğini vaad etmiş olduğundan Kfıfe'ni;ı ileri 

gelenlerini toplayarak onlara sertçe çıkıştı. Bunun 

üzerine Malik-i Erhabi'nin oğlu Ka'b, halkı sefere 

çağırarak topladığı ikibin askerle Kü.fe'den yola çık

tıysa da Muhammed Ebu Bekir'in öldürüldüğü ve 

Amr-ı As'ın Mısır'ı istila ettiği haberi gelince Hz. 
Ali askeri geri çevirdi ve halkı toplayarak olanı 

bildirdi. Çok dokunaklı sözlerle onlara sitem etti. 

Ne fayda ki koskoca Mısır iklimi Emir'm Mü
minin'in hükmünden çıkıp Şam valiliğine bağJ&nmış 

ve Muaviye'nin kuvveti iki kat artmıştı. Asiler de 

daha çok meydanı beş buldular. 

BASRA VAK'ALARI 

Muaviye Mısır işini bitirdikten sonra Basra'ya 
el attı. Basra ahalisinden Hz. Osman'ın kanını is
temeleri için Hadrami'nin oğlu Abdullah'ı B%ra'ya 

gönderdi ve Peygamber'in yolunda gideceğine ve 

Basra'lılara verilen maaşların iki kat yapıhcağına 

dair Basra ahalisine karşı yazılmış bir mektubu da 
Hadrami'nin oğluna verdi. Abdullah Hadrami Bas

ra'ya gidince Temim oğulları mahallesine indi. 

Omeyye oğulları taraftarı olanlar onun başır__a top
landı. O da Osman'ın kam davasını ortaya koydu 
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ve Muaviye'nin mektubunu okudu. lleri gelenlerin 
bazıları onu kat'iyyen kabul etmedilerse de nır kıs
mı da kabul etmek için yumuşak davrandılar. 

Basra valisi olan Hz. Abbas'ın oğlu AbJullah 
evvelce KUfe'ye gelip Ebih'in oğlu Ziyad'ı Basra'da 
vekil bırakmış olduğundan Ziyad bu hali Hz. Ali'ye 

bildirmekle beraber Hadr-cuni'nin oğlu taraftarları

na karşı gelebilecek Basra büyüklerini topl:ıyarak 
memleketi karışıklıklardan korumaya çalıştı. 

Hz. Ali Temim oğullarını Hadrami'den ayırmak 
için Zubeyanın oğlu A'yen'i Basra'ya gönderdi. O da 
Basra'ya gidip Hadrami oğullarına taraftar bulunan
lara nasihat verdi fakat dinlemediler. Gece Hari
cilerden bazıları bir hile ile A'yen'i öldürdüler. 

Bunun üzerine Hz. Ali, Sa'd oğulları kabilesi 
Reislerinden ve Kays'ın oğlu Amr'in akrabasından 
Hudame'nin oğlu Cariye'yi beşyüz atlı ile Basra'ya 
gönderdi ve Basra ahalisine karşı korkutucu bir 
mektup yazıp onun eline verdi. 

Hudame'nin oğlu Cariye Basra'ya gidip halkı 
Halifeye itaate çağırdı ve Hz. Ali'nin tehdid mektu
bunu okudu. Basra ileri gelenlerinin çoğu "Başüs
tüne" deyince, hemen Haciranıi'nin oğlu Abdullah 
üzerine hücum etti. Küçük bir muharebeden sonra 
tbn-i Hadr-.ınıi'nin askeri bozuldu. Basra'lılardıill ona 
uyanlar da dağıldı. Kendisi de yetmiş kadar adamı 
ile bir harap kuleye girdi. Cariye o kuleye ateş 
verince Hadrami'nin oğlu ile arkadaşlarınır. hepsi 
yanarak öldüler ve bu· suretle Basra işi de bitti. 
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FARtS VAK' ALARI 

Naciye oğullarının şeyhi Raşid'in oğlu Hırris 

Cemel topluluğunda Hz. Ali ile beraber bulur.muş

tu. Sonra üçyüz kişi ile Basra'dan çıkıp Kfıfe've gel

miş ve Sıffiyn'de de Hz. Ali ile beraber buluumuş

tu. Tahkim kararından sonra otuz arkadaşı iıe Hz. 
Ali'nin yanına gelip "Ey Ali ben artık senin t:mrine 

itaat etmeyeceğim ve senin arkanda namaz kılma
yacağım ve yarın senden ayrılacağım" deyinl!e Hz. 
Ali "Gel otur sana Kur'an ve sünnetin hükümıerini 

anlatayım" diyerek nasihat etmisse de fayda ver
memiş ve gece arkadaşları ile beraber Kfıfe'dtn çı

kıp gitmiş�i. 

Raşit oğlunun topluluğu az olduğundan bu su

retle gitmesi o kadar düşünülecek şey değilse de et

raftan birtakım serserilerin katılarak çoğalmaları 

düşünüldüğünden Huzafa'nın oğlu Ziyad yüzotuz at

lı ile arkasından koştu ve yolda yetişip ona nasihat 

etti fakat fayda vermeyip bu konuşma muharE'beye 

dayandı. İki taraftan birçok ölen ve yaralanan ol

du. Akşam olunca iki taraf birbirinden ayrıldı. Hır

ris gece kaçıp Ehvaz'a, Ziyad da yaralı olı:fı.lğun

dan yarasına baktırmak üzere Basra'ya gitti. 

Bunun üzerine Hz. Ali Kays'ın oğlu Ma'kil-i 

ikibin Kfıfe askeri ile gönderdi ve ona "Allahdan 

kork kıbleye dönmüşlere karşı yapılacak muameleyi 

bil, zimmetin altında bulunan dini başka r'.layaya 

zulmetme. Kibirlenme, çünkü Allah azamet tasla

yanları sevmez" diye nasihat verdi ve Basra valisi 

olan Abdullah Abbas'a da bir emirname yazıp Ma'

kil'in maiyetine ikibin asker göndermesini bildirdi. 
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Ehvas'ın yerlHerinden olup haraçtan l:..urtul
mak isteyenlerden hırsız ve serseri güruhundan bir
çok halk Hırris'in başına toplanıp Faris ey::.letini 
baştan başa karışıklığa soktular. Hatta Hz. A.li ta
rafından Faris'in valisi tayin edilmiş olan H<ınif'in 
oğlu Sehl Hazretlerini de Faris'ten çıkardılar. 

Ma'kil Kufe'den çıkıp hızlı yürüyüşle Ehfaz'a 
gitti ve oradan Hırris'in arkasına düştü bir gün ona 
erişti ve hemen harbe girişti. 

Hırris'in yanındaki Araplardan yetmiş, yerliler
den ve kürtlerden üçyüz kadar yardımcısı .öldü geri 
kalanı da dağıldı. Hırris de kaçtı ve sahillere doğru 
gitti. Çünkü o taraflarda pek çok taraftarı vardı. 
Kendisinin topluluğu geçen sene Sıffiyn vak'alan 
dolayısı ile öşür ve haraç vermedikleri gibi bu sene
de vermek istemiyorlardı. 

Hırris kendi yanındaki Haricileri "Ben sizin fik
rinizdeyim" diyerek aldattı. Emeviyye oğulları taraf
tarlarına da "Osman mazlum olarak öldürüldü. 
Onun intikamını almak lazımdır" diyor öte!:tıerini 
de "Ali tahkime razı oldu halbuki kendi hakemi 
kendisini azletti" yollu sözler söylüyor ve yc>rlileri 
de öşür ve haracı memurlara vereceğinize kendj ço
luk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarfedin" diye :�yana 
teşvik ediyordu. Hasılı herkesi hoşnut edecek şekil
de dil kullanıyordu. Bundan dolayı başına her s:ınıf
tan birçok halk toplanmıştı. 

Ma'kil ise süratle gidip ona ulaştı ve bir eman 
sancağı · dikerek "Bu sancak altına gelenler emni
yet altındadır" diye tellal çağırttı. Hırris'in başında
ki serserilerin çoğu dağıldı. Yanında az adam kaldı. 
Muharebe sonunda kendisi ile beraber yüzyetmiş 
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kadar yardımcıları da öldüler. Geri kalanlar da sa
ğa sola gitti. 

Sonra Ma'kil geçen seneden beri ö5ür ve haraç 
vermekten çekinenleri topladı. tki senelik öşür ve ha
racı birder. aldı ve hepsinden Hz. Ali için biat cıldı. 

Asilere katılan Hıristiyanlar çoluk çocuğu ıle be
raber beşyüz kişi oldukları halde Ma'kil onları da 
esir etti ve dönüşünde onları da beraber yola �ıkardı. 
Onlar ise vatandaşları olan Müslümanlara alışmış 
olduklarından, Müslümanlar kendilerini uğur!,ımağa 
çıkınca hepsi · ağlayıp Müslümanları da ağlattılar. 

· Hz. Ali tarafından Erdişir1Harre şehrinin vafü:ı olan 
Şeybani Hübeyre'nin oğlu Maskala yanından geçer
lerken çoluk çocuğu ağlaştılar. Kendileri de Maska
la'ya dönerek "Ey fazl-ı ihsan babası, ey zavallıla
rın koruyucusu lfıtuf ve mürüvvet et de bizi azad 
buyur" diye bağrıştılar. 

Maskala bu feryada dayanamayıp 'Sizi azat 
eylerim" diye yemin etti ve Ma'kilden onla'!'"; beş
yüz bin dirheme satın aldı. Kendilerine hi!: bir 
borç ve vergi yüklemeden hepsini azad etti ve ken
disi beytülmale borçlu kaldı. 

Ma'kil "bu parayı hemen Halifeye gönderir" de
yince Maskala "hepsini birden gönderemem bü: kıs
mını şimdi bir kısmını da yavaş yavaş öderim" dedi. 

Ma'kil Kfıfe'ye gelip işi Hz. Ali'ye söylt>yince 
Halife Maskala'ya bir emirname gönderdi ve içine 
"Ya o parayı gönder yahut buraya gel" diye yazdı. 
Maskal'a ikiyüzbin dirhem bularak alıp Kfıfe'ye ge
tirdi ve Haris'in oğlu Zühül'ü akşam yemeğir .P. da
vet etti. 

F. 10 



146 KISAS-1 ENBiYA il 1 

Zühül der ki: 

Akşam yemeğinden sonra Maskala bana "Bu 
paranın hepsini Mü'minlerin Emiri benden fotiyor 

ben ise hepsini bulamam" dedi. Ben "Bir hafta 
içinde bulabilir misin" dediğim zaman "Halka bunu 

yükleyemem fakat Hind'in oğlu yani Muaviye olsa 
bu para için beni sıkıştırmazdı. Affan'ın oğl·1 Os
man olsa onu bana bağışlardı. Hatırlamaz mısın 
her sene Azerbaycan tahsilatından Kays'ın oğlu 
Eş'ase yüzbin dirhem verirdi" dedi. Ben de "Ali'
nin rey'i öyle değildir o beyt ü1 ma'lin bir h.ıebesi
den geçmez. Sen o paraları toplamaya bak" dt'Clim. 
Maskala geceleyin kaçtı ve Muaviye'nin yanına gitti. 

Hz. Osman kendi fikir ve içtihadına gör•:? bazı 
valilere kumandanlara bol bol ihsanlarda buıunur

du. Hz. Ali'nin fikir ve ictihadı ise ona uygun ol
madığından itiraz eder ve itirazlarını Hz. Osman'ın 
yüzüne söylerdi. Hz. Ali'nin fikri Şeriatın hukmü
ne uygun ve Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer zamanla
rına da muvafık düşerdi. Fakat sonraki zamanların 
icapları Hz. Osman'ın düşünce ve ictihadlarma uy
gundu. Hepsinin bir yönü vardı. Zamanın değişme
si ile ahkamın değişeceği ise inkar kabul etmez. 

HARtCtLERtN SON HALLER! 

Nehrevan vak'asından sonra Deskerede ve son
ra Masepezanda ve Cuha tarafında meydana gelen 
Hariciler üzerine Hz. Ali tarafından gönderilen as
kerler galip gelerek Haricileri dağıtmışlar iken Me

dayin taraflarında yine bir kısın1 Hariciler çıktığın-
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dan Medain Emiri olan Mes'udun oğlu Sa'd Recep 
ayı içinde onlara hücum edip dağıttı. 

Sonradan Şehrizur tarafında beliren Hariciler 
Kfıfe'ye beş saat mesafeye varıncaya kadar !':ücum 
ettiklerinden Hz. Alı yediyüz kişi ile Hani'nin oğ
lu Şüreyh'� gönderdi ve muharebe sonunda Şüreyh'in 
askeri dağıldığından kendisi gidip onları vurup da
ğıttı. Fakat içlerinden amana gelen yetmiş kişiyi 
alıp Kfıte'ye getirdi. -

SEHL VE SUHAYB'tN VEFATLARI 

Bedir'de bulunanlardan ve Uhud muharebesin
de tslam ordusu bozguna uğradığı zamanda sebat 
edip direnenlerden ve Ensar'dan Hanif'in oğh.: Sehl, 
(Allah ondan hoşnut olsun. ) Sıffiyn'de Hz. Ali ile 
beraber bulunduktan sonra Hz. Ali onu Faris'-:ı Emir 
tayin etmişti. Yukarda geçtiği gibi orada ihtilfil ve 
isyan çıkınca ahali onu şehirden çıkarmışlardı. Bu 
sırada vefat etti ve namazım Hz. Ali kıldmll. 

Eshabır.· ileri gelenlerinden ve ilk Müslüman 
olanlardan Suhayb-ı Rumi ( R.A. ) bu sırada yEtmiş 
yaşını gi!çmiş olduğu halde vefat etmiştir. Kendisin
den yukarıda bahsedilmişti. 

HtCRETtN OTUZDOKUZUNCU SENESi 
VAK'ALARI 

Yukarıda yazıldığı gibi Faris ahalisi öşür ve 

haraç vermek istemeyip isyan etmişler ve kuman
danları olan Sehl'! Faristen çıkarmış olduklarından 
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Hz. Ali Basra'da Beytülmal memuru olan Ebih'in 
oğlu Ziyad'ı Faris ve Kirman eyaletlerine v.ıli ta
yin etmişti. Bu eyaletler, Basr3. Emirliğine bağlı ol
duğu için Ziyad'ın Farise gönderilmesi husu5.unda 
Basra Emiri olan Hz. Abbas'ın oğlu Abdu!iah'a 
emirname yazdı. O da yeteri kadar askerle Ziyad'ı 
Farise gönderdi. Ziyad çok zeki ve tedbirli ve ileri
yi gören bir adamdı. Maiyetindeki askeri ıstediği 
gibi kullanmak için sıkıntı çekmez, güzel tedbirler 
bularak iş görürdü. İşte başlayınca Faris ve Kir-
man'ın reislerini toplayarak onları birbirine düşür
dü ve birbirine vurdurarak terbiye ettirdi az vakit 
içinde Faris ve Kirman eyaletlerini idaresi altına al
dı. Dik başlılarını da amana getirdi. 

ŞAM ASKERLERtNtN TECAVOZLERt 

Muaviye bu otuzdokuzuncu senede çetelerini ta
raf taraf dağıttı. Irak şehirlerini birçok zararlara 
soktu. 

Hz. Ali Şam asilerini terbiye için KUfelikri ça
ğırdı. Fakat onlarda bir gayret eseri görülmedi. 
Minbere çıkıp onlara hayli dokunaklı sözler .�ôyledi 
ise de yine fayda vermedi. 

Altıyüz kadar Şam askeri ise Embar ı;ehrine 
gidip ahalisinin mallarını ellerinden alarak Muavi
ye'ye getirdi. Binyediyüz kadar Şam askeri ı:l-c Tey
ına'ya gitti ve Muaviye'ye biat etmeleri içir,. halkı 
zorladı. Fakat Hz. Ali tarafından gönderilen ikibin 
kişilik bir alay Teyma'ya gidip onları geri piıskürt
tü. Sonra Muaviye Kays'ın oğlu Dehhak'ı üçoin as-
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kerle Sa'lebi'ye tarafına gönderdi. Ona karşılık ola
rak da Hz. Ali, Adi'nin oğlu Haceri dörtbin asker
le karşı çıkardı. !ki ordu Tedmür de buluşup akşama 
kadar savaştılar. Dahhak geceleyin savuşup kaçtı. 

Yine bu sırada Muaviye, Şam'dan hareket ede
rek Dicle kıyılarına kadar gidip geldi ve bu �uretle 
Cezire halkına bir gösteriş yaptı. 

Yine bu sırada Muaviye, Şam'dan hareket ede
oğlu Yezidi Mekke'ye gönderd:\. Mekke Emi!'i olan 
Abbas'ın oğlu Kusem Hazretleri müdafaa için Mek
kelileri çağırdı ise de kabul etmediler. Şecere'nin oğ
lu Yezid Hac mevsiminde Mekke'ye girdi. Eru-ar'ın 

büyüklerinden ve meşhur muhaddislerden Ebfı Said-i 
Hudri'yi çağırarak "Valinizin zaafı meyda".ldadır. 
Ona söyle halka namaz k1ldırmasın. Ben de tmam 
olmak istemem. Halk istediklerini imamete H·çsin
ler" dedi. O da Kusem'e söyledi ve halk 1maI.1lığa 
Abdüd-dar oğullo.rından Osman'ın oğlu Şeybe'yi 
seçti. 

Şeybe halkın seçimi ile İmam oldu. Herkes 
hacetti ve Mekke tarafsız kaldı. Bu da Muaviye' -
nin kudret ve kuvvetinin yükseldiğine bir defüdi. 

Hz. Ali, Şecerenin oğlu'nun Mekke'ye g!t:iğini 
haber alınca Mekke'ye üçbin atlı gönderdi ise de 
onlar gidinceye kadar Şam'lılar dönmüş oldukların
dan iki asker birbir� ile buluşamadı. 

Muaviye, tarafından Cezire üzerine gönderilen 
bir bölük Heyt denen yerde Hz. Ali tarafınd.ın Mu
hafız bulunan Kumeyl ile muharebe ederek cozgu
na uğradı. Nusaybin şehrinde kumandan olan .n..mir'
in oğlu Şebip, Kümeyl'e yardım için gittiği halde 
Şamhların bozularak döndüklerini görünce !lrkala-
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nna düştü. Ba'lebek'e kadar gitti ve bulduğu hay
vanları sürüp getirdi. 

Semave'nin vergisini toplamak için hem Mua
viye hem de Hz. Ali tarafından memurlar gönde
rilmişti. Semave'de karşılaşıp dövüştüler. Hz. Ali'
nin memurları mağlüp oldu. 

Du'metü'l Cendel ahalisi taraf sız kaldılar. Mu
aviye tarafından giden memurların biat te!:tlifini 
kabul etmediler. Hz. Ali tarafından giden memura 
da "Müslümanlar bir Halife üzerine toplanıp birleş
medikçe bir tarafa biat etmeyiz" diye cevap veroiler. 

Mürretü'l Abdi'nin oğlu Haris bu sene Ilı. Ali'
den izin alıp gönüllü olarak Sind tarafına gitti. Gaza 
etti. Birçok ganimet mal aldı. tki sene kadar ora
larda çarpışmakla meşgul oldu. 

BAZI VEFATLAR 

Akabe'de iman eden Ensar'dan Ebu Mes'ud 
(R.A. ) bir rivayette bu sene vefat etmiştir. 

RasO.M Ekrem'i metheden meşhur şair Sabit' -
in oğlu Hassen (Allah ondan hoşnud olsun) da bu 
sene yüzyirmi yaşında iken Medine de vefat etti. 
Çok korkak bir zat olduğundan Peygamber'ir. yaptı-
ğı muharebelerde bulunamamıştır. 

· 

KIRKINCI SENENtN VAK' ALARI 

Bedir de bulunanlardan ve Ensar' dan Huzeyme' -
nin oğlu Haris, bu sene vefat etmiştir. Yine Ensar'.; 
dan Cübeyr'ın oğlu Havvad da bu sene Medıne'de 
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vefat etmiştir. Kendisi Rasfil-i Ekrem'in süvaıilerin
dendi. Bedir muharebesine giderken ayağını taş in

cittiği için yaralanmış Hz. Peygamber de onu Medi
ne'ye göndermişti ve Bedir muharebesindeki gani

metlerden de kendisine hisse vermişti. 

Ensar'ın seçkinlerinden Münzir'in oğlu Ehj Lu

babe Bedir gazasına giderken Rasfil-i Ekrem onu 

Medine Kaymakamı tayin ederek geri çevirmişti. 

Ona da ganimetten hisse vermişti. O da Hz. Ali'nin 

Halifeliği zamanında vefat etti. 
Uhud'da bulunanlardan ve Esbabın alim ve fa

zıllarından Rey' şehrini alan Ensar'dan Ka'b'm oğlu 

Karaza, Hz. Ali ile bütün muharebelerde beraber 
bulunduktan sonra KUfe'de vefat etmiştir. 

MOTAREKE 

Kırkıncı senenin içinde Muaviye üçbin kişi ile 
Ertat'ın oğlu Bisr'i Hicaz tarafına gönderdi. O da 
Medine'ye giderek, Medine Kumandanı olan EbO. 
Eyyub'u Ensar! Kfıfe'ye kaçmış olduğundan Bisr 
hiç bir güçlüğe uğramadan Medine'ye girdi. Sonra 
Mekke'ye gitti ve EbO. Musa El-Eş'ari korkup kaç

tı. Bisr Medine ve Mekke ahalisini zorlayarak ister 
istemez Muaviye'ye biyat ettirdi ve oradan Yemen'e 
gitti. Yemen'in Emiri olan Hz. Abbas'ın oğlu Ubey

dullah kaçtı. Bisr orada Hz. Ali'yi sevenlerdeu bir
çok adam öldürdü. 

Hz. Ali bunları işitince Kudame'nin oğlu Cari· 
ye'yi ikibin ve Mes'ud'un oğlu Veheb'i de ikibin ki· 
şi ile Yemen tarafına gönderdi. Cariye Necran'a 
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gitti. Emevi taraftarlarından birçok kimseleri öl
dürdü. Bisr oradan savuştu. Cariye onun arkasına 
düştü ve onu izleyerek Mekke'ye geldi. Mekkelile
rin Hz. Ali'ye biatlarını yeniledi. Sonra Medine'ye 
geldi. Orada halka namaz kıldırmakta ola!l EbU 
Hureyre korkup kaçmakla Cariye, "Eğer o ·kedi ba
basını bulaydım öldürürdüm" dedi ve Kfıfe'ye dön
dü. Ebu Hureyre de yine Medine'ye gelip halk2 na
maz kıldırmağa başladı. 

Hasılı Ali ve Muaviye kavgası ile tslflm mem
leketlerinde bir çekişmedir sürüp gitti. Halk bundan 
şikayet etmeğe başladı. Bunun üzerine iki tamr ara
sında birçok yazışmadan sonra Irak tarafı ili. Ali'
de Şam tarafı da Muaviye'de bulunmak ve iki ta
raf birbirinin memleketlerine girmemek üzere o 
sene bir ı;nütareke yapıldı. 

Hz. ABBAS'IN OGLU ABDULLAH'IN tSTtFASI 

O sıralarda Basra Emiri bulunan Abdullah, 
Basra Kadısı Ebu'l Esved'i gücendirdiği için o da 
kızarak Hz. Ali'ye bir mektup gönderdi. Hl. Ali 
Abbas'ın oğlundan sordu. Abdullah da bildirilen ha
berlerin aslı olmadığına, Beytülmal'e ait malların 
korunmasında hiç bir kusur olmadığına dair cevap 
yazdı. Bunun üzerine Hz. Ali Cizye mallarının he
sabını istedi. Abbas'ın oğlu bundan gücenerek "Sen 
işine başkasını gönder' 'diye bir cevap yazdı ve 
Basra'yı terk ile Mekke'ye gitti. 
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Hz. ALl'N!N ŞEHADET! 

Haricilerin kılıç artıklarından Mülcem-i Mura

di'nin oğlu Abdurrahman, Temimli Abdullah'ın oğ
lu Berk, Bekr-i Sadi'nin oğlu Amr Hicaz'da topla
narak halkın uğradığı zorlukları görüşüp ve Nehre
vanda ölen arkadaşlarını hatırlayıp üzülerek "Onlar
dan sonra bizim bu dünya'da ne işimiz var? Hi!; ol
mazsa yoldan çıkan İmamları, yani hüküme� Baş
kanlarım öldürüp de halkı onların ellerinden kurta
ralım" demişler bunun üzerine Mülcem'in oğlu "Ali 
bana yeter". Berk de "Bana da Muaviye yeter". 
Bekr'in oğlu Amr de "Benim için de As'ın oğlu 

Amr kafidir" diye bir günde her üçünün öldürül
mesine ktı.rar vermişlerdi ve "ölme var dönme yok"' 
diyerek birer zehirli kılıç alıp Ramazanın yirmiye
disini gün olarak kararlaştırmışlar ve kararlaştır
dıkları taraflara gitmişler. 

Bekrin oğlu Amr Mısır'a gidip Ramazanın yir
miyedinci gecesi Amr-ı As'ın mescide çıkaracaı?ı yer
de onu gözetlemiş, Amr-ı As hastı:t olduğundan ken
disinin zabıta memuru olan Habibe'nin oğlu Hari
ce'yi imamlığa vekil yapmış oJduğundan Ha�ice de 
namnz kıldırmak için camiye giderken Bekir':n oğlu 
Amr onu tutup -Öldürdü. DerhaJ tutup Amr-ı As'ın 
yanına getirilince "sen kimi öldürdün diye sordu". 
Bekir'in oğlu Amr, "Ey fasık yemin ederim kı ben 
seni zannettim" deyince Amr-ı As "Sen Amr'ı iste
din Allah'ın iradesi ise Haric'e imiş" deyip hemen 
onun öldürülmesini emir verdi. 

Berk de o gece Şam'da Muaviyenin Sarayından 

çıkmasını bekleyip Muaviye ·sabah namazını kıldır-



154 KISAS·! ENBiYA il · l 

mak için camiye giderken Berk ona bir kılıç vurdu. 
Muaviye'nin oyluğuna ras geldi fakat etrafında ya
verler cavuşlar bekçiler olduğundan Berk'i tuttu
lar. Berk "Bir müjdem var söylesem faydası olur 
mu" deyince Muaviye "Evet söyle bakayım" demesi 
ile "Şimdi benim bir arkadaşım Ali'yi öldürmü�tür" 
dedi. Muaviye "Ne biliyorsun belki öldürememiştir" 
deyince "Mutlaka öldürmüştür, çünkü Ali'nin yanın
da yaverler ve bekçiler yoktur" dedi. Fakat bu müj
de kendisine fayda vermedi. Muaviye hemen onun 
öldi.irülmesini emretti ve Saidi adındaki doktoru ça
ğırttı. Doktor yarayı açan kılıcın zehirli olduğunu 
anlayınca Muaviye'ye "İki şekilden birini seçmeli
sin. Ya bir demiri kızdırıp yaranın üzerine koymalı
yız. Yahut sana bir şerbet içirmeliyim ki bu zehiri 
alsın. Fakat ondan sonra evladın olmaz deyince 
"ben ateşe dayanamam oğullarım Yezid ile Abdullah 
bana yetişir" demesi ile Doktor ona bir şerbet içir
di. Yara iyileşti. Fakat Muaviyen'in ondan sonra ev
la.dı olmadı. 

1bn-i Mülcem Mısırlı idi. KUfe'ye gelip Harici
lerden olan yoldaşları ile görüştü ise de kararlaştı
rılan sırrı açmadı. Fakat Nehrevan'da kocası ve kar
deşi öldürülmüş çok güzel bir kadın vardı. tbn-i 
Mülcem onu görünce gönül vermiş ve evlenmek is
temişti. O da evlenmek için Ali'nin öldürülmesini 
şart koşmuştu. tbn-i Mülcem" Yemin ederim · ben 
buraya bu iş için geldim dediğin olsun" demesi 
ile kadın da ona yardım için kendi akrabasından 
Verdan adında birini katmış ve !bn-i Mülcem bu 
yolda kendisine yardım için Şebib adında başka bi
rinin de zihnini çelmiş o da 1bn-i Mülcem'in yanı-
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· na gelerek Uçü birleşip kararlaştırılan vakti bekle

meğe başlamışlar. O gün Ramazanın yirmiyı:-dinci 

gecesi idi. Lakin Haricilerin bundan haberi y�ktu 

fakat Kays'ın oğlu Eş'as'ın bu sırrı bildiği işin ge

lişinden anlaşılıyor. Çünkü o gece tbn-i Millcem, 

Eş'asla sohbet edip sabah vakti onun yanından ay

rılmış ve sabahleyin Eş'as, oğlunu işi anlamruı için 

hükümet konağına gönderdiği rivayet edilir. tbn-i 

Mülcem yoldaşları ile beraber camiye �tmiş1t:-r ve 

Hz. Ali'nin çıkacağı kapı önüne durmuşlar. 

Hz. Ali Mescit'e gitmek için adet olduğ"J gibi 

Müezzini önünde: "Ey ahali namaza, namaza" diye 
seslenerek ve oğlu Hasan arkasından yürüytrek 

evinin kapusundan çıkarken pusudaki hainler!n üçü 

birden hücwn ettiler. Şebib'in kılıcı kapın:.rı ke

merine değdi. tbn-i Mülcem ise "Ey Ali rıt:.küm 

ancak Allahındır. Senin ve arkadaşlarının değ:Idir" 

diye hakem işini kabul ettiğinden dolayı çıkışarak 
kılıçla Hz. Ali'nin başına vurdu. Ağır bir yara aç

tı. Verdan'la Şebib kaçtılar, halk toplanıp tbn-! Mül

cem'i tuttular. 
Hz. Ali sabah namazını kıldırmak için bzkar

deşi Omm ti Hani'nin oğlu Hübeyre'nin oğlı.J Ca

de'yi imamlığa vekfi yaptı. O da mescidi şerife gi .. 

rip halka sabah namazını kıldırdı. 

Sonra tbn-i Mülcem'i kolları bağlı oldu�u hal

de Halife'nin huzuruna getirdiler. Hz. Ali "Ben sa

na iyilik etmedim mi" diye sordu. O da "EvE:t et

tin" diye cevap verdi. "O halde bu hainliğe sebep 

nedir" deyince thn-i Mülcem "Ben bu kılıcı kırk 

gün biledim. Onunla inshl-Jann en kötü ve el" zarar

lısının öldürülmesini Allah'dan diledim" demesı ile 
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Hz. Ali "Görüyorum ki sen o kılıçla öldürUleceksin 

ve biliyorum ki sen bu halkın en zararlılanndan

sın" dedi. 
Sonra Hz. Ali "Ben ölürsem bunu . kısas olarak 

öldürün. Ey Abdülmutta!ip oğulları, Mü'mınlerin 
Emiri öldürUldü diye Müslümanların kanlarına gir

meyiniz. Benim için ancak beni öldüren öldünilür. 
O sırada Abdullah'ın oğlu Cendep geldi. "Ey 

Emir-ül Mü'minin Allah bize senin eksikliği"l! gös
termesin. Şayet sana bir hal olursa biz oğlurı Ha
san'a bfat eyleriz" dedi. Hz. Ali "Ben bu hususta 
size ne emrederim ne de mani olurum. Siz ışinizi 
daha iyi bilirsiniz" diyerek sözü kesti. 

Sonra Hz. Ali oğullarına vasiyet ederek Hasan 
ve Hüseyin'e dönüp "Size Allah korkusu ve ibadeti 
tavsiye ederim. Dünya'ya gönül vermeyiniz. Kay
bettiğiniz şeyler f çin ağlamayı ruz. Daima doğru söy
leyiniz. Allah'm kitabı ile iş görünüz. Zalimle��e düş
man ve mazlmnlara da yardımcı olunuz. Şeriatın ah
kamını icra ederken aleyhinizde söylenecek sözler

den sakınmayınız" dedikten sonra Muhammed 
tbn-i Hanife'nin yüzüne baktı "Kardeşlerine yaptı
ğım vasiyeti işittin mi ? Sana da aynı tavsiyede bu
lunuyorum aynca sana şunu da vasiyet edenm ki 
kardeşlerine hürmet et. Onların fikirlerine göre ha
reket et ve sonra onu Hz. Hasan'a emanet ve tav
siye etti ve Hz. Hasan'a hususi surette başkaca 
vasiyette bulundu. 

Mü'minlerin Emiri ve Rasfil-1 Ekrem'in Hali 
fesi olan Hz. Ali vasiyetlerini yaptıktan sonr.ı dün
ya kelfunı söylemedi. Kelime-i Tevhid ile sözü bi

tirdi ve dünyadan göçtü. Vefatında ak sakallı ol· 
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duğu halde atmış üç yaşında idi. Namazım oğlu 
Hz. · Hasan kıldırdı. Halifelik müddeti beş s�ı::eden 
üç ay eksiktir. 

tbn-i Mülcem Hz. Hasan'ın huzuruna getirilin
ce "Ben Ali ve Muaviye'yi öldürmek üzere Kabe'de 
Allaha söz venniştim. Bana meydan ver gidlp Mu
aviye'yi öldüreyim. Sağ kalırsam gelip kendımi sa
mı teslim ederim dediyse de fayda vermedi. Hz. 
Hasan onu kısasen öldürdü. 

Şiilerin bir kısmı Hz. Ali'nin kıyametten evvel 
dirileceğine inanıyorlardı. Bu husus Hz. Hasan'dan 
sorulduğu zaman bu inancın batıl olduğunu anlat
mak için "öyle olsa biz onun mirasını taksim et
mezdik" demiştir. 

Hz. Ali Irak'a gitmek üzere Medine'den çıkar
ken bir ayağı üzengide olduğu halde Selam'ın oğlu 
Abdullah yanına yaklaşarak "Ey Emir ül MU'mi
nin lrak'a gitme. Korkarım orada sana kılıcın ucu 
dokunur' 'deyince Hz. Ali "Onu bana Rasul ·i Ek
rem haber vermişti" diyerek atına binip gi�işti. 
Dediği gibi Hz. Peygamber Ali'nin katili halkın en 
şakisi .:>lduğunu haber vermi�ti. 

Kırk senesinin Ramazanı gelince Hz. Ali ye
mekten kesildi. tftarda üç lokmadan fazla yemez
di. "Allah'ın emrini, yani ecelin aç iken gel!ı1esini 
isterim" derdi. Nihayet bir iki günlük ömrü kal
mış olduğunu haber verdi. Ramazanı şerifin �/irmi
yedinci gecesi riiyasında Rasiü-i Ekrem'i görün üm
metten şikayet edince (Onların aleyhine dua et) 
buyurmasiyle o da "Ya Rabbi bana onlardan daha 
hayırlısını ver onlara da benden fenasını ver" di
ye dua etmiş ve hemen uyanıp rüyasını oğ•.u Hz. 
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Hasan'a söylemişti. Vakit sabah namazı zama
m idi. Müezzin ezan okuyordu. Hz Ali Mescite 
doğru yürüdüğü zaman avludaki ördekler onun üze
rine doğru bağırarak yürüdüler. Yanındakiler on

ları koğmak istedikleri zama.P "Onlara dokUnma
yınız, onlar ölülerin taziyetçileridir'' demişti ve ka
pudan çıkarken insanların en bahtsızı olan tbn-i 
Millcem kılıçla onu vurdu. 

Nevayih:· Cenazenin arkasından ölünün iyilik
lerini anarak ağlayan kadınlara derler. Arabistan'da 
bu matem için ücretle tutulan kadınlar vardll'. Yu
karda geçen Hz. Ali'nin cümlesi şöyledir. "T)okun
mayınız onlar nevayihtir'' şeklinde idi. Bu bir rievi 
taziyet telakki edilir. 

Bu hallerden anlaşılıyor ki Hz. Ali öleceği se
neyi ayı ve günü biliyormuş diye üsd ül'gabe adın
daki kitapda yazılıdır. 

Hz. Ali'nin böyle kerametleri pek çoktur. Baş
ka faziletleri ve menkıbeleri yukarda mevcuttur. Biz 
kısaca terceme-i halini yazalım. 

Hz. ALt'N!N HAL TERCEMESt 

Hz. Ali babadan ve anadan Haşimidir. ÇünkU 
dedesi Abdülmuttalip Haşim'in oğludur. Annesi 
Fatıina Esed'in kızı onun da babası yine Haşım'dir. 

Rasill-i Ekrem Hazretleri babadan ve anadan 
yetim kalıp önce dedesi Abdülmuttalib'in sonradan 
amcası Ebu Talib'in yanında büyümüş olduğu gibi 
kendisi de Hz. Ali'yi küçükken saadethane6irıe alıp 
büyütüp yetiştirmiştir. 



KISAS-! ENBiYA il · l 159 

Rasül-i Ekrem'e Peygamberlik geldiği zaman 
önce Hz. Hatice iman etmiş onunla beraber namaz 
�ılmış ve bir gün sonra da Hz. Ali ergin olduğu 
halde Müslüman olmuştur. Bu suretle Hz. Ali iman 
etmiş olduğu halde bülüğ yaşına ulaşmış .;e asla 
putlara secde etmemiştir. Allah aziz etsin. 

Şahsen esmer büyük sakallı büyük gözlü gü
ler yüzlü orta boylu, iki omuzunun arası geniş, 
pazuları ve baldırları kalın, mafsalları ince, pen
çeleri aslan gibi kuvvetli, çok şeci yani cesur, in
san güzeli, her muharebede galip, bununla beraber 
halim, selim, alçak gönüllü, cömert, insaniyetli, za
hid ve adil, kadri yüksek emsalsiz bir zat idi. 

Bedir'de ve diğer muharebelerde Peygamber 
efendimizle beraber bulunup büyük işler görmüş ve 
pek çok mertlik ve yararlık göstermiştir. Yalnız 
Tebük muharebesinde Rasfıl-i Ekrem onu Meı:line'de 
kendi yerine vekil bırakmakla o muharebede bulu
namamıştır. Hakkında nice ayetler inriıiş ve Rasfıl-i 
Ekrem de birçok Hadisler söylemiştir. tmam P..hmed 
tbn-i Hanbel buyurur ki : Ali hakkında varid olan 
eserler Eshab'dan hiçbirine nasip olmamıştır. 

Sıffiyn'e giderken düşürmüş olduğu zırhım dö
nüşünde bir Hıristiyan'da görüp onu Kfıfe Radısı 
Hz. Şureyh'e götürdü ve "Bu zırh benimdir" diye 
dava etti ve Hıristiyan inkar edince Kadı Ş;jreyh, 
Hz. Ali'den şahit istedi. Hz. Ali'nin şahitler! oğlu 
Hasan ile azatlısı Kanberdi. Peygamber torununun 
yalan yere şahadet etmeyeceği herkesce biH.ndiği 
halde inkar eden hasma karşı evladın babası it-hine 
$ahitliği şer'an makbul olmadığı için Kadı Şüreyh 
Hz. Hasan'ın yerine başka şahit istedi. Hz. Ali'nin 
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başka şahidi olmadığından Kadı Şüreyh onu dava
dan men etti. Hz. Ali bundan hiç üzülmeyip t.J:..!akis 

gülüyordu. Hıristiyan ise bu hallere şaşa kaldı. Zır
hı alıp biraz ilerledikten sonra durdu. Düşürniü ve 
geri döndü. "Bu mahkemenin verdiği hükürr. an
cak Peygamber'in hükmüdür" diyerek Müs!üman 
oldu ve zırhı Hz. Ali'nin Sıffiyn'e giderken düşür
müş olduğunu söyleyerek geri verdi, fakat Hz. Ali 
zırhı ona bağışladı, bir de at ihsan etti. 

Kendisi ne yer ne giyer ise hizmetçilerine ve 
kölelerine de onu yedirir ve onu giydirirdi. Ebfı'l 
Nevar adındaki bezzazdan rivayet edilmiştir ki : Bir 
gün Hz. Ali költ:si ile beraber pazara geldi. tki 

gömlek satın aldı. Kölesine beğendiğini al diye em
retti. Köle birisini aldı ötekini de Hz. Ali giyip 
gitti. 

Rasfıl-i Ekrem en sevgili kızı olan Hz. Fatımayı 
Hz. Ali'ye verdi. Ondan Hasan ve Hüseyin ile Mu
hassin adındaki oğulları ve Büyük Zeynep, Büyük 
ümmükülsüm adındaki kızları oldu. Muhassin kü
çükken vefat etti. 

Büyük Zeynep Cafer-i Tayyarın oğlu Abdullah'a 
vardı ve ondan Avn, Ali, Abbas ile ümmükü.lsüm 
doğdu. 

Büyük ümmükülsüm Hz. Peygamber'in vefa
tından biraz evvel dünyaya gelmişti. Hz. Ömer Ha
life iken onunla evlenmek istedi. Hz. Ali "Altı yedi 
yaşındadır" diye özür diledi ise de Hz. Ömer "Mak
sadım ancak Peygamber sülalesine intisap etmek
tir" diyerek israr edince Hz. ömerle evlendirildi ve 
sonra Rukiye adındaki kızı ile Zeyd adındaki oğlu 
doğdu ve Hz. ömer'in vefatından sonra Cafer-i Tay-
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yar'ın oğlu Muhammed'e varıp yine ondan da Ca

riye adındaki kızı doğmuştur. Hz. Ali Hz. F!itıma

nın üstüne başka kadın almadı. Fakat onun vefa

tından sonra başka kadınlar ve cariyeler aldı, on
lardan da öteki evlatları olmuştur. isimleri �unlar

dır. Erkek çocukları: Büyük Muhammed, Abbas1 Os

man, Cafer Abdullah, ortanca Muhammed, Yahya, 

Avn, büyük Ömer, küçük Muhammed, Ubeyciullah, 

Ebu Bekir. Kız çocukları: Rukiyye, ümm-ül-�ıasen, 

büyük Remle, ümm-ü-Hani, Meymune, küçük ZE·ynep, 

küçük Remle küçük ümm-ü-gülsüm, Fatıma, üınmül

kiram, ümm-ü-seleme, ümm-ü Cafer, Cemane, lma
me, Nefise. 

Büyük Muhammed'in annesi Beni Hanife kabile

sinden olduğu için Muhammed tbn-i Hanife 1iye ta
nınmıştır. Çok kahraman cömert, düzgün k�nuşan, 

kadri yüksek bir zattı. Hz. Ali'nin zürriyeti Hasan, 

Hüseyin, Muhammed tbn-i Hanife, Abbas ve ömer
den yayılıp öteki evladının nesli devam etmemiştir. 

H U L A S A  

Rasfıl-i Ekrem Hz. Ali'ye "Sen Kabe gibisin. 

Herkes sana gelir sen kimseye gitmezsin. Bu millet 

eğer sana gelip de işi teslim ederlerse kabul et. Gel 

mezlerse sen ileri atılma" buyurmuş o da bu emre 
uymuştur. 

Allah'ın sevgilisi vefat edince Ensar içlertnden 

Halifeliğe seçmek istediler. Muhacirler de Ha!:fe'nin 
Kureyş'den olması lazımdır dediler ve Hz. Ebü Be

kir'e biat olunarak Muhacirlerle Ensar arasındaki 

F. 11 
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fikir ayrılığı ortadan kalktı. Fakat RasUlullah'ın 

amcası olan Abdulmuttalib'in oğlu Abbas \'e Av

vam'ın oğlu Zübeyr gibi bazı seçkin Esbap Halife'nin 

Ha§imi olması fikrinde oldukları için Hz. Ali'y� biat 

etmek istediler. ümeyye oğullarının reisi ve Muavi

ye'nin babası olan Ebfı Süfyan'da bu fikirde idi. 

Hz. Ali Esbap arasına ayrılık düşmemesi jiye on

ların biatlarını kabul etmeyip kendisi Hz. Sıddik'e 

biat edince onlar da biat ettiler. Bu suretle lslam 

efkarı bir noktada toplandı ve Hilafet kuvvet tuldu. 

Hz. Ebu Bekir Hz. ömer'i veliaht yapınc:ı önce 

Hz. Ali kabul ederek biat etti. Hz. Ömer hastalanın

ca Halifeliği Şuraya havale etti. Şuralardakilerden 
biri de Hz. Ali idi. Görüşme sonunda Halifelik Ali 
ve Osman arasında kararla§amamıştı. A vf'ı!! oğlu 

Abdurrahman hakem olarak Hz. Osman'ı tercih et

ti. Hz. Ali ona uymakta da tereddüt etmedi. 

Hz. Osman zamanında büyük fetihler yapıla
rak tslam ülkesi genişledi Beylik gelir çoğaldı. Arap 

zengin oldu. Dünya sevgisine daldı. ümeyye oğulla

rının büyükleri devlet memurluklarını elde ederek 

kendilerine yiyecek yer ve malikane yaptılaı . ts

lamda öncülüğü olan Eshab'ın büyükleri geride kal
dı. Bu hal ise halka hususiyle Haşimilere ağır geldi. 
Halk bundan dolayı gücenip Hz. Osman aleyhinde 
söz söylemeğe başladılar. O sırada şia gürı1hu mey
dana çıktı. Halkı isyana ve karışıklığa teşvik etti
ler. Onun üzerine Mısır - Basra ve Kt1fe'den birer 
asi fırka çıkarak Medine'ye gelip Hz. Osman'ı sar
dılar sonunda da şehit ettiler. Hz. Ali'ye biat et

mek istedilerse de kabul etmedi. Fakat Medmelile-
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rin zorlaması ile Bedir'de bulunan Eshab toplanıp 

{)nu HiIB.fete seçince o da kabule mecbur oldu. 

Hasılı Hz. Ali zorbaların biatine ehemmiyet 
vermeyip kendinden evvel gelenler gibi Eshap'tan 
büyük ve kıymetli kimselerin ve işi çözüp bağlama 
kudretinde olan Medinelilerin ve bilhassa Bedir ga
zilerinin seçimi ile Hak Halife oldu ve Şa�'dan 
başka bütün eyaletlerin, ahalisi kendisine biat etti. 
Fakat Medine'de toplanmış olan zorbaları da�tma
ya vakit bulamayıp ne tarafa döndüyse çare3iZ on
larda ordu içinde karışık olarak bulundular. Şam 
valisi Muaviye biatten çekinmekle Şam üzerine ha

reket edileceği sırada Hz. Osman'ın kanını dava et
mek meselesi meydana çıktı. Bunun üzerine Cemel 
vak'ası oldu. Hz. Ali o çarpışmada muzaffer olduk
tan sonra Sıffiyn vak'alan çıktı. Hz. Ali onda da 
galip gelmişken hakem meselesi ortaya atıldı ve 
<Jrduda fikir ihtilafı başladı. Muhaliflerin zor!aması 
ile Hz. Ali tahkimnameyi imzaya mecbur kalcıı. 

Onun üzerine Havariç taifesi meydana çıkmak
la tahkimin bozulmasını teklü ettiler. Hz. Ali ver
diği sözde sebat gösterdi. Fakat tahkim işi üzüle
cek bir netice verdi. Hiliifetin nüfuzu zay•fladı. 
Şam ahalisi Muaviye'ye biat etti. tslfun millet! iki
ye ayrıldı. Sonra Amr-ı As Mısır'ı istila ederek 
Şam'a bağladı ve Muaviye'nin hükUmeti de bir de
rece daha kuvvet buldu. öbür tarafta da ayrı!ıklar 
baş gösterdi. Şia taifeleri Hz. Ali'yi sevmekte çok 
ileri giderek yalnız Hz. Osman'ın değil Hz. Ebu 
Bekir ile ömer'in bile Halifeliklerine itiraz ederek 
sapıklığa düştüler. Hariciler de tahkime uyulduğun-
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dan dolayı Hz. Ali'ye nefretle düşmanlık etmeğe

başladılar ve bundan dolayı helAk oldular. 

Rasfil-i Ekrem Ali'ye "tsa'ya yahudiler nefret 

ve düşmanlıklarından dolayı, hıristiyanlar da dere-. 
cesiz sevgilerinden dolayı sapıklığa düştüklerı gibi 

senin için de bu çok muhabbet ve düşma.nlıktan 

dolayı iki fırka helak olacaktır" diye buyurmuş 

olduğu rivayet olunur. tşte bu Hadis-i Şerifir: ma-

nası daha o zaman meydana çıkmıştı. 

tbn-i Asakir'in rivayetine göre Ukle'nin oğlu 

Süveyd demiş ki: Bir gün şiadan birkaç kişirun top

lantısına gittim. Hz. Ebu Bekir ile ömer aleyhinde
konuşuyorlardı. Hemen Hz. Ali'nin yanına gidip 
"Ey Mü'minlerin Emiri senin arkadaşlannda.'1 bir

kaç kişinin yanında bulundwn Ebu Bekir ile örner
aleyhinde IAyık olmayan sözler söylüyorlardı. On

ların açıkça söylediği şeyler senin kalbinde gizli 

olmasa, onlar da buna cesaret edemezdi" d�yince
Hz. Ali müteessir oldu. Gözleri doldu ve eğJaya

rak "O iki büyük zat hakkında kini olanlara 

Allah Lanet etsin" diyerek kalktı elimi tuttu 

mescide gitti, Minbere çıktı oturdu, Aksakaltm tu

tup etrafa şöyle bir göz gezdirdi ve kalkıp kısa ve· 

belagatlı bir hutbe okudu. Dedi ki: 

"Kureyşin uluları ve Müslümanların babalan 

olan Ebu Bekir ile ömer'i diline dolayanların hal 

ve şanı nedir? Allah'dan korkan Mü'minler tu iki 

zatı sever, bunlara ancak facir ve alçaklııı· hü

cum ile aleyhinde bulunur. · Onların her ikisi 

de Rasfiltillah'ın en vefalı arkadaşları idiler. Ra

sfil-i Ekrem o ikisi kadar kimseyi sevmezdi ve

onlann fikirleri kadar kimsenin fikrine itibar 
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etmezdi. Rasfıllullah ikisinden de hoşnut oldu
ğu _halde irtihal buyurdular. Onların ikisi de Müs
lümanların hepsi kendilerinden razı oldukları halde 
-göçüp gittiler. Rasfil-i Ekrem'in emri ile Ebu Be
kir tmam olup yedi gün Müslümanlara namaz kıl
dırdı ve . Rasfil-i Ekrem'in vefatında Müslümanlar 

kendi dilekleri ile isteyerek biat ettiler. Muttalip 
oğullarından ona önce biat eden bendim. K�ndisi 

Halife olmayı istemiyordu. Bizlerden birisinin bu 
-yükü yüklenmesini istiyordu. Yemin ederim ki geri 
kalanların en hayırlısı ve en merhametlisi ve en 
Allah'dan korkanı yaşca ve tslfun olma bakımından 
en büyüğü ve en kıdemlisi idi. Rasfillullah'ın yolun
dan yürüdü. Onun ahlakı ile iş gördü. Ondan sonra 
Ömer iş başına geçince halkın bazısı memnun ol
duysa da, memnun olmayanlar da bulundu. Fakat 
sonradan memnun olmayanlar sevindiler ve mem
nun kaldılar. O da Hz. Peygamber'in ve onun en 
yakını olan arkadaşının izlerinde yürüdü. Allah'a 
yemin ederim ki O da merhametli idi. Mazluma yar
-dım ve merhamet ederdi. Allah'ın emrini yerine ge
tirirken başkalarından hiç korkmazdı. Cenab-ı Hak 
onu doğru yolda ve doğru sözde muvaffak etmişti. 
O konuşurken biz zannederdik ki sanki bir melek 
konuşuyor. Allah onun Müslüman olması ile tslfun 
dinini aziz etti ve onunla münafıkların kalbine kor
ku ve Mü'minlerin kalblerine de sevgi verdi. Onun 
gibi kimseyi görebiliyor musunuz? Allahü teala bu 
ikisinin mesleği üzere gitmeye bizleri muvaffak 
buyursun. Onların derecesine varmak, ancak on
ların yolundan gitmek ve onları sevmekle müm
kündür. Beni seven o ikisini de sevsin. Onlardan 
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nefret eden benden de etmiş olur. Ben o adamdan 
uzağım. Biliniz ki: Peygamberlerden sonra bu mil
letin en hayırlısı Ebfı Bekir ile ömer'dir. Bundan 
sonra onları diline dolayan olursa haklarında ifti

racı cezasını tatbik edeceğim. Allah'dan size v� ken
dime mağfiretler dilerim." 

Hz. Ali Haricileri tepeleyip dağıttığı gibi şiile
ri de böylece tektir etmiş ve bazılannı da idam 
etmiş ve reisleri olan Sebe'in oğlu Abdullah'ı me
dain şehrine sürmüşse de onlar kanaatlannı değiş
tirmemişler ve pek çok sevdikleri Hz. Ali'nin nasi
hatini asla dinlememişlerdir. 

Haricilerle Şiiler birbirine kafir deyip Ehli 
Sünnet velcemaatı da bu surette şaşırttılar. Mua
viye ise bu hallerden faydalanarak gittikçe kuvveti

ni artırdı ,-e kendisine bağlı bulunmayan eyaletleri 
korkutmağa başladı. 

Hz. Ali Kiife büyüklerini sefere çağırdıkca on
lar evet hay hay diyerek yan çizip vakit kazanmak 
istiyorlardı. Fakat işin sonu ağır olacağı belli idi. 
O sırada Iraklılardan kırkbin kişi ölüm kalım üze
rine .Hz. Ali'ye biat etmişlerdi. O da Şam seferine 

hazırlanmakta iken Haricilerden kaçıp kurtulan 
1bn-i Mülcem onu şehit etmişti. 

Hz. HASAN'IN H1LAFETt 

Hz. Ali şehit olduktan sonra Iraklılardan vak
tiyle Hz. Ali'nin emrine geçen kırkbin kişi oğlu 
Hz. Hasan'a biat ettiler. önce biat eden Eınar'dan 
Sad'ın oğlu Kays idi. "Elini uzat Allah'ın kitabı ve 

Rasfilün sünneti üzerine ve dinden çıkanlaria dö-
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vüşmek üzere sana biat edeyim" deyince Hz. Ha
san Kitab ve Sünnet üzerine biat aldı ve "bu ikisi 
her şartı camidir" dedi. Sonra herkes biat edince 
"Bana itaat etmek ve barış olduğum kimselerle ba· 
rış içinde bulunmak ve harbettiğim kimse ile de 
harbetmek üzere" diyerek biat aldı. 

Daha sonra tran, Mekke, Medine, Hicaz ve Ye
men ahalisi hasılı Hz. Ali'ye biat etmiş olanl3.r bir
kaç ay içinde hep oğlu Hz. Hasan'a biat ettiler. 
Yalnız Şam ve Mısır eyaletleri bunun dışında kaldı. 

Hakemler toplanıp dağıldıktan sonra Şam aha
lisi Muaviye'ye biat edip ona Şam Emiri diyorlar
dı. Sonradan Mısır'da Şam'a katıldı. Bu sefer lü. 

Ali'nin şehit edildiği haberi Şam'a gelince Şam'lılar 
Muaviye'ye biatlerini yenilediler. Kendisine Emirii'l 
Mü'minin derneğe başladılar. Bu suretle iki Hali· 
fe'nin olamayacağı için bu bir muharebeye alametti. 

BAZI VEFATLAR 

Kufe büyüklerinden Kays-ı Kindi'nin oğlu Eş'as 
bu sırada vefat etti. Hicret'in onuncu senesind€ Ye
men'den altmış süvari ile Medine'ye gelerek tsUim 
olmuştu. Hz. Osman onu Azerbaycan valisi yaptı. 
Sonra Sıffiyn'de Hz. Ali ile beraber bulundu. önce 
Hz. Ali'yi hakemi kabul etmeğe mecbur eden reis
lerden olduğu halde sonra hakemliğin bozulmasına 
kalkan Haricilere karıştı. Bu sefer Hz. Hasan'-ı biat 
etti. Fakat çok geçmeyip vefat etti. Namazını Hz. 
Hasan kılch. Kızı Ca'de Hz. Hasan'ın zevcesi idi. 

Şam'ın büyüklerinden olup Muaviye tarafından 
Humus valisi tayin edilen sonra da Şamlıları Hz. 
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Ali aleyhine kışkırtan samt-ı-kindi'nin oğlu şurah ... 

bil de bu sırada vefat etmiştir. 

KIRKBlRtNCt SENENtN V AK'ALARl 

Hz. Ali şehit olunca meydan Emevilere kaldı,. 

Muaviye kendisini Halife tanıdı ve Emir'ül 114.ü'mi

nin Unvanım aldı. 

Küfe'de Hz. Hasan'a biat odlunduğu için Mu

aviye'nin arzusuna Küfeliler set çekmiş oldular. 

Bunun için Hasan'ın aHlifeliği iyice otur:nadan 
Muaviye onu biate zorlamak için büyük bir ordu 
ile Küfe üzerine yürüdü. 

Ona karşılık olarak Hz. Hasan da kırkb1n Kü
fe askeri ile Küfe'den çıktı ve ordu öncüföğüne

onikibin askerli Sad'ın oğlu Kaysı tayin etti. 

Fakat Iraklılar içine nifak tohwnları ;:ıtılmış, 

olduğundan Hz. Hasan'ın ordusunda intizam ve in

zibat yoktu. Sad'ın oğlu Kays öldürülmüş diye bir 

yalan söz yayıldı. Bu halka korku verdi. Ordu bir
birine girdi, birtakım serseriler Hilafet makamına 

hücum ederek Hz. Hasan'ın mallarını ve e·�yasıru 

yağma ettiler ve bu kargaşalık sırasında kendısini 

oyluğundan yaraladılar. 
Hz. Hasan, kan dökmeyi sevmezdi. Askerin 

böylece yolsuz hareketini görünce muhareber\�n bü

tün bütün nefret etti, böyle başı bozuk askerJ>? har
be girmekten iyi bir netiCe çıkamayacağını gereğl 

gibi anladı. Çünkü Arabın eski saflığı, temiz kalb

liliği kalmayıp dünya işlerine dalmışlar ve .ırala

nnda türlü çekişmeler çıkmış olduğundan eskl&i gi-
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bi. yalnız Halife'nin emri ile halkın idaresi kabil 
<>lmuyordu. Muaviye gibi kahreden bir hükümda
rın iş başına geçmesine lüzum görülmüştü. 

Bir de Rasfil-i Ekrem "Benden sonra Hilafet 

<>tuz senedir. Sonra hükümdar ve saltanat gelir" 
demiş olduğunu Rasfil-i Ekrem'in azatlılarından 

·Sefine (R. A.) rivayet etmişti. 
tşin gelişi ve zaman bu Hadisi mealine uygun 

düşmüştür. Dört Halife'nin Halifelik zamanları yir
midokuzbuçuk sene idi. Hz. Hasan'ın altı ay ka
-dar süren Hilafet müddeti ile otuz sep.eye ulaşmıştı. 

Peygamber Halifeliği din ve dünya işleri için 
-umumi bir reisliktir. Ancak tam bir adaletle ve hal
ka hizmetle aynen ibadet gibidir. Hükümdarlık ve 
saltanat ise ezici kuvvetle halk üzerine nüfuz yü
rutmek ve hükümet etmektir. 

Hz. He.san olanı biteni etraflıca ve ağır başlılık· 
la düşünerek binlerce kişinin kanım dökmektense 
Halüelikten çekihneyi tercih etti. Borçlarım ver
mek için KUfe hazinesinde bulunan beş milyon dir
hem kendisine bırakılmak ve geçimine yetecek maaş 
tahsis edilmek gibi bazı şartlarla Hz. Hasan 1-I3lüe
llkten çekileceğine dair Muaviye'ye mektup gönderdi. 

Kardeşi Hz. Hüseyin ile amcazadesi Cafer'in oğ
hı Abdullah bunu işitince itiraz ettiler ise de Hz. 
Hasan, "Ben işin iç yüzünü daha iyi bilirim" di

yerek kararında durdu. Muaviye Jse müstakil kal· 
mak için her türlü şartı canına minnet bildiğin
·den her şarta razı olacağını Hz. Hasan'a bildirdi. 
Bunun üzerine aralarında kararlaştırılmış olan şart
larla Halifelikten istifa etti, Muaviye de KUfe'ye 
girince halk ona biat etti. 
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Hz. Hasan kalkıp Medine'ye gitti ve bu suretle 
Hz. Peygamber'in bir mucizesi daha meydana çıktı. 

Hz. Hasan küçük iken Rasfil-i Ekrem ona işa
ret ederek "Bu oğlum Seyyiddir, umanın ki onun

la Cenab-ı Hak iki tslfun cemaatının arasını düzel
tir' 'diye buyurmuştu. 

Hz. Hasan ev halkı ve ona bağlı olanlarL'i Ku
fe'den çıKarken bütün ahali ağladı. Hz. Hasan'a 
"Niçin böyle yaptın" denildiği zaman "Dünyadan 
tiksindim ve baktım ki her kim KUf elilere inınırsa 
mağlup olur çünkü hiç bir hususta birbirleri ile an
laşamıyorlar. Babam onların yüzünden büyi\k güç
lüklere uğradı. Bakalım benden sonra kimlerl� an
laşacaklar, önce harabolacak şehir Kfıfe şehridir',. 
buyurdu. 

Hakikaten Kfıfe şehri o vakit Hilafet şehri ol

muş sonra da ilim ve marifet yuvası haline gelmiş 
fakat çok geçmeden haraba yüz tutmuş ve zaman onu 

öyle bir hale sokmuş ki bugün yerinde yeller E.'FE!r. 
Hz. Hasan Muaviye ile uzlaştıktan sonra işi 

Sad'm oğlu Kays'a bildirmiş, onun da Muaviye'ye 
biat etmesini söylemişti. 

Kays ise Arabın dahilerinden, kahram.ın, iyi 
düşünür bir zat olduğundan birçok Alevileri ta§llla 
toplamış ve muharebeye hazır olarak Muavıye'ye 
itaat etmemişti. 

Bunun üstüne Muaviye Kays'ı biate davet edin
ce Kays cevaben kendisinin mal ve menfaat düşün
cesinde ::>lmayıp ancak Alevilerin karışık gluılerde 
yaptıklarından, öldürme ve yağma gibi işlerinden 
dolayı kendilerine ceza verilmemek ve ellerindekj mal
lar alınmamak şartı ile kabul edeceğini söyledi. 
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Amr-ı As, Kays'ın üzerine asker gönderilme

sini istedi ise de Muaviye onun fikrine uymayıp 

Kays'ın öne sürdüğü şartlan kabul etti. Kays da 
yanındaki Alevilerle beraber ona biat etti, bu karı

şıklıkta böylece bitti. 

Sonra Irak halkından geri kalanlarda biat 

edince Muaviye hükümetinde müstakil oldu ve her

kes tek bir Halife'ye bağlandığı için bu seneye Ce
maat senesi denildi. 

Aşere-i Mübeşşereden Irak fatihi olan EbU 
lshak yani Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd Hazretleri de 
Muaviye'yi tebrik edince biat işi tamamlandı. 

Sa'd Hazretleıi, Muaviye'nin huzuruna gelince 

"'Esselfunu Aleyk ey Melik" dedi. Muaviye g:.iierek 

"Ey Emir'ül Mü'minin desen olmaz mı ey tshak" 

deyince Sa'd Hazretleri "sen bunu ciddi şekilde ve 

memnun olarak mı söylüyorsun, yeınin ederim ki ben 
senin yerine seçilmiş olsam memnun olmam" diye 
cevap verdi. 

Muaviye, halim ve tahammüllü ve tedbirli bir 

zattı. Duası kabul olunan bir zatın tebriki ise ken

disince öğünmeğe değerdi. Bundan dolayı Hz. Sn'd'm 

tarizli sözlerine karşı yumuşaklıkla karşı koyarak 
iltifat etti. 

Hakikaten Hz. Hasan bu çok ehemmiyetli ve 
büyük bir iş olan Halifeliği kendisine teslim etme

siyle Muaviye Halife olmuş ve Emir'ül Mü'minin Un
vanını almış ise de onun Halifeliği ile Hulafa-i Ra
şidin denen dört büyüğün Halifeliği arasında çok bü

yük fark vardır. 

Çünkü. Hul8.fa-i Raşidinin Halifeliğe seçilme

leri iş bilen kudretli büyük ve değerli kimselerin 
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toplanarak yaptıkları seçim sonu olm� Muavi
ye'nin Emirliği ise zora dayar.an saltanat hnında 

bir hükümdarlıktı. Hilfıfet de bunun içinde tahakkuk 
etmişti. 

Muaviye'nin ilk halleri Halife'ye isyan mahiye
tinde idi. Hz. Hasan'ın ona Halifeliği teslim etmesi 
ve Vakkas oğ!u Sa'd gibi büyük bir zatın biat et
mesi onun hükümetini meşru bir hale koymuştur. 
Sa'd-ı Vakkas'ın ona Ey hükümdar diye hita0€tme
si de bunun böyle olduğunu gösterir. 

11k Müslümanlardan olan Eshab hususiyle Aşe
re-i MübeŞ§ere hükümdarlık ve saltanat davasından 
uzak idiler. Muaviye ise Eshab'dan olduğa h:ı..tde bu 
dereceye ezici kuvveti ile gelmi�ti fakat zam:ıa böy· 
le icabediyordu. Halk evvelki gibi yalnız Halife'nin 
sözü ile idare edilemiyor icabına göre zor kullan
mak lazım geliyordu. 

Hasılı hükümdarlık ve saltanat devri gelmişti. 
O zaman ise bu işe Muaviye en lAyık bir kimse idi. 
Allah ondan hoşnut olsun. 

Eğer Muaviye işin başına geçmese Amr-ı As 
Halifelik davasına kalkacak Emevilerin büyükleri de 

ona karşı koyacak ve bu suretle yine kanlı döğilş
ler olacaktı. 

Muaviye Hilafeti Hz. Hasan'dan teslim aldıktan 
sonra bütün halk ona biat etmişken Hariciler taraf 

taraf baş kaldırdılar ve üzerlerine gönderilen Şam 
askerlerini perişan ettiler. Bunun üzerine Muaviye 
KUfe büyüklerini toplayıp "Ya çıkıp bu asileri vu
rup dağıttımz, yahut ben sizi mahvederim" diyerek 
korkuttu. KUfelller •1 Ahmet için Mehmed'e çatılmaz" 
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diyemediler ve hemen çıkıp, Haricileri vuruı;> dar

madağın ettiler. Bu suretle Hariciler gailesi c!e or

tadan kalktı, Muaviye'de makamında müstakil kaldı. 

H U L A S A  

Cahiliyet zamanında Arap kabile ve aş.!.retlerl 

kavm-i kabile üzerine toplanırlardı. Hz. Muham
med'in Peygamberlik nW'U iç ve dış filemi ayaınla
tınca herkesin kalbleri tslam nuru ile doldu Cahi
liye adetleri unutuldu. Kavm-i Kabile birliği yerine 

tsıam kardeşliği geçti. 

O zamar. herkesin zikri fikri Allahdı. Bütün 
Müslümanlar hep kardeşti. Şeriat karşısında hepsi 
müsavi idi. tslfuniyette güzel iş ve yüksek hizmetle 
aralarında bir üstünlük oluyordu. Tam fazilet ve 

adalet devri o zamandı. 
Cihanı aydırJatan Peygamberlik güneşi taka 

Rlemine gidince iç ve dış filemi yavaş yavaş alaca 
karanlık olmağa başladı. Ancak Peygamber c>tendi

mizin zamanına yakın olduğu için Hz. Ebu Bekir 
ile Hz. ömer'in Halifelik zamanları ile Hz. Osrr.an'm 

ilk devirleri Hz. Peygamber zamanı gibi geçt!. 

Vakt-i Saadet denen o devirden uzak�c.şınca 

karanlık arttı. alemin tavrı değişti, halk içim. ay
rılık düştü. Şia taifesi meydana çıkınca bu :ıyrılık 

ihtilalle neticelendi. Büyük fitne çıkınca da Hı.. Os

man'ın kanı Mushaf-ı Şerif üzerine döküldü. 
Sonra Hz. Ali Halife olunca şafak vaktir,;n be

yazlığı gibi etrafa bir aydınlık verdi fakat fi!i�r ay
rılığı ortadan kalkmadığı için Şiilere karşı olan 
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Hariciler meydana çıkınca ou ayrılık bir misli 

arttı. Hf:r ne kadar Hz. Ali Haricileri ezip darma

dağın ettiyse de sonwıda kendisi de bir Harici ta
rafından şehit edildi. 

Onwı üzerine Kt1fe'de Hz. Hasan'a biat olwıdu 

ise de Şam'da da kavm-i kabıle davası ile ıvıuavi
ye'ye biat edildi ve saltanat devri gelmiş olduğun

dan dev!et işlerinin yürütülmesi zorlu kuvvete ihti· 

yaç gösterdi, bu yolda işi yürütmek ise Mm. viye 

için daha münasip görüldü. 
Hz. Hasan Halifelikten çekilerek milletin işle

rini Emevilerin başı ve Şam'la Mısır'ın Emir1 olan 
Muaviye'ye teslim etti. 

Hasııı Peygamber Halifeliği önce gayet sade 
ve her türlü merasimden uzak bir şekilde halka 
doğru yolu göstermek üzere bir ruhani reisEk gibi 

göründü. Sonra tavrını değiştirerek saltanat aba

sına büründü. 
tşte bu suretle Erneviye Devleti meydana geldi. 

Şeriatın ahkarm Halife'nin bir emri ile yapılagelir

ken, ondan sonra kuvvetle ve saltanatla yapumağa 
başlandı. 

Asıl maksat 3eriat ahkamının yerine getiril
mesi olduğundan o zaman bulunan Thbap Muaviye'ye 

biat etti. Allah cümlesinden razı olsun. 



EMEVILER DEVRi 

BAŞLANGIÇ 

Arap kabilelerinin en şereflisi olan Kureyş Kabi
lesi içinde Abd-i Menaf oğullarının üstünlüğü Ku
reyş'in öteki kolları arasında kabul edildiği için 
Ab-i Menaf oğullarının reisliğine karşı gelmez1erdi. 

Abd-i Menaf oğulları içinde de Abd-i Şems oğul

lan ile Haşim oğulları ötekilerden daha seçkin olup 
bütün Kureyş bu iki süıa.Ienin reisliğini kabul için 
hiç tereddüt etmezlerdi. Abd-i Şems oğullarının Ha
şim oğullarına göre nüfusu daha çok olup kuvvet ise 

çoklukta olduğundan İslamdan evvel Abd-i Şems'in 
oğlu Beni Omeyye'nin kuvveti ve nüfuzu daha çoktu. 

Fakat Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu ka
zarak hacılara su temin etmesi ve iyi bir ahlak ve 
fazilet sahibi olmasından dolayı şanı şöhreti tüyük
tü. Evladı da onun şerefine mirascı oldu. 

Sonradan Vahiy ve Peygamberlik ve Melaikenin 
inmesi ve birçok fevkalade hallerin zuhuru bütün 
halka dehşet ve hayret verdi. Cahiliye adetleri şeri
atle men edildiğinden terk ettiler. Müşrikler de bu 
büyük inkılaplar ka' şısında muvakkaten kavm-i ka
bile davasını unuttular. Sonra hicret başlayınca Bent 

Haşim'ir. çoğu Medine'ye gittiler. Mekke'de de mey
dan Emevilere kaldı. 
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İslam zaferinin başlangıcı olan Bedir günü de 
· Abd-i Şems oğullarının Rebia, Utbe, Ukbe gibi bü
yükleri ölünce Mekke reisleri Abd-i Şems sülfüesin
den ve ümeyye oğlundan Ebu Süfyan'a kaldı. Ebu 
Süfyan Kureyş'in reisi oldu. 

Mekke'nin fethinde Ebu Süfyan ve oğulları 
Müslüman oldular ve Müslümanlar arasında d.ı hür
met ve itibar buldular. Fakat tabiatı ile ilk Muha
cirler derecesine yükselemediler. 

ümeyye oğullarının büyükleri bu halden hoşnut 
olmayarak Hz. Ebu Bekir'e şikayet ettiler o da on

ları mürtedlerle muharebede kullandı ve bu hal bir 
derece kendilerine şeref verdi. 

Sonra Hz. Ömer onları Şam diyarına attı ve 
Ebu Süfyan'ın büyük oğlu Yezidi Şam sancağına 
Emir yaptı. Yezid ölünce de ytrine kardeşi Mua
viye'yi getirdi. 

Hz. Osman Halife olunca Suriye sancaklanm 
birer birer Muaviye'nin emrine bağladı ve onun şan 
ve itibarını bu suretle büyüttü. 

Muaviye bütün Suriye eyaleti ile ona bağ1ı olan 
yerlerin umumi valisi olup günden güne kudreti 
serveti artmakta ve genişlemekte idi. 

O zamanlarda Allah'dan korkan zahitler dünya 
adamlarından ayrılmakta, dünya'yı sevenler ise 
Emevilere kapılmakta idi. Haşim oğullarının Hz. 
Peygamber'in işleriyle ve emirleriyle meşgul oiup da 
dünya'yı arkalarına attıkları, Rasul'ü ile Allah'a 
yaklaşmayı dünya'ya karşı tuttukları günlerde Mek
ke'de ümeyye oğullarının reis oldukları zamanlar 
daha halkın zihinlerinden çıkmamış olduğundan, ts-
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lam olduktan sonra da elde ettikleri reisliği Mekke'
pin fethinden evvelki reisliğine bağlamış oldukların
dan yine kavm-i kabile davası ve sevdası meydana 
geldi; 

Hz. Ali Halife olunca Muaviye biatten çekine
rek pervasızca karşı koydu. Her kadar Hz. A!i'nin 
dince olan fazileti biliniyorsa da Halifelik makamın
da olduğu için askeri de daha çoksa da Rebia ve 
Yemen kabileleri ile öteki kabilelerden toplanmış 
idi. Muaviye'nin başındaki topluluk ise Şam alınalı 
beri Kureyş'den hudutlara ve su başlarına yerleşmiş 
olan Şam askeri idi ki Mudar oğullarının toplandığı 
bir kuvvet olduğu için Muaviye'nin askeri daha 
derli toplu ve kavmi kabile davasından da daha 
kuvvetli idi. . 

Muaviye - Sıffiyn muharebelerinde harbi kaza
namadı ise de kendisine uygun bir mütareke ile işin 
içinden sıyrılıp çıktı ve Amr-ı As vasıtası he Mı
sır'ı ele geçirdi. 

Haricilerin zuhuru ise Hz. All'nin kolunLI ka
nadını kırdı. 

Hz. Ali'nin vefatında oğlu Hz. Hasan'a biat 
olundu ise de o zaman halk Peygamber'i ve onun 
mucizelerini unutmuş ve umumun fikirleri yine kav
mi kabile hislerine dönmüştü. 

tşte bunun üzerine yedinci cüzde geçtiği gibi 
Muaviye Şam askeri ile korkusuzca Küfe üzerine 
yürüdü. Hz. Hasan da Irak ordusu ile onu karşıla
dı, fakat Irakhlar iÇinde ayrılıklar belirdiğ: ıçın 
beyhude kan dökmekten çekindi ve hükümeti Mu
aviye'ye terketti. 

F. 12 
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Muaviye'nin isyanla başlayan hüküıneti işte 
bu suretle meşru bir yola girdi. ümeyye ogunarı öte
ki Arap kabilelerine galip geldiler. Muaviye onların 
büyüğü olduğundan kendisine karşı duracak v� ona 
güçlük verecek kimse bulunmadığından hükümt?t reis
liğinde istiklfil sahibi oldu, zamanı saltanat devri 
olduğu için filem başka bir filem oldu. 

Şu hale göre Muaviye tslam sultanlarının bi
rincisi demek olur, ancak onun zamanı Hulafa-i 
Raşidin zamanlarına benziyordu. Çünkü onun za

manında birçok Eshab ile Tabiinin büyüklerı daha 
yaşıyorlardı. Kendisi de Eshab'dan ve Peygamber 
efendimizin iltifatların kazanan Kureyşin büyükle
rinden biri idi. Bu yüksek makama kavm-i kabile 
asaleti ile yükselmiş ise de, onun ezici kuvv�ti sa
yesinde, halkın Peygamber'in Halifesi üstünd�ki iş
lerini görmek mümkün olmuş ve Halifelik bir sal
tanat elbisesine bürünmüş olduğuna göre ona Ra
sU.lullah'ın Halifesi ve ondan sonra gelenlere de 
Hulafa yani Halifeler denilmiştir. 

Şia gürfı.hu Hz. Hasan'ın Hiıafeti bırakmasın
dan dolayı ona gücendiler ve Halifelik hakkının 
ehl-i beyte ait olduğunu aralarında gizlice şöyleşir
lerdi ve halkı Hz. Hüseyne biat için çağırıp Hz. Hü .. 
seyin bunu istemeyerek işi Muaviye'nin ölümüne 
bırakmayı uygun görünce onlar da Muhammed tbn-i 
Hanife'ye baş vurmak ve mümkün olursa meydana 
çıkarak Halifeliği istemek için gizlice ona biat et
mişler. Bunun üzerine tbn-i Hanife de gizlice her 
şehirde bir memur bulundurmuş. idi. Muaviye ise 
Şia gürfı.hundan baş kaldıranların cezasını vermek
ten geri kalmıyordu. Nitekim aşağıda geleceği ırl-
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bi halk arasında çok itibarlı olan Adiy'nin oğ!u Ha
cer ile arkadaşları hakkında çok şiddet göstermiş

tir. Bununla beraber ehl-i beyte ait davalarda müsa
maha ile iş görürdü. Ne deve kalksın, ne çan çalın
sın, tarzında iş görürdü. 

Emeviye_ Devleti tarihini tafsilatı ile yazmak 
emelinde değilim fakat o zaman Eshab'ın yaşayan

ları mevcut olup onlar ise Peygamberlik nuru ile 

nurlanmış olan ve saadet zamanından kalmış olan 
doğru yolu gösteren birer yıldız oldukları için kı
saca onların terceme-i hallerini bildirmek ve bu sı
rada Emeviye Devletinin umumi olarak siyasi iş
lerine dair kısa malüınat vermek niyetindeyim. 

MUAVtYE'NtN HtLAFET DEVRt 

Hicretin kırbirinci senesinde Muaviye Hilafet 
makamına geçti. Vezirlerinin en büyüğü büyük da
hilerden Mısır valisi Amr-ı As idi. Muaviye onu seç
kin bir mevkide tutar ve ondan çekinirdi. 

Çünkü Muaviye ilerisini düşünen bir zat olup 
daima ihtiyatlı bulunur kendisine karşı koyabilecek 
ve aleyhinde söz söyleyebilecek adamları idare ile 
kullanır ve halk arasında bir anlaşmazlık çıkmasın
dan pek çok çekinirdi. 

Bundan dolayı dört dahiden biri olan Şu'benln 
oğlu Mugire'yi Küfe valisi tayin etti ve Hz. ömer'in 
tayin ettiği meşhur Kadi Şureyh'i de Küfe Kadılı
ğında bıraktı. 

Bu suretle Muaviye'nln emirleri her tarafta yü
ıiirneğe bB.§ladı, fakat dört büyük dahiden biri ve 



180 KISAS-1 ENBIY A il . J 

Faris eyaletinin Emiri olan Ebih'in oğlu Ziyıd he

nüz biat etmemiş olduğundan Muaviye şark tarafın

dan telaş ve endişe içinde idi. 

Ziyad'ın evlcidı ise Basra'da bulunduğundan on

lan sıkıştırarak kendisine itaate zorlamak içi:1 em

niyetli adamlanndan Ertat'ın oğlu Büsrü :&.sra'ya 

gönderdi. O da Basra'ya gidip Minberde Hz. Ali'ye 

sövdü ve "Allah için beni doğru bilen doğrulasın 

yalancı bilen de yalanlasın" deyince Eshab'dan ve 

Basra büyüklerinden Ebu Bekre "Yemin ederim ki 
biz seni yalancı biliyoruz" demesi ile Bisir onu öl

.dürmek istemiş fakat bazılan onu koruduğu için 

Muaviye de Bisri Şam'a çağırmıştır. 

Sonra Muaviye Omeyye oğullannnı büyüklerin

den Ami:ı:"in oğlu Abdullah'ı Basra valisi tayin edip, 

Horasan ve Sicistanı da Basra eyaletine kattı. 

Hicıet'in kırkikinci senesinde Hakem'in oğlu 

Mervan'ı Medine, Hişamzade As'ın oğlu Halid'i Mek· 

ke Emiri ve kardeşi Ebu Süfyan'ın oğlu Utbe'yi Hac 
Emiri tayin etti. 

O esnada Şia güruhu perde arkasına saklanmış 

fırsat beklerlerken Hariciler taraf taraf hareket ve 

çıkış yapıyorlarsa da Emeviye Devletinin kuvveti 

onları dağtımağa kafi idi. 

Hatta Amir'in oğlu Abdullah Basra valisi ol

duğu sırada Hariciler meydana çıkmışsa da muha

rebe sonunda mağlüp olarak Amir'in oğlundan aman 

dilediler, o da eman verdi. Fakat Haricileri böyle 

müdara ile kullanması Şamca beğenilmedi. Sonra 

Kfıfe'de Hariciler yine meydana çıkıp hatta reis

Jeri olan Müstevrid, Mü'minlerin Emiri Unvanını 
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aldı. Fakat Kfıfe valisi Mugire onu öldürdu, Muu 

gire'nin bu hizmeti Muaviyece beyenildi. 
1 

Amir'in oğlu kudretli, aynı zamanda insani-
yetli bir zat ise de o vaktin mizacına göre lüzumun� 

dan fazla yumuşak olup Haricileri bile güzellikle ida

re etmek isterdi. Basra'nın sefih düskünleri ise yüz 
bulmuş ve memlekette inzibattan eser kalmamış 
olduğundan kırkdört senesinde Amir oğlu · azledilip 

yerine Abdullah Ezdi'nin oğlu Haris Basra valisi 

oldu. 

BAZI FETtHLER 

Cemel ve Sıffiyn vak'alannda tsıamın pek çok 

kahramanları ölüp gitmiş ise de tslfun milletinin 
gençlik zamanı olduğundan halk arasına düşmüş 

olan fikir ayrılığı ortadan kalkınca yine cihada 

başlandı. 

Şam tarafında da tslfun askerleri Rum mem

leketlerine gaza etmekte iken öbür taraftan da Dağıs

tan'a ve Sint ülkesine sefer etmekte idiler. 

Mısır valisi Amr-ı As'ın teyzezadesi Nafi'in oğ

lu Ukbey'i kırkbir senesinde bir fırka askerle Afri· 

ka üzerine göndermişti. Ukbe Afrika kitasının içe
rilerine doğru girip çarpışarak Gaddamis, V eddam 

gibi nice memleketleri fethetmiş sonra da Keyru

van şehrini almıştır. 

Kırküç senesinde Ertat'ın oğlu Büsr Kostantlni· 

ye'ye kadar gelmiş ve kırkdört senesinde Kabil ve Hin· 

distan diyarında daha birçok şehirler fethedi!miştir. 
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TA.ı.""'UNMIŞ BüYOK ADAMLARIN VEFATI 

Me.'}hur şair Rebia'mn oğlu Lebid ki muf' !Is kası 

ve diğer şiirleri şairler arasında bilinir. Vakt-: Saa
dette Peygamber'in huzuruna gelip tslam ile mü
şerref olduktan sonra şiir söylemekten vaz geçmiş
ti. Hz. Ömer bir gün "Ey Lebid bize şiirlerinden 
birşeyler oku" deyince "Bakare ve Al-i tmran sü

relerini işittikten sonra şiir olnımaktan vaz geçtim" 
diye cevap verrr.işti. Hicret'in kırkbirinci sen�inde 
yaşı yüzelliyi geçtiği halde Küfe'de vefat etmiştir. 
Yine o sene Mü'minlerin anası Hz. ömer'ln kızı 
Hafsa vefat etmiştir. Kırkiki senesinde de Talha'

nın oğlu Osman, Omeyye'nin oğlu Saftan, Ensar'
dan Neyyar'ın oğlu Hani vefat etmişlerdir. 

Talha'mn oğlu Osman, Kureyş'in büyükle�;nden 

ve Abd-üd-dar oğullarından olup Velid'in oğlu Halid 
ve As'ın oğlu Amr ile beraber Medine'ye gelerek · 

Müslüman olmUŞlardı ve Mekke'nin fethedildiği za
man Rasfıl-i Ekrem Kabe anahtarım bu Talha'mn 
oğlu Osman'la Amcasının oğlu Şeybe'ye teslim et
mişti. 

ümeyYe'nin oğlu Safvan da Kureyş'in büyük
lerinden olup Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştu. 

Neyyar'ın oğlu Ebu Bürde Hani Bedir'de ve Aka
be biatıııda bulunanlardan olup Ensardandır ve 
Azib'in oğlu Berra'ın dayısıdır. 

Ensar'ın oniki seçkininden biri olup Uhud'de 
şehit olan Malik'in oğlu Rafiin oğlu Rifaa ki Be
dir'de bulunanlardan ve Akabe'de iman eden En
sar'dan olup Cemel ve Sıffiyn vak'alannda da Hz. 
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Ali tarafında olup ona yardım etmişti. O da Muavi
ye'nin ilk günlerinde vefat edenlerdendir. 

Hicret'in kırküçüncü senesinde de Bedir'de bu
lunanlardan ve Ensar'ın büyüklerinden Mesleıne'nin 

oğlu Muhammed ve Yahudi alimlerinden olup Ra

siil-i Ekrem'in hicretinde tslam olan Selam'l!l oğlu 

Abdullah Medine'de vefat etmişlerdir. !kisine !ijt bil
giler yukarıda geçmiştir. Allah onların hepsmden 

hoşnut olsun. 

Arab'ın dahilerinden ve kahramanlarındın Mı
sır valisi olan Arnr-ı As da bu kırküç senesinde Ra
mazan Bayramı gecesi ölmüştür. ölümü sırasında 
ağlayıncc;;. oğlu Abdullah "Niçin ağlıyorsun ölumden 
mi korkuyorsun" deyince "Hayır ölümden kork
mam fakat sonrasından korkuyorum. Çünkü ben 

üç devir geçirdim, evvela kafirdim ve herkesden 
çok Rasfilullah'ın aleyhinde bulundum. O vakit 
öleydim bana cehennem vacip olurdu. Sonr3 Ra

sül-i Ekrem'den utanan bendim. O vakit öıeydim 
halk berü tebrik ederdi ve Müslüman olarak iyilik 
üzerinde olduğu halde gitti derlerdi ve benim için 
o zaman cennet umulurdu. Sonra saltanat Plbisesi 
giydim, şimdi ne haldeyim bilmiyorum. ölümüm
de bana ağlamayınız. Arkam�an ölüye ağl?yanlar 
gelmesin. - Bu adet hala Mısırda vardır - Mezarı

mın üzerine taş ve ağaç koymayınız. Beni toprak 
ile örttükten sonra bir kurban kesip etleri parçala
nıncaya kadar yanımda durunuz ta ki sizinle bera
ber olduğumu bileyim ve Rabbimin MelekıFrinin 
emirleri nedir anlıyayım" dedi ve tövbe ve i&tiğfar 
ederek irtihal etti. Alfalı ondan ho�nud olsun. 
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Mısır'ın fatihi olup Hz. Ömer zamanınd.ı dört 
sene ve Hz. Osman zamanında dört seneden iki 
ay eksik ve Muaviye'nin devrinde de iki seneden 
bir ay eksik Mısır valiliğinde bulundu. 

Vefatında oğlu Abdullah, Mısır valisi olduysa 

da iki sene sonra Muaviye onu azlederek Eshac'dan 

ve Hz. Osman'ın valilerinden Hadiç'in oğlu Muavi
ye'yi tayin etmiştir. 

Z1YAD'IN AHV AL1 

Meşhur Ziyad tbn-i Ebih ki Peygamber'in hic
ret'i senesi Ebfı Süfyan'ın sulbünden doğmuştu Fa
kat veled-i zina olduğundan onun adını alarr:ayıp 

Ziyad tbn-i Ebih yani babasının oğlu diye tanın
mıştı. önde gelen zekalardan ve çok kuvveUı ha

tiplerder.di. Basra valisi Ebfı Musa el-Eş'ari'nm ka· 

tipliğindc? bulunmuş ve Hz. Ömer zamanında Has
ra' da bazı işlerde bulunmüştu. 

Hz. Ali Cemel vak'asından sonra Ziyad'ı Basra'
da mal memuru tayin etti. Sonrada Faris üJkesine 

vali yap�ı. Kendisi çok tedbirli ve kudretli bir adam 
olduğundar Faris iklimini çok iyi bir inzibat altı
na almış, sonradan Muaviye kendi soyuna '.{l:lttığı 

için kendisine Ebu Süfyan'ın oğlu Ziyad denilmıştir. 
Irak taraflarında yapılan bazı fetihleri Palife' -

ye arz için müjdeci olarak Medine'ye geldiği .t:.aman 
Muhacir ve Ensar'dan büyükler-in de bulunduğ"ı..! Hz. 
ömer'in meclisine girince o fetihleri güzel bir lisan 
ile ve edebi bir diJ ile o kadar iyi bir şekilde söy

lemişti ki orada bulunanlar hayret içinde kalmış-
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tı. Amr-ı As "Bu yiğit Kureyşi olsaydı elindeki 

deynekle Arab'ı istediği yere sevkederdi" deyince 

Hz. Ali'nin yanında oturan Ebu Süfyan ona "Al· 
lah'a yemin ederim ki ben bunu ana rahminP koya
nı biliyorum" demiş Hz. Ali de "Kimdir" dtyince 

"benim" demesi üzerine "Ey Ebu Süfyan sus, Ömer 

bunu işitirse seni hiç boş bırakmaz" demişdL Bu 

vak'ayı Muaviye işitmişti. Sonradan Hz. Ali Zi

yad'ı Faris Emiri tayin ettiği zaman Muaviye Zi
yad'a mektup yazıp bunu anlattı ve Ziyad'ı kendi 
tarafına çevirmeğe teşebbüs etti, eğer kabul t?tmez

se hakkında iyi olmayacağını da ilave etti. 
Ziyad ise bunu herkese açıkladı ve Muaviye'· 

nin herkes önünde aleyhinde bulundu. O mektubu 
da Hz. Ali'ye gönderdi. Hz. Ali verdiği r.t:;vapta 

0Ben seni bu vilayete tayin ettim ve sen bence bu 

işin ehlisin, fakat Ömer zamanında Ebu Süfy&n'ın 
ağzından çıkıvermiş olan bir söz ile sen onun ne

sebine ve mirasına konamazsın. Muaviye iSP şey

tan gibi insanın önünden arkasından, sağından so

lundan gelir. Ondan sakınmanı tavsiye ederim" de
mişti. 

Fakat bu hadise Ziyad'ın kalbinde yer etmişti. 

Çünkü Ebfı Süfyan gibi Kureyş'in reisi olan bir 

adamın nesebine karışmak kendisince büyük bir 
servet ve iyi bir öğünme sermayesi idi. 

Hz. Hasan'ın Halifelikten istifası üzerine şark 

ve garb halkı Muaviye'ye biat eyleyince Ziyad biat 

etmek istemeyerek bir kaleye saklanmıştı. Muavi
ye bunu işitince telaşla."ldı. 

Hicret'in kırkikinci senesinde Şu'benin oğlu 

Mugire Küfe valisi idi. Hz. Muaviye ile göı:iişür-
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ken "Bu gece Ziyad'ın Faris eyaletinde kaldığım 
düşündüm. Gözüme uyku girmedi" deyince Mugire 

"Ondan endişe edecek ne var" demesi ile ·•zıyad 

Arab'ın bir dahiyesidir, Faris'in hazinesi de elin

dedir. Korkarım ki ehl-i beytten birine biat eder 
de muharebeye başlar" demesi üzerine "izin verir
seniz ben Ziyad'ı buraya getiririm" dedi. O da 
memnun kalarak uygun buldu. Mugire'nin Ziyad 
ile arası çok iyi olduğundan ona teminat vc�rmiş, 
Muaviye de Ziyad'a bir amanname göndermiş oldu

ğundan Ziyad hemen Muaviye'nin yanına get.:ti, gö

rüştüler, barıştılar. 
Ziyad'ın arzusu Ebü Süfyan'ın soyuna g�nek

di. Muaviye ise daha evvel bunu ona teklif "tmişti. 
Ziyad bu sırada yolunu bularak kendisinin Ebu Süf
yan'ın oğlu olduğunu halk arasına yaydı. Muaviye 
de onu hoş gördü, bu hususta aralarında anlaştılar. 

Bunun üzerine Hicret'in kırkdördüncü senesin
de bir büyük mecliste şahit dinlenerek Ebü Süf
yan'ın Semiyye adındaki fahişe ile zina ettiği ve 
Ziyad'ın ondan doğduğu isbat olundu. Muaviye onu 
nesebine katınca baba bir kardeşliği kabul etti. Bu 
ise şeriate uygun değildi. Çünkü RasUI-i Ekrem, 
evladı meşru bir buluşmaya bağlamıştı. Zina ede

nin de taşlanmasını emretmişti. Bundan dolayı Ba
basının c,ğlu yerine Ebu Süfyan'ın oğlu sözünii üm

metin büyüklerine kabul ettirmek zordu. 

Ziyad şöyle bir tedbir düşündü. Ebu Süfyan'ın 
oğlu Ziyad'dan Mü'minlerin anası Aişe'ye başlıklı 
bir mektup yazdı. Maksadı bu başlıkla bir cevap 

elde ederse onu kendisince bir senet olarak kullan
mak istiyordu. Dediği gibi Hz. Aişe'den de öyie bfr 
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cevap gelse kendisi için kuvvetli bir senet olacak

tı. Fakat Hz. Aişe yazdığı cevabın başlığında "Om

mül Mü'minin Aişe'den babasının oğlu Ziyad'a" di

ye yazması ile Ziyad'ın kuruntusu boşa çıktı. 
Bu mesele Müslümanlara ağır geldi. Hususiy

le Omeyye oğulları kendi soylarına piç . karıştırıl

mış olduğundan çok üzüldüler ve çok dedikodu yap

tılar. Hatta .Mervan'ın kardeşi Hakem'in oğlu Ab

durrahman; "Ey Muaviye, babanın zina ettiğine 

nasıl razı oluyorsun" diyerek Muaviye'nin aleyhin

de bulunmuştu. 

Muaviye tarafır.ı tutanlar "Cahiliyet zamanın
da türlü türlü nikahlar vardı. Sonra tslfun �eriatı 

onlan men etti. O zaman cahiliye adeti üze':'e Ebu 

Süfyan'dan olduğu için onun soyuna alındı" diye te'

vil yollu bir söz söyledilerse de öbür taraftan da 

"'Cahiliyet zamanında belli bir nikah vardı, mkah
sız olan çocuklar piç sayılarak soyları kabu! edil

mezdi. Bundan dolayı şimdiye kadar hiç benz�tı geç
meyen Ziyad'ın nesebinin kabul olunması Muavi

ye'nin afvolunmaz bir hatasıdır"' diye itiraz olundu. 

Hakikatte de cahiliyet zamanı türlü türlü kötü hal

ler vardı. Fakat o zamanda da bilinen bir rJkfıh 
vardı, o nikah yapılmadan kadına yaklaşmak zina 
sayıhrdı. tşte Ziyad da o zaman zinadan hasıl ol

muş olduğundan Muaviye'nin nesebine katması meş

ru değildi. 
Hicret'in kırkbeşinci senesinde Muaviye Ziyad'ı 

Basra, Horasan ve Sicistan valisi yaptı. Sonra Bah
reyn ve Umman'ı da ona kattı. Ziyad o senen�n Re

biillWnnnda Basra'ya gitti. O sırada Basra'da ah
\a)ımbk yayılmıştı. Ziyad minbere çıktı, çok fasih 
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ve beliğ bir hutbe okundu. Fisku fücurun aleyhinde 
bulunarak halkı ondan sakındırdı ve düzelmeleri 
için ahaliye belli bir zaman için mühlet verdi. Son
ra yatsı namazını geççe kıldırdı. Bakara SU.re
sini yahut öteki surelerden uzun süren ayet
leri okuyarak halkı geciktirir sonra Basra'nın en 
uzak yerine gidilebilecek kadar bir zaman verir ve 
ondan sonra da zabtiye müdürünü sokaklara çıka
rır o da her kimi sokakta bulursa öldürürdti Bu 
türlü örfi icraatla Basra şehrini tamamiyle elinin 
altına aldı. 

önce Muaviye'nin saltanatını kuvvetlendiren ve 
artıran, zan ve şüphe üzerine ceza veren Ziya<.i'dır. 

Halk ondan o kadar korktu ki sokakda bii' ada
mın bir şeyi yere dü§Se, sahibi gelip de alıncaya 
kadar kimse el sürmez ve kimse kapusunu kilitle
mezdi. Ziyad onbin zabtiye askeri vazifeleadirdi. 
Böylece Basra şehrinde emniyeti koruduğu gibi 
Basra dışındaki umumi yolları da emniyet içine al
dı. Hasılı Hz. Ömer zamanında olduğu gibi Basra'
nın içinde ve dışında tam bir emniyet vardı. Fakat 
Hz. Ömer zamanındaki emniyet Allah korkusundan
dı. Bu sefer ki emniyet ise Ziyad'ın korkusu ile te
min edilmişti. 

Ziyad bu suretle siyasi hareketlerine iyice sa
rılmakla beraber Eshab'dan Hasin-ı Huzayi'nin oğ,. 

lu ümran, Malik'in oğlu Enes, Sümren'in · oğ!u Ab

durrahman, Cendep'in oğlu Sümre gibi nice tanın
mış ve muhterem; zatları iş başına getirerek c;nla.rın 
yardımından faydalanırdı. 

!bn-i Amir'in yumuşak huyluluğun<;lan ve mü• 
sahamasından faydalanarak onun verdiği eman sa-
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yesinde rahata kavuşan Hariciler bu sefer yine baş 

kaldırdılar. Fakat Ziyad onlara eman vermeyip 

reislerini öldürdü, kendilerini de darına dağın etti. 

TANINMIŞ BüYüKLERtN VEFATI 

Hicret'in kırkdördüncü senesi Mü'minlerin ana

larından Omm ü Habibe hazretleri vefat ettiier. 

Omm ü Habibe, Ebfı Süfyan'ın kızı ve Muavi

ye'nin hemşiresidir. En evvel iman edenlerdendir. 

7.evci ile beraber Habeş'e hicret etmişti. Kocası ora
da vefat etti, o zaman babası Mekke'de Kureyş'in 

reisi olduğu halde oraya gitmek istemeyip gurbet 

diyarında dul ve kimsesiz olduğu halde MüslWlian

lığı bırakmadı. Bu hali dikkat nazarı ve şefkati çek

tiği için Rasül-i Ekrem onu teselli etmek için onu 

almak istemiş ve işi Habeş Hükümdarı Necaşi'ye 

bildirmiş o da Habeşistan'da Hz. Peygamber'e onu 

nikahlayıp Medine-i Münevvere'ye göndermişti. 

Muaviye kız kardeşi Mü'minlerin anaların

dan olduğu için övünürdü. Fakat Omm ü Habibe 

kardeşinin Emir'ül Mü'min Unvanını alması ile 

öğünmezdi. 

Hz. Ebu Bekir ve Osman'ın zamanlarında Kur'

an-ı Kerim'i toplayan Ensar'dan Sabit'in oğlu Zeyd 

(R.A.) hicret'in kırkbeşinci senesinin içinde hayat 

dersini bitirdi. 

Hz. Osman zamanında Beyt ül mal memuru ol

muş ve Hz. Osman şehit edildikten sonra tarafsız 

kalıp bir köşeye çekilmişti. Fakat Hz. Ali'nin ilmin

den fazlından bahsederdi. Kuvvetli filim ve fazıl seç-
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kin · Eshabtandı. Vefat ettiği zaman EbU H�yre 

... bugün bu ümmetin allftmesi vefat etti, inşaallah 
Cenab'ı Hak Abbas'ın oğlunu ona halef yapdr de
di" dediği gibi Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah onun 
yerine geçti ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirine bir kapı 

açtı. 
Şecere-i Rıdvan altında biat eden Eshab'dan 

Dahhak'ın oğlu Sabit de hicret'in kırkbeşincı sene

sinde irtihal etmişti. 

Yine o sene Bedir gazasında bulunanlardan ve 

Ensar'dan Adiy'nin oğlu Asım da yüzyirmi yaşını 

geçmiş olduğu halde vefat etti. Yine Bedir'de bulu
nan ve Akabe'de biat eden Ensar'dan Selamenin 

oğlu Mesleme yetmiş yaşında olduğu halde vefat 

etti. Allah cümlesinden hoşnut olsun. 
Hz. Halid tbn-i Velid'in oğlu Abdurrahman, 

Rum diyarına gazalar ederek zaferler kazanmış, ge

rek babasının Şam'daki şöhretinden gerek kendi

sinin kazandığı zaferlerden dolayı Şam ahalisı ken

disine çok sevgi gösterdiklerinden dolayı Muaviye 

kendisinden çekinmeye başlamıştı. Kırkaltıncı sene 

içinde Rum diyarından Humus'a dönüşünde zehir

lenerek öldüğü için Muaviye' den şüphelenenler ol
muştur. 

KOSTANTtNtYE SEFER! 

tslam askerleri, yazın Rum diyarına gaz::ı eder 

ve yıldırım gibi uğradıkları yerleri vurup geçerler, 

kış başlayınca dönüp gelirlerdi. Birkaç sened�n be
ri gittikleri yerlerde kışlamağa ve ara sıra deniz
den de muharebe etmeğe başladılar. Hicret'in kırk-
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dokuzuncu senesinde Muaviye Avf'ın oğlu Süfyan'ı 
bir büyük ordu ile Rum diyarına gönderdi. Oğlu 
Ye-zid'in de beraber gitmesini emretti. Bundan mak
sadı oğluna şan, şöhret kazandırmaktı. Yezid ise 
rahatlığa ve bolluğa alışmış olduğundan böyle sı
kıntılı işlerde bulunmak istemediğinden ağır dav
ranarak geri kaldı. Muaviye hemen orduya yetiş
mesi için Yezide bir tehdidname gönderdi. O da ça
resiz kalarak bir fırka askerle orduya ulaştı. Bu 
askerin içinde Hz. Abbas'ın oğlu, Hz. ömer'in oğlu,. 
Hz. Zübeyir'in oğlu ve Ensar'dan Ebu Eyyüp Ha
lit (R.A.) ile Arab'ın meşhur kahramanlarından 
Zürare'nin oğlu Abdülaziz de vardı. 

tslfun askerleri ilerleyip Konstantaniye'ye gel
diler ve Rumlarla defalarca şiddetli muharebeler 
yaptılar. Nihayet bir gün Abdülaziz, şiddetli bir hü
cumla karşısına gelen Rumları öldürerek içlerine 
daldı. Rumlar da her taraftan hücum ederek onu şe
hit ettiler. 

Ebu Eyy(ib'ül Ensari Hazretleri de o sırada ve
fat etti ve şehrin kalesine yakın bir yerde defne
dildi. Ondan sonra tslam askerleri de Yezidle bera
ber Şam'a döndüler. 

tslam askerleri ondan sonra da Muharebeler 
yapmışlardır, hatta hicret'in elliüçüncü senesinde 
Rodos adasını fethetmişler, ellidörtte de diğer bazı 
adaları almışlardı. 

MERV AN'IN AZLt 

ümeyye oğullarının büyüklerinden olup r.oktan 
beri Medine valiliğinde bulunan Hakem'in oğlu Mer-
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van,a Muaviye'nin bazı hallerinden dolayı canı 

sıkılması ile kırkdokuz senesinde onu azlederek ye

rine Asi'nin oğlu Said'i tayin etti. 

Bu Said de Omeyye oğullarının büyüklerinden 
ve Eshab'ın küçüklerinden, cömert ve hatib, güzel 
söz söyleyen biri olup Hz. Osman zamanında Küfe 
valisi iken Taberistan ve Cürcan'ı fethetmi�tı Hz. 
Osman şehit edilince bir köşeye çekilmeyi uygun 
buldu. Cemel ve Sıffiyn vak'alarına da karı.1rr.adı. 
Muaviye hükümdarlıkta başlı başına kaldıktan sonra 
gidip onunla görüştü. Muaviye ona sitem ettiyse de 
Said özür diledi o da onun özrünü kabul etti. Bu 
sefer de onu Mervan'ın yerine Medine valisi tayin 

etti. 

Hz. ALt'NtN OOLU Hz. HASAN'IN VEFATI 

Hz. H�an kadınların seyyidesi Hz. Fatırr.a 'nın 
ilk oğludur. Rasfil-i Ekremi'n torunudur ve ona Hz. 
Hasan kadar benzeyen kimse yoktur. Çok halım ve 
mürüvvetli idi. Harb ve darbı sevmezdi. Çok sotu ve 

zahitti. Çok büyük olan takvası ona HalifeJ�ğ; ve 
dünyayı bıraktırdı. Seçildikten altı ay sonra istifa 
ederek bir köşeye çekilmişti. Hicret'in kırkdohuzun
cu senesinde beka alemine göçmüştür. Onbeş t..rkek 
ve sekiz kız evladı kaldı. 

Zehirlenerek öldüğü ve onu zehirleyenin kendi
sinin zevcesi ve Kays'ın oğlu Eş'as'ın kızı Cade oldu
ğu herkesce bilinir. Kadın boşanmaya alışık olup 
hatta babası Kfıfe'de iken "Hasan'a vermeyiniz 

çünkü boşar" deyince Kiıfeliler "Biz ona iscediği 



KISAS·I ENBiYA 11 • I 19S 

kızı ver1rız, ister tutsun, ister boşasın" dediler Al
dığı kadınlar ona can-ı gönülden aşık olurdu. Fa

kat Cade her nedense ona kırılarak canına kıymış

tır. Hastalığı sırasında dedesinin yanında �ömül
mesi için Hz. Aişe'den izin alınıştı. ölmeden evvel 

kardeşi Hz. Hüseyin'i çağırdı. "Halifelik önce ba
bamıza verilmek istenmişken sonra Hz. Ebü Be
kir'e ondan sonra da Hz. ömer'e geçti. Sonra danış
ma mec!isinde onun Halife olması herkesce tabii 

görülürken iş Osman'a döndü. Osman şehit olunca 
babamız Halife olduysa da karşısına dikilen muha
liflere kılıç çekip· bu kadar çarpıştı ise de tam bir 
istiklale kavuşamadı. Benim anladığıma göre biz 

EhM Beyt için Allah-u Teala Peygamberlikle Ha

lifeliği cizde bir arada bulundurmayacak. Fakat 

korkarım ki Kfıfe'nin düşkünleri seni · rahat t:.ırak

mayıp davaya kalkışacaklar. Ben evvelce Hz. Aişe
den izin almıştım. öldüğüm zaman yine kendisine 
sor izin veril'se Rasfıl-i Ekrem'in yanında defnet, 
fakat fitne korkusu olursa Müslüman mezarlığına 
götürürsün" diye vasiyet etti. Vefat edince Hz. Hü
seyin Hz. Aişe'den izin alarak onu Hücre-i Saadete 

gömmek için hazırlanırken Emirlikten azledıldiği 
halde Medine'de bulunan Hakem'in oğlu Merv.m bu
nu haber alınca Omeyye oğul!arını başına toplaya
rak "Biz Hücre-i Saadete kimseyi gömdürmeyiz" 

diyerek karşı koymaları ile Hz. Hüseyin de Beni Ha
şim ile silahlanarak karşı çıktı; 

Ebfı Hüreyre bunu duyunca "Hasan'ın rledesi

nin yanında gömülmesine engel olmak zulümdür. 
Büyük günahdır" dedi. Emevilere nasihat ett!, fa
kat fayda vermediğini görünce fitne çıkmasına mani 

F. 13 
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olmak için hemen Hz. Hüseyin'in yanına gitti. "Kar
deşin sana fitne korkusu olmazsa beni Hz. Peygam

ber'in yanına göm demişti. Bu görünen hal ise fit

nedir" diyerek onu niyetinden vaz geçirdi. �un 
üzerine Hz. Hüseyin kardeşini Baki' mezarlığmı def
netti. Hz. Hasan'ın cenazesine ümeyye oğullarından 
yalnız Medine valisi olan Asi''nin oğlu Said bulundu 
ve namazını o kıldırdı. Allah kendisinden hoşnut 
olsun. 

MUGtRE tLE BAZI ZATLARIN VEFATLARI 

Hicret'in ellinci senesinde Kiüe'de Veba çıkın
ca vali olan Şu'benin oğlu Mugire kaçmıştı. Taun 
geçince tekrar Ki'ıfe'ye döndü. Allah'ın hikmeti o 
senenin Şaban'ı içinde yine vebadan vefat etti. Dört 
büyük dahiden biri idi. ölümünde yetmiş y.:ışında 
idi. Şecere-i Rıdvan altında biat eden Eshabrandır. 

Yine bu sene Hz. Peygamber'in zevcelerinden 
Huyey'in kızı Safiyye tran fatihlerinden Sakafi 

Ebfı'l As'ın oğlu Osman ile Sümre'nin oğlu Ab
durrahman ve Sıffiyn'de iki hakemden biri olan ve 
utancından Mekke'ye giden Ebu Musa el-Eş'ari ve 
Hudeybiye seferinde bulunan Mekke'nin fethi gPnü 
Cüheyne bayrağını taşıyan Halid'in oğlu Zeyd Be

dir'de ve diğer muharebelerde bulunan Ömer'-� Sü
lemi'nin oğlu Midlac vefat etmişlerdir. Allah hepsin
den hoşnut olsun. 

Horasan Emiri Amr-ı Gifari'nin oğlu Hakem 
de bu ellinci hicret senesinde vefat etmiştir. Kendi

si ölümünü istemişti. 
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Ziyad, kırkbeşinci sene Basra valisi oiunca 

Ebu'l As'm oğlu Osman'm kardeşi Hakem'i Hora

san kumandanı tayin etmek için çağırdığı n.man, 

davetçi yanlışlıkla Amr-ı Gifari'nin oğlu Hakemi 

çağırmıştı. Hakem-i Gifari Ziyad'ın huzuruna ge

lince "Ben seni istemedim amma Allah seni iste

miş" diyerek onu Horasan Emiri tayin etmiştı. Ha

kem-i Gifari Horasan'a gitti. Taharistan'da muhare

be etti. Pek çok ganimet malı aldı. Fakat elde edi

len ganimetlerden paralar ve altınlar gaziler tara

fından taksim edilmeyip hepsinin Şam hazınesine 

gönderilmesi için Muaviye tarafından Ziyad'a bir 
emirname gönderilmişti. Ziyad bu emri H::ıkem-i 

Gifariye gönderdiği talimatta şöylece yazdı: "Mu

.aviye'nin bana gönderdiği emirde ganimet para
larının kendisi için aynlması yazılı olduğundan pa

raları ve altınları gazilere taksim etme" diye r.ildir

mişti. Buna cevaben Hakem de yazdığı mektubda 

"Emir'ül Mü'minin sana yazdığı emir bana geldi. 

Bence A!lah'ın Kitabı Emir'ül Mü'minin mektubun

dan üstündür" diye bildirdi ve halka "hisselerinizi 

alınız" diyerek bütün ganimet mallarını taksım et

tikten sonra "Ya Rabbi ben senin lütfuna mazhar 

-olmayacaksam ruhumu al" diye dua etmiş ve duası 

kabul edilerek hemen vefat etmiştir. 

BAZI TAY:tN'"....ER 

Küfe valisi Şu'benin oğlu Mugire hicret'ir. ellin

-ci senesinde vefat edince Küfe eyaleti Basn valisi 

<>lan Ziyad'a verildi ve bu iki büyük eyalet birleş

tirildi. 
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ıran memleketleri iki kısma ayrılıp bir kısmı 
Basra'ya bir kısmı da Küfe'ye bağlı olduğ"..ından 
Ziyad bütün şark memleketlerinin hükümdarı oldu. 

Ziyad Eshab'dan Cendeb'in oğlu Sümre'yi vekil bı
rakarak Küfe'ye gitti. Fakat tran'ı fethedenlerin 

oturduğu yer olan Küfe ve Basra şehirleri i5teden 

beri eyalet merkezleri olduğu için her hangisi mer

kez yapılsa öteki kıskanacağından, Ziyad altı ay 
birinde ve altı ay da diğerinde kalmak suretiyle 
işi idare ederdi. Kendisi nerede bulunursa vekili olan 
Sümre de ötekinde bulunurdu. Sümre, Hariciler- hak
kında çok şiddetli davrandığı için Ziyad ondan 
emindi. Ziyad Küfe'de iken Basra'da Hariciler baş 
kaldırdı ise de Sümre onları perişan etmiş ve o sı
rada Şia reislerinden bazıları da idam edilmiştir. 

Muaviye, Ziyad dolayısı ile şark tarafından em
niyet içinde olduğu gibi bu ellinci senede Mısır va
lisi olan Hadiç'in oğlu Muaviye'yi azlederek kendi 
yakın kumandanlarından ve Ensar'ın küçüklermden 
Muhalled'in oğlu Mesleme'yi Mısır valisi tayi!l ettiği 
gibi Afrika valiliğini de ona bağlayarak garb tara

fından da bu suretle kendini emniyet altına al
mıştır. 

EMEVtLERtN BAZI ZULüMLERt 

Hz. Ali'nin künyesi Eb'ül Hasendir. Fak:ıt bir· 
gün Raslıl-i Ekrem onu toz toprak içinde görünce
Ebu Turab diye seslenmiş olduğundan Hz. Ali ken
disine Ebu Turab denirse memnun olurdu. 

Emevi valileri ise binberde Hz. Osman'::ı. dua 
ettikden sonra Ebu Turab'a söverler ve Al.?vilere 
Turabiler derlerdi. Şamlıların avam tabakası Ebü 



KISAS·I ENBiYA il · I 197 

Turab'ın kim olduğunu bilmezlerdi. Hatta bir gün 
Şamlılardan biri ötekine "Hatiplerin minberrte söv

dükleri Ebu Turab kimdir" diye sorunca öteki "Zan
nedersem o bir haycuttur" diye cevap verdiği söy
lenir. 

Şu'benin oğlu Mugire Küfe valisi olunca Eme

vilere hoş görünmek için Cuma günleri mi:ıberde 

Ebu Turab'a beddua ettikce Hatem-i Tai'nin tcrunu 

ve Adi'rin oğlu Hacer ve onunla beraber bir kala
balık bu sözü reddederlerdi. Mugire de onları:ı ses 
çıkarmazdı. Ziyad Kfıfe v:ılisi olup da minberde Hz. 

()sman'a dua ettikden sonra Ebu Turab'a sövünce 
eskiden yaptığı gibi Hacer kalkıp Hz. Ali'yi t.vme
ye başlamıştı. Ziyad buna çok kızıp Hacerle onüç 
arkadaşını tutturarak zincire vurdurdu ve tepsini 
Şam'a gönderdi. İçlerinden altısına kendi aşiretleri 
yalvarıp şefaat ettiklerinden salıverildi. Geri kalan 

yedisi ile Adi'nin oğlu Hacer idam edildiler. Hacer 
ise Milletçe çok büyük bir zat olduğundan dohyı bir
çok kimseler Muaviye'nin aleyhinde bulundular. 

Hasan Basri'den rivayet olunur. Muaviy: dört 
iş yapm�ştır ki her biri başlıca bir felakettir. Evve
la Eshap ve fazilet sahipleri varken kimseye cfanış
madan Ha!ifeliği kılıçla aldı. İkincisi oğlu Yezidi 
veliaht etti. Yezid ise şarap içer saz çalar ipekli f'1bise
ler giyerdi. üçüncüsü Ziyad'ı kendi soyuna kattı. Dör
<lüncüsü Hadi'nin oğlu · Hacer'i öldürdü demiştir. 

MtNBER'tN NAKLİ MESELESİ 

O zamanın ahvaline bakılacak olursa görülür ki 
Şam'da kurulan Emeviye devleti bir kartala benzer-
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di. Başı Hicaz, kalbi Şam, olup kanadının bfrini 
Mısır'a birini de Irak'a uzatmış ayaklarını & Rum 
diyarına koymuştu. Yukarıda geçtiği gibi Mısır 

ve Irak vadileri birer hükümdar kuvvetinde :diler. 
Şam Hiüifet ve saltanatın merkezi olduğundl!n bu
rada başka yerlerden daha çok kuvvet vardı. Ama 
baş tarafında o kadar kuvveti olmayıp EnıHi'ye 
valileri Hicaz tarafına gittikleri zaman orada yük
sekden atıp tutamazlardı. Çünkü Mekke'de Medine'
de Eshab'ın büyüklerinden birçok kimseler vardı ve 
Kabe herkesin tavaf ettiği ve ziyaret ettiği yer oı:.. 
duğundan Medine'de de Mescit-i Şerif ve P..avza-i 
Mutahhara bulunduğundan bütün ziyaretçileri!! hür
met ve itibar gözleri oralarda idi. 

Bundan dolayı Muaviye Hilafet merke-Li. olan 
Şam'a şeref vermek ve herkesin kalbini oray'.l �vir
mek için ellinci senenin içinde Rasfil-i Ekrem mes
cidinin minberi ile Hz. Peygamber'in müezzi.:li olan 

Sa'd ül Karaz'ın elinde bulunan Peygamberlik asa
sının Şam camiine nakledilmelerini emretti. 

Fakat tesadüfen o gün güneş tutuldu. Ortalığı 
karanlık kapladı. Halk bunu minberin nakli ilE: il
gili görerek feryad ettiler. Bir rivayete gör e Hz� 
Cabirle Ebu Hureyre Muaviye'nin yanına gidip "Ey 
Emir ül Mü'minin Minber-i Şerifi yerinden oynat
mak Hz. Peygamber'in asasını Şam'a nakletmek 
caiz olmaz" diye �asihat ettiler. Onun üzerine Mua
viye pişman olduğunu söyleyerek özür diledi ve em
rini ger\ aldı ve Minber-i Şerife de altı basamak da
ha ekledi. 
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t L A V  E 

Em evi Halifelerinden Mervan'ın oğlu Abd ül 

Melik Halife olunca yine minberin Şam'a naklini 

emretmişti. Züveyb'in oğlu Kubeysa ona nasihat 

etti ve Muaviye'nin buna niyet etmişken emrini ge
ri almış 0lduğunu hatırlattı. O da bundan vaz geçti� 
Oğlu Velid de Halife olup Hacca gidince yine bu işi 
tazeledi ise de Medine'de Tabiinin büyüğü olan Mü
seyyeb'in oğlu Said Hazretleri Abdülaziz'in oğlu 
Ömer Hazretlerine haber gönderip "arkadaşına söy
le Mescit-i Şerife taarruz etmesin. Allah'ın gaza
bından korksun" dedi. O da Velid'e söyleyip onu 
bu niyetinden vaz geçirmiştir. Sonra Abdülmelik'in 
oğlu Süleyman Halife iken Hacca gidince Abdüla
ziz'in oğlu ömer işi kendisine hikaye etti ,o da 
"Emir ü1 Mü'minln Abdülmelik ve Velid hakların
da böyle sözlerin söylenmesini istemem. Böyle şey
ler bizim nemize , lazım. Biz dünyayı aldık, elimiz
dedir. öyle 1slamın şeairinden olup da halkın <'reden 
beri ziyaret edegeldiği şeylere karışmak bize ya
kışır mı" demiştir. 

FERAZDAK'IN KAÇMASI 

Meşhur şair Ferazdak Muaviye'yi hicvetmiş ol
duğundan Ziyad onu Basra'da iken tutmak istemişse 
de Ferazdak bunu duyup Kfıfe'ye gitmişti. Ziy:ıd onu 
tutmak için Kfıfe'deki Kaymakamına emirnam2 gön
dermiş ise de Ferazdak onu işitip Hicai'a gitmiş ve 
Omeyye oğullarının büyüklerinden Asi'nin oğlu 

Said'e sığınmıştı. O vaktin hükmüne göre Said de 
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onu himaye edince Ferazdak onun hakkında met
hiye söylemiştir ve Ziyad'ın vefatına kadar ırak 
tarafına gidemeyip kah Mekke'de, kfilı Mel!ine'de 
kalmıştır. 

ZEYDtN OGLU SAtD'tN VE DtCERLERtNtN 

VEFATI 

Hicret'in ellibirinci senesinde Aşere-i Mübeşşe
reden Zeydin oğlu Said Hazretleri vefat etti. ( H.A ) 
Kendisi Hz. ömer'in eniştesj ve amcasının oğJudur 

ve ondan evvel tslfun olanlaraır. Vefatında Vak
kas'ın oğlu Said kendisini yıkamış, namazını da 

Hz. ömer'in oğlu kıldırmıştı. Mevsuken r!vayet 

edildiği üzere Ebfı Bekir, ömeı·, Osman, Ali, Talha, 

Zübeyir, Sad tbn-i Ebi Vakkas, Abdurrahman tbn-i 

Avf ve Said tbn-i Zeyd muharebelerde Rasu'-• Ek
rem'in önünde ve namazda arkalarında buluncrmrdı. 

Yine ellibir senesinde Eshab'dan Abdullan'ı Bi

cili'nin oğlu Cerir ve Haris'in oğlu EbO Be!<:re ve 

ümm ül Mü'minin Meymune vefat etmişlerdiı·. 
Elli ikinci senede Fukahadan ve Eshab'm fazi

letli büyüklerinden ve duası makbul zevattf"n Hu

sayn'in oğlu ümran da Basra'da vefat etmiştir. 
Elli üçüncü senede Hazm-i Ensari'nin oğlu Amr 

ve Şam kadısı olan Ubeyd-i Ensari'nin oğlu Fudale 
vefat etmişlerdir. Allah cümlesinden hoşnut 01sun. 

Fudale Uhudda bulunanlardandır. Muaviy.? Ha

life olunca onu Kadı tayin etti ve vefatında da Mu

aviye bizzat onun tabutunu taşıdı ve oğlu Abdul

lah'a "Gel bana yardım et bundan sonra böyle bir 

cenaze taşıyariıayacaksın" dedi. 
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ztYAD'IN VEFATI 

Babasının oğlu Ziyad Muaviye'ye mektup yaza. 
Fak "Ben Irak'ı sol elimle zabdettim, sağ elim boş
tur. Onunla da Hicazla meşgul olayım" diye ıırzet
mekle Muaviye Hicret'in elli üçüncü senesinde Hi

caz'ı ona bağlayan fermanım kendisine gönderdi. 

Hicaz halkı bunu haber alınca telaşa düştüler 

ve bir cerr..aat, ömer'in oğlu Abdullah Hazretlc:rinin 

yanına gidip işi bildirince Hz. ömer'in oğlu ellerini 

kaldırıp "Ya Rabbi bizi Ziyad'ın şerrinden koru'' 
diye dua etmiş onlar da amin demişler, Allah'rr, hik
meti ile Ziyad Küfe'de iken ellfüç yaşında olduğu 
halde vefat etti. Bazı şairler onun için mersiye yaz
dı Ferezdek ise hicviye söyledi. 

T A Y İ N L E R  

Muaviye Eshab'ın itirazlarından sakındlğı gi
bi kendisinin akranı olan Omeyye oğullarının bü
yüklerinden de çekinirdi. 

Amcazroesi olan Hakem'in oğlu Mervan Mua
viye Şam valisi iken Hz. Osman'ın sır katibi ve hu
susi müsteşarı idi. Asi'nin oğlu Said ki onu Hz. Os
man yetiştirmiş, Kureyş'in büyükleri sırasına koy

muştu. !kisi de hatırı sayılır Emeviyye valiler!r..den 
oldukları halde Medine'de oturuyorlardı. MErvan 
uzun müddet Medine valiliğinde bulunmuş iken Mu
aviye onu azlederek yerine Said'i tayin etmiştı. Bu 
sefer de Said'i azlederek yerine Mervan'ı tayin et
ti. Maksadı ikisini birbiri aleyhine düşürüp de iki
sini de halk nazarında küçük düşürmekti. O!'Jar ise 
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o devirde hüküm süren kavm-i kabile adetlerini boz
mak istemeyip l;>irbi!'lerine zaraı vermediler. 

Ziyad'ın vefatında oğlu Ubeydullah Şam'a gel
Eli. Muaviye onu Horasan valisi tayin etti. Ubeydul
lah o zaman yi.cmibe� yaşında idi. Horasan'a gitti. 

Ceyhun nehrini geçip Buhara'da pek çok merrJeket

ler fethetti. 
Pek çok ganimet malları aldı ve ellibe� sene

sinde Basra valisi oldu. O zaman Kays'ın oğb Dah

hak, KUfe valiliğine tayin edildi. 

BAZI VEFATLAR 

Mekke'nin fethinde tsliını olan Eshab'tan Yer
mun oğlu Said yüzyirmidört yaşında ve Abdwuzza
nın oğlu Huveytıp yüzyirmi yaşında ve Bedir'.:!e bu
lunanlardan Ensar'dan Ebu Katade yetmiş dört ya
şında iken hicret'in elli dördüncü senesinde vefat 
ettiler. Allah onlardan hoşnut olsun . 

Yine bu sene Rasfil-1 Ekrem'in azatlılarmdan 
Sevban vefat etti. 

Rasfil-i Ekrem'in ahret oğlu Zeyd'in oğlu üsa
me ile Ens�r· dan Enisin oğlu Abdullah da bu sene 
vefat etmişlerdir. 

Ellibeş senesinde de Amr-ı Ensari'nin oğlu EbUl 
Yüsür Ka'b vefat etmiştir. 

SA'D'IN VEFATI 

Aşere-i Mübeşşereden Ebi Vakkas'ın oğlu Sa'd 
(R.A.) bir rivayette hicret'in ellibeşinci senesinde 

vefat etmiştir. 
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Onyedi yaşında Müslüman olan önce Allah uğ
runda kan döken ve ok atan odur. Bedir ve Uhud 
muharebeleri ile diğer muharebelerde de hep Ra
sfil-i Ekremle beraber bulunmuştur. tran orduıarını 
bozan ve ıran tahtının merkezi olan Medayin'i fethe
den Kfıfe şehrini kuran hep odur. Duas� kabt.Li olu
nanlardan idi. Her hususta duası ok gibi ış!erdi. 
Herkes onun duasından korkardı. Hz. ömer'ir• ve
fatında Şura meclisinde bulunanlardan biri idi. Hz. 
Osman katledildiği zaman uzlet köşesine çekilmiş
ti. Oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Utbenin oğlu Ha
şim, Osman'dan sonra halkı kendisine biat etmek 
için davet ettilerse de o kabul etmemişti. Bundan 
dolayı Cemel ve Sıffiyn vak'alarında da bulunmadı. 
Muaviye Osman'ın kanını dava için meydana çıkın
ca onu kendi tarafına çekmek istedi. Said ise "Ben 
bir gün onunla beraber bulunmayı senin hayat ve 
memat müddetinden daha hayırlı olan Ali'ye katıl
mayıp tarafsızlığı seçmiş iken beni nasıl kendine
davet ediyorsun hayret ediyorum" diyerek Muavi
ye'ye red cevabı vermişti. Sonra Hz. Hasan Halife
liği Muaviye'ye teslim edip de halk Muaviye'y� biat 
eyleyince Sa'd Hazretleri de topluluktan ayrtlmadı. 
Lakin yüzüne karşı Melik deyip, Halife yahut Emir'ül' 
Mü'minin demedi. Kızı Ayşe'ye demiş ki "henüz 
Müslüman olmadan bir rüya görmüştüm. Bir karan
lık içinde bulunuyordum, ansızın bir ay gördüm. Ona 
doğru ilerledim. Karşımda Harise'nin oğlu Zeyd ile
Ebô Tallb'in oğlu Ali'yi ve Hz. Ebu Bekir'i gördüm, 
Siz buraya ne vakit geldiniz diye sordum. Şimdi· 
geldik dediler. Bu rüyayı gördükten sonra Rasü

lüllah'm gizlice halkı dine davet ettiğini işitti.911. He-
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men yanına gittim, iman ettim. İşte bu üçünden 

başka İslam olmak hususunda beni kimse geçme

miştir". 

Sa'd Hazretleri Medine'ye yedi mil uzakta olan 
Akik denilen yerde vefat etti. Halk onu omuzların

da taşıyıp Medine'ye götürdüler. Mescid-i �erif'e 
kondu, namazını Medine valisi olan Mervan kıldır
dı. Vefatı sırasında softan yapılmış eski cühbesini 
istemiş ;'Beni bununla kefenleyiniz, çünkü ben Be

dir muharebesinde müşriklerle karşılaştığım zaman 

bu cübbe sırtımda idi. Onu bugün için sakladım" 

demiş olduğundan kendisini o cübbe ile gömdüler. 
Aşere-i Mübeşşereden en son vefat eden odur. 

Rasiıl-i Ekrem'den rivayet edilmiştir : 

"Ebu Bekir Cennettedir, ömer Cennettedir, Os
man Cennettedir, Ali Cennettedir, Talha Cennette
dir, Zübeyr Cennettedir, Avfın oğlu Abdurrahmın 
Cennettedir, Ebi Vakkas'ın oğlu Sa'd Cennettedir, 
Zeyd'in oğlu Said Cennettedir, Cerrah'ın oğlu EbQ 
Ubeyde Cennettedir" buyurmuştur. 

YEZ1D'1N VEL1AHDL1Gt 

Muaviye, oğlu Yezid'i Veliahd yaptığından el

lialtı senesinde halk .Yezid'e biat etti. Muaviye'nin 

en büyük hatalarından biri budur. önce onu bu sev
daya düşüren Şu'benin oğlu Mugire imiş. 

Muaviye'nin Mugire'yi Kfıf e valiliğinden azle
derek yerine Asi'nin oğlu Said'i tayin etmeyi düşün

mekte olduğunu Mugire işitince sanki kendis! vali

liği istemiyormUŞ gibi halka gösteriş yapmak mak-



KISAS-! ENBiYA 11 · 1  205 

sadı ile istifa etmek için Şam'a gitmiş Muaviye ile 
görüştükten sonra oğlu Yezid'in yanına girip de
miş ki : 

"Rasfıl-ill-lah'ın Eshabı'nın büyükleri Kureyş'in 
de Rüesası ve onların emsali hep gittiler. Ancak 
oğullar kaldı. Sen ise onların en akıllısı en iy�si sün
net ve siyaseti bilmekte de en alimisin. Senin için 
bir biat yapmaktan Emir-fil Mü'minin çekindiği 
nedir". 

Yezid bu sözden hoşlanıp "Acaba bu dedi�:n şey 
olabilir mi" deyince Mugire "Evet" demiş. Bunun 

üzerine Yezid hemen babasının yanına git.r.ıiş işi 
haber vermiş Muaviye Mugire'yi çağırıp surmuş. 
Mugire "Ey Emir-ili Mü'minin gördün ki Osman'
dan sonra fikirlerde nasıl ayrılıklar oldu ve ne ka
dar kanlar döküldü. Sen Zeyid'i veliahd yap. Eğer
sana bir hal olursa halkın emniyetli bir . sığınağı 
ve sana da hayırlı bir halef olur. Fitne olmaz kan 
da dökülmez" deyince Muaviye "Bu hususta bana 
kim yardım eder" deyince Mugire "KCı.felileri bana 
bırak Ziyad da Basra'ya yeter, bu iki şehirden son
ra sana karşı koyacak memleket yoktur' 'demesiyle 
Muaviye "Hadi işinin başına git ve emniyet E."ttiğin 
adamlarla görüş ve onlarla anlaş" diyerek Mugire'yi 
Kiife'ye geri göndermıştir. Mugire, Küfe'ye gidince
azilden kurtulmasının şükranı olarak ümeyyeoğul

lan taraftarları ile görüşüp Yezid'in veliahtlığım 
kabul ettiıdi. 

MugirE> onların içinden on kişi seçip oğlu ile 
beraber Şam'a gönderdi. Onlar da Şam'a gelip Mua
viye ile görüştüler ve Yezid'e biatı uygun bı.tJduk
larını söylediler. Muaviye onlara "Bu hususu halka 
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açıklamakta acele etmeyiniz fakat fikirlerinizoe sa
bit kalınız" dedi. 

Onlar bu karar üstüne Kfife'ye döndüler. Mua
viye'nin de bu husustaki kararı kuvvetlenince işi 
Basra valisi Ziyad'a yazdı. 

Yezid hava ve hevesine uymuş kötü hareketli 
bir şahıs olduğundan Ziyad bu hususta acele edil
memesini Muaviye'ye bildirdi. Yezid'e de ahınkını, 
tavrını düzeltmesini başkaları ile hatırlattı. Yezid 
de bazı kötü huylarından vaz geçerek mümkün mer
tebe hal ve tavrını düzeltti. 

Muaviye'yi bu çıkmaza düşüren Mugire vefat 
edince bu hususta ağır davranmasını nasihat eden 
Ziyad da vefat etti. Fakat Muaviye'nin bu husustaki 
kararı kuvvet buldu. Bu kararına uymaları için Mu
aviye Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ile Hz. 
ömer'in oğlu Abdullah'a pek çok hediyeler ve ih
sanlar gönderdi isede onlar bu fikre yanaşmadılar. 

Bunun üzerine Muaviye Medine Kwmındanı 
olan Hakem'in oğlu Mervan'a bir emirname yazıp 
"Benim yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi. Benden 
sonra ümmet arasında ayrılık olmasından korıruyor
rum. Yerimi tutacak birini veliahd yapmak istiyo
rum. Fakat sana danışmadan kat'i bir karar verme

yi uygun bulmadım. Bunu Medine'nin seçkin kim
seleri ile görüş ne derlerse bana bildir" dedi. 

Mervan işi halka bildirince "Muaviye yerinde 
hareket etmiş olur, wnarız ki hakkı ve doğruyu ara
makta kusur etmez" demeleri ile Mervan işi Mua.; 
viye'ye bildirdi. Onwı üzerine Muaviye yazdığ1 mek
tubda veliahdlık için oğlu Y ezid'i düşündüğünü söy
ledi. Mervan bunu halka bildirince Hz. EbU Bekir'in 
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oğlu Abdurrahman "Siz Hilafeti Rum kayserliği gi
bi yapmak istiyorsunuz" diyerek şiddetle red cevabı 
verdi. Perde arkasında bulunan Hz. Aişe de Mervan'ı 
azarladı. Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin ve Hz. ömer'in 
oğlu Abdullah ve Zübeyr'in oğlu da birer birer kal
kıp Muaviye'nin bu teklifini reddettiler. 

Muaviye başka şehir lerdeki memurlarına da bi
rer mektup gönderip Yezid'in adını söyleyerek cnun 
veliahdlığı için merkeze meb'uslar gönderilmesini 
yazmış olduğundan her taraftan Şam'a rneb'uslar 
geldi. Muaviye onları huzurunda topladı. Vu1iieri
nin kendi nezdinde en emniyetlilerinden biri olan 

Kays'ın oğlu Dahhak'e hususi talimat vermi�tL O 
da söze başlıyarak "Ey Mü'minlerin Emiri .;enden 
sonra halka baş vurmaları için bir adam lazımdır 
ki Müslüm:mların kanı dökülmesin. Halkın işleri 
doğru yapılsın. Yollar .emniyet altına alınsın, Ye
zid ise akıllı bir adamdır, ilmi de hilmi de hepi
mizden üstündür. Onu veliahd yap" dedi. Şam bü
yüklerinden bazıları da kalkıp onun sözünü tasdik 
ettiler. Muaviye Basra meb'uslarının reisi olan 
Kays'ın oğlu Ahnefe "Sen ne dersin deyince Ahnef 
"Doğrusunu söylemek lazım gelirse senden kor
karız. Yalan söyliyecek olursak Allah'dan korkarız, 
sen Emir-ül Mü'mininsin Yezid'in gizli ve açıl;: hal
lerini herkesten iyi bilirsin, Eğer onu AJh.'ı için 
ve ümmet için hayırlı buluyorsan bizimle d:ınışma 
yoksa sen ahrete giderken dünya için onun hakkın
da hazırlık yapma. Bize ancak baş üstüne ::.emek 
düşer" dedi. Bunun üzerine Şamlılardan biri halkıp 
"Bu Iraklı ne diyor, bizim baş üstüne demekten baş
ka ne selahiyetimiz var" dedi. Bunun üzerine mec-
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lis dağıldı, fakat herkes Ahnef'in konuşmasını bir· 

birleri arasında görüşür oldular. 

Muaviye ise güzellikle Iraklıların çoğunun gön
lünü aldı. Onlar da Şamlılar gibi Yezid'e biat ettiler. 

Fakat Hz. Hüseyin Hz. Ebu Bekir'in oğlu A� 

durrahman ve Hz. ömer'in oğlu Abdullah ve ZU· 

beyr'in oğlu Ömer kabul etmediklerinden Hir·r.4!lılar 

biat etmediler. Bunun üzerine Muaviye bir m:ktar 

süvari ile Hicaz'a gitti. Medine'ye varınca n� Hz. 
Hüseyin ne de yukarda adı geçenlerle görüşmek iste
medi. Onlar da çıkıp Mekke'ye gittiler. O sıradı;ı Ebu 
Bekir'in oğlu Abdurrahman vefat edince Muavıye'ye 
karşı gelenlerden biri eksilmiş oldu. 

Muaviye Medine'de Hz. Peygamber'in minberi

ne çıkıp hutbe okudu ve oğlu Yezid'i anlatar-:ik öğ. 
dü. "Halifeliğe ondan daha layık kim var" dedi ve 
buna muhalif olanları ölümle korkuttu. 

Sonra Hz. Aişenin yanına gidince Hz. Aişe ona: 
Sitemli nasihatlerde bulundu !se de Muaviye "Ne 
yapayım ben bir kere Yezid'e biat ettim halk da 
biat etti, şimdi bu biatı nasıl bozalım'' diye itizar 
etti. Sonra çıkıp Mekke'ye gitti. 

Hz. Hüseyin'e "Ey Rasulüllah'ın evladı, �Y Müs
lüman gençlerinin efendisi diyerek iltifat etti. Hz. 
Ömer ve Zübeyr'in oğlu her iki Abdullah hakkında 

da güzellikle muamele etti. Hergün her üçünün hal

lerini hatırlarını sorardı. Fakat veliahdlık hakkında 

onlara birşey açmıyordu. Nihayet Hac merasimini 

tamamladı. Eşyasını topladı. Hareket vakti yakla

şınca üçünü birden davet ederek onlara 11Size olan 
hukuka nasıl riayet ettiğimi görüyorsunuz. Yezid 

sizin kardeşiniz ve amcazadenizdi. Onun Hilafetini 
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kabul etmenizi arzu ediyorum. O suretle ki azlet

mek tayin etmek vergi toplamak mal taksim e. tmek 
hep sizin elinizde olsun. Ve hiç bir hususta I'} size 
karşı gelmesin" deyince üçü de sükı'.'ıt ettiler. Tek

rar cevap istedi. Birşey söylemediler. Nihayet Zü
beyr'in oğlu Abdullah'a dönerek bir cevap istediğin
de Zübeyr "seni üç suretle serbest bırakırız. Rasii

lüllah'ın yaptığını yap yahut Ebu Bekir'in veya 
ömer'in yaptıkları gibi yap" dedi. 

Muaviye "Onlar ne yaptılar" diye sordl.A. Zü
beyr'in oğlu "Rasulüllah irtihal buyurdu, Hal'fe ta
yin etmedi. Halk Ebu Bekir'i buldular. Deyin.!� Mu

aviye "tçinizde Ebu Bekir'e benzer kimse yok" de
mesi ile Zübeyr'in oğlu "Hakkın var o halrle Ebu 
Bekir'in yaptığı gibi yap ki o Kureyş'in Omeyye 
oğullarından olmayan bir kolundan Halife seçtı. ts
tersen Ömer gibi yap ki Halifeliği Altı kişi hak
kında görüşülmek üzere Şiira meclisine havale etti. 
Bu altının içinde kendisinin ve babasının ?ğulları 
yoktu" diye cevap verdi. Muaviye "Başka bir diye
ceğin var mı" demesi ile' Zül;ıeyr'in oğlu "Hayır" 
dedi. Muaviye bu sefer ikisine sordu. Onlarda "Bi
zim de fikrimiz onun dediği gibidir" dediler. 

Bunun üzerine Muaviye minbere çıkıp hutbe 
okudu ve halka "ümmetin hayırlıları hep Yezid'e 
biat ettiler siz de biat ediniz" diye emretti. Halk 
da milletin ileri gelenleri biat etmiş olduğunu zan
nederek biat ettiler. Muaviye hemen hareket ede
rek Medine'ye döndü Mekkeliler adı geçen üç tüyü
ğe "Siz biat etmeyecektiniz" dedikleri zaman "ye
min ederiz ki biz biat etmedik" demeleri i!zerine 
halk ha:>Tet etti. Muaviye ise Medinelileri de biat 

F. l4ı 



210 KISAS-! ENBiYA il - I 

ettirdikten sonra Şam'a döndü. En büyük emeli oğ

lunu veliahd yapmaktı. Ona da kavuştu ve sevinç 

içinde Şam'a geldi. 

TAYlNLER VE BAZI VAK' ALAR 

Hz. Osman'ın oğlu Said, Muaviye'nin yanına 

giderek babasının kendisi hakkında yaptığı iyilikler

den bahis ile bir memuriyet istedi o da ellialtıncı 

hicret senesi içinde Said'i Horasan valisi tayin etti. 
Said, Horasan'a gidip Ceyhun nehrini geçerek 

Semerkand'a vardı ve muharebeye girişti. Babası

nın şöhreti büyük olduğundan asker kendisine yar
dımcı olmakla birçok fetihlere kavuştu. lşte o mu

harebe sırasında Hz. Abbas'ın oğlu Kusem şehit 

oldu. Eshab'ın büyüklerinden Muaviye'nin cekin
diği kimseler vefat etmiş oldular. Kendi yaptıkları

na karşı koyacak zatlar pek azaldı. Muaviye artık 

onları da küçük görmeğe başladı. Bundan dolayı 

Medine valisi olan Hakem'in oğlu Mervan'ı elliyedi 

senesinde azlederek kendi kardeşi olan Utbenin oğ

lu Velid'i tayin etti. 

Muaviye bu suretle her istediğini yapmaya 

muktedir bir halde iken ihtiyar olunca ailesi işlere 

karışmağa başladı. Hususiyle hemşiresi ümmü Ha

kem'in çok tesir ve itibarı vardı. Bu arada Ku

fe valisi bulunan meşhur Ahnef yani Kays'u ı oğ

lunu ellisekiz senesinde azl ile ümmü Hakem'iıı oğlu 

Abdurrahman'ı Kufe valisi tayin etti. 

O sırada Küfe tarafında Hariciler baş lrnldır

makla Kfıfe'den asker gidip onları dağıtmışsa da 
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Abdurrahman'ın kötü hareketlerinden dolayı halk 
ayaklanıp onu şehirden çıkardıklaı:ı için Beşir'in oğ
lu Numan KUfe valisi tayin edildi. 

Abdurrahman, Şam'a dönünce annesinin batın 
için Mısır · valisi tayın olundu ise de bu türlıi yer
siz tayinlere Emeviye Devletinin büyükleri karşı 
gelmeğe mecbur oldular. 

Abdurrahman Mısır'a yaklaşınca Mısır büyük
lerinden meşhuı Hadicin oğlu Muaviye kendisini 
Mısır'a iki konaklık yerden karşılayıp "Kfıfe':ie yap
tığını burada yapamazsın hadi geri git" demL.osi ile 
o da Şam'a dönüp şikayetini bildirmiştir. 

Hadiç'ın oğlu Muaviye ise Mısır'ın Emeviye 
devleti eline geçmesine büyük hizmet ederuerden 
biri olduğu için Şam'da pek çok hürmet ve )tibar 

görürdü. Hatta Muaviye'nin yanına geldiği :caman 
geçtiği yollar kendisine hürmet yollu fesUyc>nlerle 
süslenirdi. Bu sefer Abdurrahman'ı Mısır'da() tar
dettikten sonra Şam'a gelip de Muaviye'nin huzu
runa çıkınca orada bulunan ümmü Hakem " Bu 
kimdir" demiş. Ebu Süfyan da Hatiç'in oğlu Mu
aviye'dir" deyince ümmü Hakem "Merhabcı diye
cek adam değildir" dedi. tbn-i Hatiç de "Ey ümmü 
Hakem lütfet, sen evlendin ama iyi evlat y�tiştir
medin. Senin fasik oğlunu bizim üzerimize vcıli ya
pıp da Kfıfe'de kardeşlerimize yaptığını bize cie mi 
yapmasını istedin. O Küfe'de yaptığım Mtsır'da 
yapsaydı yemin ederim ki (Muaviye'yi göst:>rerek) 
şu oturan hoşgörmese de biz senin oğlunu öyJe dö
verdik ki başı aşağı gelirdi" deyince Muavive kız
kardeşi ümmül Hakem'e "Sen sus" demesi ib o da 
ses çıkartmamıştır. 
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Ellisekiz senesinde Basra'da da Haricilf�r baş 
kaldırmış ise de Basra valisi Ziyad'ın oğlu t.!bey
dullah onları bozup dağıtmıştır. 

Ziyad'ın yaptığı hizmetleri Muaviye pek beğen
diği için oğulları da babaları tuttuğu yolda bulun
duklarından ellidokuz senesinde Muaviye Zı}'ad'm 
oğlu Abdurrahman'ı Horasan valisi tayin etmiştir. 

BüYüKLERtN VEFATI 

Ellialtıncı sene Mü'minlerin anası Cüveyriye 

irtihal etti. 
Elliyedinci sene Sahabe'nin küçüklerinden ve 

ümeyye oğlunun büyüklerinden ve tran tatit.Jerin
den Hz. Osman'ın dayızadesi Amir'in oğlu Abdullah 
ve Eshab'dan Hudame'nin oğlu Abdullah, Mutim'i 
Kureyşi'nin oğlu Cübeyr ve Abduddar oğullarmdan 
ve Kureyş'in büyüklerinden Ebu Talha ton:nu ve 
Şeybe'nin oğlu Osman ve Mü'minlerin anası ümmü 
Seleme irtihal ettiler. Cenab'ı Hak cümlerinden hoş
nut olsun. 

Bu Şeybe'nin oğlu Osman hala Kabe'nin anah
tarları ellerinde olan Şeybe oğullarının, en büyük 
ceddidir. 

ümmü Seleme, Ebu Seleme'nin zevcesidir. Ebu 
Seleme'nin annesi Abdülmuttalib'in kızı BerTe ol
makla Rasül-i Ekrem'in hala zadesidir. tık i:nan 
edenlerden olup zevcesi ümmü Seleme ile beraber 
önce Habe�'e sonra Medine'ye hicret etmiştir. Uhud 
muharebesinde aldığı yaradan vefat etmekle tımmü 
Seleme dul kalmıştı. Asilzade ve çok güzel bir ka-
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dm olup Hz. Ebu Bekir'le Hz. Ömer onu almak is
tedilerse de kabul etmemişti. Sonra Rasfil-i Ekrem 
istedi. Onu kabul ederek evlendi. Çok muhterem bir 
kadındı. 

Ellisekiz senesinde de Mü'minlerin anası Hz. 
Aişe irtihal buyurdu. Allah hepsinden razı olsun. 

Yine bu sene Sıffiyn'de Muaviye ile beraber bu
lunan Eshab'dan Amir'in eğlu Ukbe, Cündüp'iln oğlu 
Semüre, Ubade'nin oğlu Malik vefat etmişlerdir. 

Hz. Hatice'nin kardeşinin oğlu olup Mekıce'nin 
fethinde Müslüman olan Huveylidin torunu ve Hi
zam'ın oğlu Hakim de bu sene yaşı yüz}irmiyi 
geçkin olduğu halde göçüp gitmiştir. 

Elli dokuz senesinde de Arab'ın dahi ve kah
ramanlarından ve Ensar'dan Ubade'nin oğlu Kays 
Hazretleri de Medine'de vefat etti. Cömert alicenap 
ve Muav.iye'nin sakındığı büyük bir zat idi. Sıffiyn'de 
yararlıkları görfüınıüştür. 

Eshab'ın küçüklerinden ve ümeyye oğnllan
mn seçkinlerinden ve o vaktin hükmünce hatırı sa
yılır kimselerden Asi'nin oğlu Said ve Eshab-ı Ki

ram'dan Ka'b-ı Sülemi'nin oğlu Mürre ve Hz. Pey
gamber'iu müezzinlerinden Ebu Mahzure Eshab-ı 
Sfıffedan Ebfı Hureyre bu ellidokuzuncu sene vefat 
etmişl�rdir Allah hepsinden hoşnut olsun . 

Ebu Hureyre Hudeybiye anlaşması senesinde 
Müslüman olmuş ve Eshab'ı Suffeye karıştıktan 
sonra bir an Hz. Peygamber'in hizmetinden ayrıl
mamıştır. Onun için çok Hadis ezberlemiş ve riva
yet etmiştir. 

"Altmış senesi başında vaki olacak musibetten 
Allah'a sığınırız" dermiş. Bu sözü doğrudan doğru-
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ya Rasfil-i Ekrem'den mi yoksa Hz. Huzeyfe'den mi 
işittiği bilinmiyor. Fakat dediği olmuştur ki altmış. 

senesinde Kerbelfı faciasının başlangıcı meydana 
çılanıştır. 

Uhud muharebesinde bulunanlardan olup Hic
ret'in altıncısı senesinde sefir olarak Rum kayseri

ne gönderilmiş olan meşhur Dihye-i Kelbi ve Es
hab'ın alim ve fadıllarından ve Bedir'de bulunanlar
dan Ensar'dan Nu'manın oğlu Harise ve ilk Müs

lüman olanlardan önce Habeşistan'a sonra Medine'ye 
hicret eden Eshab'dan ve asker kumandanları ara
sında adı geçen ümeyye-i Damri'nin oğlu Amr ve 
Uhud muharebesinde bulunup da Cemel vak'asından 
evvel Hz. Ali tarafından Basra valisi tayin t-dilen 

Hanif'in oğlu Osman ve Sakif oğulları kabilesinin 
mebuslar-ı olarak Medine'ye gelip de Hz. Peygamber 
tarafından onlara reis yapılan Segafi Ebül As'ın oğlu 
Osman ve Bedir'de bulunanlardan Ensar'dreı Ma
lik'in oğlu Utban, Amr'ın oğlu Süraka ve Eshab'dan 
Rebii Ensari'nin torunu ve Hanzala'nın oğlu Sehl, 

Malik-i Ezdin'in oğlu Abdullah, Biat-ı Rıdvan'da bu
lunan Eshab'dan Yesar'ın oğlu Makil, Cündübün oğlu 
Naciye, Muzaffer'in oğlu Abdullah, Harise'nin oğlu 
Hind, Ebfı Sa'lebetül Haşeni ve Kureyş'in büyükle

rinden Ebu Cehem ve Akabe'de ve Bedir'de bulunan
lardan Ensar'dan Rifaanın torunu ve Amr'ın oğlu 
Naiman hep bu sırada vefat etmişlerdir. Allah cüm
lesinden hoşnut olsun. 

Eshab'dan Ebu Kays-ı Cüheni Hendek gazasın

da bulunan Muattalın oğlu Safvan, Mekke'ni�ı alın

dığı gün Müzeyne bayrağını taşıyan Haris'in oğlu Bi-
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!fil (R.A.) Hicret'in altmışıncı senesi vefat etmiş
lerdir. 

Yine bu sene Eshab'dan Hacer-i Hadremi'.�n oğ
lu Vail vefat etmi�tir. Kendisi Hükümdar evlatla
rından geri kalandı. Babası Hadramutun bir kıtasın

da meşhur bir hükümdardı. Mekke'nin fethinden 

sonra halk her taraftan bölük bölük Medine'ye gele

rek Müslüman oldukları sırada Vail de tsıaın·a gir
mek isteyerek Medine'y.� gelmişti. Rast11-i Ekrem 
onun geleceğini daha önce Eshab'ına bildirmiş ve 

uzak bir yerden Vail geliyor diye haber vermişti. 
Medine'ye gelip Peygamber'in huzuruna g!rince 

Rasfıl-i Ekrem ona. çok iltifat ve ikram etmişti. 

Hatta hırkasını çıkarıp onun altına sermiş ve her
kes camiye gelsin diye tellal çağırtmıştı. Vail, Hz. 
Peygamber'in huzurunda Müslüman olduktan sonra 
Rasfil-i Ekrem ona hayır dua etmiş ve başını müba
rek eliyle sıvazlamıştı. öşür vermek üzere de eli 
altında bulunan yerleri ona mülk olarak vermişti. 

Onu Medine dışında Harra adındaki yede ko

naklamak üzere Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'yi 
memur etmişti. Vail devesine binmiş, Muav!ye'de 
yayan ve yalınayak beraberinde giderken güneşin 

sıcağından kızmış olan kumlardan ayakları ydnınca 

Muaviye "Beni terkine al" demesi ile "Sen hüküm
darların terkisine alınacak kimselerden de�ilsin" 
demesi ile Muaviye "Öyle ise bari ayakkanılarım 

ver giyeyim çünkü yerin sıcağından ayaklarım ya

nıyor" deyince Vail "Ahad'ı nasdan yani h9Jkdan 

adamlar hükümdarların ayakkabılarını giyemez, fa
kat benim devemin gölgesinde yürü bu şeref sana 
yetişir" demişti. Sonradan Vail KUfe'de yerleşerek 
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Sıffiyn'de Hz. Ali ile beraber bulundu. Muaviye Ha

life olunca Vail gidip onunla görüştü. Muaviye onu 

kendi tahtının üzerine çıkarıp yanında oturttu ve 

eski geçmişi ona hatırlattı. Vail "Keşke seni terki

me değil önüme almış olaydım" dedi. 

Her türlü halleri ve kuvvetleri değiştil'€.r1 Al

lah'ı tesbih ve takdis ederiz. Vail Arap yanmc.dası

nın bir ucunda küçük bir toprağı elinde bulunauran 

bir beyin oğlu olduğu halde Kureyş'in büyi!.klerin

den Ebu Süfyan'ın oğlunu terkisine almaya veya 

pabuçlarını vermeğe tenezzül etmediği halde Mwıviye 
Hiliifetin ıruvvet ve kudreti ile bütün tslam memle
ketlerinde dilediği gibi kumanda ettiği zam:rn onu 
tahtına çıkarmış ve tslamm yüksek bir hasletinin 
eserini göstermiştir. 

H U L A S A  

Yukarıda geçtiği gibi Muaviye'nin çekindiğ! Es

hab'ın büyükleri vefat etti. Kendisinin akranı olan 

Omeyye oğullarının büyükleri de öldüler. Her ne 

kadar onlardan Hakem'in oğlu Mervan hayatta ise 

de o azledilmiş bir halde Medine'de oturuyordu. 
Hasılı Muaviye'nin akranı kalmamıştı. Meydan 

kendisinin idi. Talihi yaver oldu, her muradına nail 

oldu. Kendisinin Halifeliği saltanat kabilinden idi. 

Saltanatta ise evlıidın varis olması tabii olduğundan 

oğlu Yezid'i veliaht yapmak hevesine düştü. Yezid 

her ne kadar hava ve hevesine uymuş sefih bir 

adam ise de insan kendi kusurunu görmediği gibi 
evladı da ne kadar kötü olsa onun da ayıplarını gör
mez. Bundan dolayı Y ezid'i veliahd yapıp halkı ona 
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biat ettirdi ve yaşı seksene yaklaşmış olduğundan 
dünyaca başka ilişiği kalmamıştı. Fakat yukarıda 
adı geçen Hz. Hüseyin ile Hz. Ömer ve Züi:>eyr'in 
oğulları her iki Abdullah, Yezid'e biat etmekten çe
kindiklerinden onları kandırmaya çok çalıştı ise de 

çare bulamadı. Fakat kendisinin vefatında.'1 sonra 

oğlu Yezid hakkında bu üçü tarafından çıkarılacak 

zorlukları ve bundan dolayı Müslümanlar arasında 
kan dökülmesi ihtimali kendisinin içine işlemişti. 

Hakikatte de halk üçüne de hürmetkardı. Fa
kat Hz. ömer'in oğlu Abdullah ibadetle meşgul bir 
zat olduğundan dünya işi ile uğraşmayı sevmezdi. 
Fakat halk kendisini Halifeliğe seçecek olsalar onu 
da reddetmezdi. Fakat Zübeyr'in oğlu Abdulhh uğ
raşıcı bir zattı. Omeyye oğulları ondan korkar ve 
çekinirlerdi. Fakat Hz. Peygamber'in torunu Hz. 
Hüseyin varken onlara sıra gelmezdi. Milletin efkarı 
hep ona dönüktü. 

Rivayet ederler ki bir gün Peygamber'in mesci
dinde Eshab'dan Ebu Said'i Hudri ve Abdullah tbn ... i 
Ömer ve As'ın oğlu Amr ve diğer başkaları bir hal
ka olup otururlarken Hz. Hüseyin yanlarından ge
çip selam vermiş, onlar da selamım almışlar fakat 
Abdullah ses çıkarinamış sonra hızlı ses ile "Ve 
aleykesseıam verahmetüllah ve berekatühü" yani 
Allah'ın seıamı da rahmeti de bereketi de senin 
üzerine olsun dedikten sonra "yeryüzündekHerden 
gök yüzünde bulunanlara en sevgili kimdir size ha
ber vereyim mi" onlar da "Pek ala haber ver" dedik
leri zaman "tşte bu gidendir ki Sıffiyn günlerin
den sonra bana bir söz söylemedi. Benden memnun 
kalınası bence cihan değer" demesiyle EbU Said'i 
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Hudri "özür dilesen olmaz mı" deyince Abdullah 

da "Hay hay" demiş Hemen ertesi sabah H?.. Hü

seyin'in huzuruna gitmeye karar vermişler ve gi

dip huzura girmişler. Ebu Said Abdullah'ın rr.escid

de söylediğini anlatmış Hz. Hüseyin de "Ey Ab

dullah yerdekilerin gökyüzündekilere en sevgilisi 

ben olduğumu biliyor musun" deyince "Kabe'nin sa

hibinin hakkı için söylerim öyledir" demesi ile Hz. 
Hüseyin "öyle ise niçin Sıffiyn'de hem b�nimle, 

hem babamla muharebe ettin. Halbuki babam ben

den daha hayırlı idi" demiş. Abdullah da "Evet öy

ledir. Fakat babam bir gün benden Rasfıl-i Ekrem'e 

şikayet edip Ey Rasfılullah Abdullah bütün gece 

namaz kılar, gündüzün de oruç tutar" deyinc.-e Ra

sfıl-i Ekrem "Ey Abdullah namaz kıl ve uyu, oruç 

tut ve iftar et ve Amre yani babana itaat et buyur
muştu. Sıffiyn günü üzerime yemin etti. Ben de harp 

meydanına çıkmağa mecbur oldum. Fakat yemin 

ederim ki kılıç çekmedim, süngü kullanmadım, ok 
atmadım" diye özür dilemiştir. 

tşte Hz. Hüseyin ile Muharebe edenler bile onun 

kadrinin büyüklüğünü böyle itiraf ederlerdi. Bina
enaleyh onun karşı gelmesi üzerine Yezid'in salta

nat tahtında rahat duramayacağı herkesin hatırına 
gelirdi. Allah dilediğini yapar. 

MUAV!YE'N1N VEFATI 

Hicret'in altmışıncı senesi içinde Muaviye bir 

gün minbere çıktı., hutbe okuduktan sonra "Ey aha
li, idareniz hususundaki vazifem uzun sürdü. Siz ben
den, ben de sizden usandım. Ben sizden, sizde ben-
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den ayrılmak istiyorsunuz. Fakat benden sonra si

ze benden hayırlısı gelmez. Nitekim !)enden evvel 

gelenler benden hayırlı idiler. Derler ki kim Allah'a 

kavuşmayı isterse Allah da onu ister. Ya Rabbı ben 
. sana kavuşmayı istiyorum, sen de bu husush irade 

buyur, seni mübarek ve mesut et' 'dedi. Sonra has
talandı ve oğlu Yezid'i çağırtarak: "Oğulc.ığızım 
ben seni muharebelerde seferlerde dolaştırmadım_ 
Düşmanları yumuşattım Arab'ı sana boyun eğdir
dim. Kimsenin toplayamadığı malı topladım. Şimdi 

Hicazlılara iyi bak, onlar senin aslındır ve sana ge

lecek olanların en muhteremidir. Iraklıları oa iyi 
gözet. Senden her gün bir memurun azlini isterler
se azlet. Bir memuru azletmek kendi üzerine yüz
bin kılıcın çekilmesinden ehvendir. 

Şamlılara da iyi bak. Onlar senin derdinl� dert
lenirler, sana sırdaş olurlar. Eğer düşmandfüı şüp
hen olursa onlardan yardım iste. tş bitincede orJarı 
yerlerine gönder! Çünkü başka memleketlerJe çok 
kalırlarsa onların da ahlakı bozulur. Ben senin için 
kimseden korkmam. Ancak Ali'nin oğlu Hiıseyin'
den ve ömer'in oğlu Abdullah Zübeyr'in oğlu Ab
dullah'dan korkarım, fakat ömer'in oğlu iba::lete ve 
taate düşkün ve takva yolundadır. Herkes sana 
biat edince o da biat eder ama Hüseyin hafif bir 
zattır. Kiifeliler onu sana karşı çıkarabilirler. Eğer 
ona galip gelirsen affet ve çok iyi muamel� yap. 
Onun bize yakınlığı ve büyük hakkı vardır Ve Pey
gamber'in de torunudur. Senin üzerine asları gibi 

hücum edecek ancak Zübeyr'in oğlu Abdullo.h'dır. 

Ona galebe çalarsan aman zaman verme parça par
ça et" dedi. 
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Sonra Muaviye'nin hastalığı ağırlaşınca "RasU
lüllah Hazretleri bına bir gömlek giydirmişti. Te
berrüken onu bugüne kadar sakladım. Bir gün kes

tiği tırnaklan bir şişe içerisine koyup sakla-nı�. 
Ölünce c. gömleği bana giydiriniz ve o tırnaklan 
havanda döverek gözlerime ve ağzıma koyunuz. 

Belki onların hürmetine cenabı Hak beni affeder" 

dedikten sonra "Ben öldüğüm zaman cömertlikte 
benimle beraber gider, birçoklarının maaşları kesi
lir, isteyenlerin elleri boş kalır" dedi ve hayatmdan 
ümidini kesince "Zituva denen yerde oturaı: bir 
Kureyşli olup da Emirlik ile meşgul olmay:ıydım" 
diye üzüldü ve altmış senesi Recebinde vefat etti. 
Allah taksiratım affetsin. 

Kays'ın oğlu Dahhak hemen Muaviye'nin ke
fenlerini alıp minbere çıktı. Bir hutbe okuyarak 
dedi ki : "Muaviye Arab'ın kUvvetli bir eli idi. Allah 
onunla fitneyi kaldırdı ve bu kullan üstüne hi.1küm
dar yaptı, karada denizde askerini yürtittü ve onun
la diğer memleketleri aldı. Fakat o da Allah'ın bir 
kulu idi, şimdi vefat etti. !şte kefenleri burdadır. 
Onu bu kefenlere sarıp kabre koyacağız ve onu ame
li ile Allah'ın iradesine bırakacağız ondan sonra 
kıyamete kadar dünya karışıktır". 

Dahhak hutbesini bitirdikten sonra Muaviye'
nin namazını kıldırdı ve oğlu Yezid saltanat t.ıhtına 
oturdu. 

Muaviye'nin üç oğlu vardı. Biri bu Yezid öte
kiler de Abdurrahman ve Abdullahtılar Abdurnhman 
küçükken ölmüştür. Abdullah da ahmak bir rı.Jamdı. 

Muaviye uzun boylu, beyaz renkli, heybet:ı, çok 
sabırlı ve yumll§ak huylu idi. Hilmi yani yu."lluşak-
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lığı Araplar arasında darbı mesel olmuştu. 3ir giln 
huzuruna bir adam geldi. Çok ağır ve çirkin tır şe

kilde konuştu. Hakaretli tavırlar takındı. �tfuaviye 
hiç ses çıkarmadı. "Buna da mı sabır ve tahammül 

edeceksin" denildiği zaman "bizim mülkümüze ve sal

tanatımıza taarruz etmeyen ve karışmayanla!'ln söz

leı1ne ehemmiyet vermeyiz" demiş. "En ziyade kimi 

seversin" diye kendisine soruldukta "Beni halka en 
çok sevdireni severim" diye cevap vermişti. 

Ka'bül Ahbar Allah kendisine rahmet etsin "Bu 
ümmetten kimse Muaviye kadar mal mülk sahibi 
olmayacaktır" demiş ve Muaviye'nin Halifel��:.nden 
evvel vefat etmişse de sözü doğru çıkmıştır. Mua
viye yirmi sene kadar Şam'da beylik etUkten 
sonra yirmi seneye yakın bir zaman için de kav
gasız gürültüsüz ve sıkıntısız Hilafet sürmüşfür. Fa
kat kendinden sonra gelenlere muhalif çıkanlar ol

muştur ve kavgalar zuhur etmiştir ve bazı memle
ketle ellerinden gitmiştir. 

tsıam milletleri içinde önce haremde harem 
ağası kullanan ve başının ucunda nöbetçiler bekle
ten Muaviyedir. 

!sliim memleketlerinde medeniyet esasını kuran 
hatta posta usulünü koyarak şehirden şehire posta 

tatarı işleten de odur. 

!bn-i Abbas'ın "Hükümdarlık ve saltanata Mua
viye'den daha yakışan kimse görmedim" dediği ri
vayet edilir. 

Hz. Ali'den rivayet edilir ki: "Muaviye'nin 
Emirliğini pek o kadar kötü görmeyiniz çün.'<ü onu 
kaybederseniz başların arkadan çıktığını göıürsü-
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nüz" buyurmuştur. işlerin hakikaten dediği gfüi çık· 
tığı aşağıda gelecek vak'alardan anlaşılır. 

YEZtD'tN DEVRt 

Yukarıda geçtiği gibi Hicret'in elliüçüncü sene
si Recebinde Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat �lundu. 
O zaman Medine'de Ebfı Süfyan'ın torunu ve Utbe'
nin oğlu Velid Mekke'de de Asi'nin torunu ve ,-;aid'in 
oğlu Amr Basra'da da Ziyad'ın oğlu Ubey:iullah 
Kfıfe'de de Numan'ın oğlu Beşir vali idiler. 

Yezid'in, babası zamanında kendisine biat et
mek istemeyen üç zattan başka hiç kimsedı::':ı �or-: 
kusu yoktu. Bunun üzerine Velid'e Muaviye'oin ve
fatını bildiren bir yazı yazdı ve ı:ı.yrıca bir mektup 
gönderip "Mutlaka, Ali'nin oğlu Hüseyin ile ömer'in 
ve Zübeyr'in oğulları her iki Abdullah'dan biat ala
sın" diye kat'i emir verdi. 

Velid bu emirleri alınca evvelce Medine valisi 
olan lVIervaıı'ı çağırarak fikrini sordu. Mervar "Şim
di üçünü de çağır ve Yezid'e biat ettir. Kabul et
mezlerse boyunlarını vur. ömer'in oğlu Abdullah 
muharebeyi sevmez ve kendisine Hilafet teklif edil
medikçe Halifelik davasına kalkmaz, fakat öteki iki
si Muaviye'nin vefatını işitince birer tarafa gidip 
halkı biate davet ederler" demekle Velid hemen Hz. 
Hüseyin ile Zübeyr'in oğluna adam gönderip onları 
çağırttı. Onlar da "Hadi git biz de geliriz" <le-diler. 
Fakat Velid'in halkın işi ile meşgul olmadığı tir za
manda çağırılmalarından şüph�ye düştüler. 

Hz. Hüseyin Ehl-i Beytini ve adamlarını topla
yıp hükümet konağına gitti ve onları kapıd:ı bıra-
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kıp "bir ses işitirseniz hemen içeri giriniz" diye 
tenbih etti. Kendisi Velid'in yanına girdi, selam ver
di oturdu, Mervan da orada idi. Velid mektupları 
okudu, Hz. Hüseyin "1nna lillah ve inna ileyhi 
raciun" Muaviye'ye Allah rahmet eylesin, biate ge
lince benim gibi bir adam gizli biat etmez. Halkı 
toplayıp bizi de çağırmalısın" dedi. Velid sulbü se
ver bir adam olduğundan Hz. Hüseyin'in gitrr.esine
izin verdi. Mervan ise Haşim oğullarının en t,üyük 
düşmanı olduğundan "Hüseyin şimdi biat et:neden. 
giderse sonra her iki taraftan birçok adamlar öldü
rülmedikce onu ele geciremezsh!. onu hapset ve biat 
etmezse öldür" deyince Hz. Hü�eyin yerinden fırla
yıp Mervan'a söverek kapıdan dışarı çıktı ve evine
gitti. 

Mervan Velid'e dönerek "Bir daha bu fırsatı 
ele geçirerr.ezsin' 'deyince Velid cevaben "Ey Mer
van yemin ederim ki bütün dünya mülkü bana ve
rilecek clsa Hüseyin'i öldüremem. Allah'a yemin 
ederim ki yarın Hakkın huzurunda Hi.ıseyin'in ka
nının hesabını verecek kişinin hali yamandır" dedi. 

Hz. Hüseyine bir hal olsa Haşim oğullaıı peri
şan olurlardı, fakat ondan bütün milletin efkan 
müteessir olarak Yezid'in devleti de temelinden ..şar
sılırdı. Mervau her ne kadar Haşim oğullan.un iş 
başına geçmesini istemezdi fakat Muaviye'dPn son
ra kendisi ünıeyye oğt.İlla:t'ının büyüğü olduğu ci
hetle Yezid gibi bir sefihin kendi önüne ge;;:.·nesin
den dolayı üzüleceği tabii idi. Bundan dolayı hem 
Hz. Hüseyin'i aradan çıkarmak hem de Yezid'in oı:
tadan kalkmasına bir yol �çmak için kargaçalığın 
ve karışıklığın çıkması Mervan'ın menfaatına uygun 
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düşerdi. Velid ise İslam milleti yanında bütün bütün 
nefret edilmiş bir hale · düşmeyi istemezdi. Eme
vilerin i�inde onun gibileri eksık değildi . 

Zübeyr'in oğlu Abdullah'a gelince; Velid'in ya
nına gitmeyip hemen evine gitti ve adamları ile ta

raftarların topladı. Velid'in adamları gelip evinl sa
rınca kardeşi Cafer'i Velid'e gönderdi. Cafer Velid'in 
huzuruna çıkıp "Kardeşim Abdullah ürkmüş gele
medi. Bugün izin ver inşallah yarın gelir" de :U. Ve
lid de kabul etti. 

Abdullah kardeşi Caferle beraber gece Medine' -
den çıkıp bir kenar yoldan Mekke'ye gittiler. Velid 
arkalarından asker gönderdi ise de onlara yetişeme
diler. Velid ve adamları onlarla meşgul iken ertc:-si ge
ce Hz. Hüseyin de oğullarını kardeşlerini ve kardeşi
nin çocuklarını ve bütün ailesini alı!J Mekke'ye gitti. 
Fakat biraderi Muhammed tbn-i Hanife MPdme'de 
kaldı ve Hz. Hüseyin'e nasihat yollu "Kardeşim, halk 
içinde herkesten çok seni severim. Sen bemm ya
nımda herkesden aziz ve kıymetlisin ve herı<esden 
çok senin hayrını isterim. Yezid'e biatten uzak bu
lun ve mümkün olduğu kadar şehirlerde bmu::ıma. 
Halka memurlar gönder, kendine davet et. Biat 
ederlerse Allah'a şükredersin, başkasına biat eder
lerse senin dinine aklına ve insanlığına bir eksik
lik gelmez. Benim korktuğum şey bir şehre v:ltiğin 
zaman halk ihtilafa düşer bir kısmı seninle olur bir 
kısmı aleyhinde bulunur. !ki kısım da birbirıeri ile 
çarpışır, ilk mızrak sana dokunur. Senin gibi ş& hsen 
ana ve babaca bu ümmetin en hayırlısı olan bir bü
yük adamın kanı dökülürse ailesi perişan olur" de
yince Hz. Hüseyin "nereye gideyim kardeşim" diye 
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sorar. Muhammed Hanife "Mekke'ye git" orada ra
hat edersen ne ala edemezsen şehir şehir dolaşırsın 
ve işin sonwıu beklersin" diye cevap vermiştiı . Hz. 
Hüseyin "Nasihatini kabul ettim" diyerek kardeşi
ne veda edip Medine'den çıkıp Mekke'ye gitmıştir. 

Zübeyr'in oğlu ise Mekke'ye gidip "Beyti Şeri
fe sığındım" diyerek arkadaşları ile beraber bir kö
şede ibadetle meşgul olmakta idi. Harem'i Şerife sı
ğınanların taarruzdan masun oldukları bilinir. 

Hz. Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr Medir.e'den 
çıktıkdan sonra Velid Hz. ömer'in oğlu Abdullah'a 
haber gönderip onu biat için davet edince "halı< biat 
ederse ben de ederim" diye cevap vermesi ile on
dan öteki ikisi kadar korkulmadığından Velid onu 
kendi haline bırakmıştır. 

Bunun üzerine Yezid Velid'i azlederek Medine 
valiliğini Mekke Emiri Asi'nin torunu ve Said'ln oğlu 
Amre verdi. O da Medine'ye geldi ve Zübeyr'in oğlu 
Amr kardeşi Abdullah'a düşman olduğundan onu 
kendine zabıta müdürü tayin etti ve ikibin kişi ile 
Mekke üzerine gönderdi. 

Zübeyr'in oğlu Amr Mekke'ye yaklaşınca, karde

şi Abdullah'ı itaate çağırdı. Abdullah da Mekkt.liler
den kendisine bağlı olanlarla çıkıp Muharebe sonun
da galebe çalarak Amr'i tuttu, hapsetti. Kardeşi 

Amr ölünceye kadar hapiste kaldı. 

Bu suretle Abdullah Zübeyr Hicaz tarafında 
şan ve şöhret kazandı. Fakat Hz. Hüseyin oraıh iken 
hiç kimsenin ondan başkasına biat etmeyeeeği bel
li idi. Bundan dolayı Abdullah daima ziyaretçileri 
ile beraber Hz. Hüseyin'e gider, onun görüşm� mec-

F. U 



KISAS·I ENBiYA U • I 

lisine girerdi fakat meydan kendisine kalırsa Hali
felik davasına kalkmaya kabiliyetli idi. 

Hz. HOSEY1N'1N KOFE'YE GtTMESt 

Hz. Hüseyin Medine'den çıkıp Mekke'ye gider
ken Muti'in oğlu Abdullah, onu bulup "Uğurlar ol
sun Mekke'ye gittikten sonra sakın Kfıfe'ye gitme

yesin orası uğursuz bir şehirdir orada baban öldü
rüldü. Kardeşin de hüsrana düştü, Harem'i Şeriften 
ayrılma, sen Arab'm efendisisin, Hicazlılar hiç kim

seyi senden üstün tutmazlar. Sana eş bile tutmazlar. 
Halk her taraftan toplanıp sana gelir" demişti . 

Küfeliler ise Muaviye'nin öldüğünü Hz. Hüseyin 
ile Abdullah Ömer ve Abdullah Zübeyr'in biat et
mediklerini işitince Hz. Hüseyin'i Küfe'ye daver etti
ler ve Kfıfe'ye gelince, vali Beşir'in oğlu Numan'ı 
�ehirden çıkartacaklarını bildirdiler. Bu yolda ken
disine yüz elli kadar mektup gönderdiler. 

Hz. Hüseyin de onlara amcazadesi Ebu Talib'in 
torunu ve Akil'in oğlu Müslim'i gönderdi. Müslim 
Kfıfe'ye varınca otuz bine yakın kimse Hüseyin'e 
biat etti. 

Bazı Küfe büyükleri Yezid'e arizalar göndc·rerek 
vali Beşir'in oğlu Numan'ın gevşekliğinden ban8ede
rek "Buraya kuvvetli bir adam gönder ki emrini 
yürütsün" dedikleri için Yezid de Numan'ı azlede
rek Küfe valiliğini Basra valisi Ziyad'ın oğlu Ubey
dullah'a verdi. 

tbn-i Ziyad KÇıfe'ye gelip işi anlayınca halkı 
itaate çağırdı. Hz. Hüseyin'e biat etmiş olanlar ise 
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Müslimin başında toplanarak tbn-i Ziyad'ı sardılar. 
Fakat tbn-i Ziyad'ın gayret ve teşviki ile bu top
luluk dağıldı. tbn-i Ziyad Müslim'i tuttu ve bu alt
mış senesi Zilhiccesinin sekizinci günü onu Marn et
ti. tşte o gün Hz. Hüseyin de Mekke'den Irak tara
fına hareket etti. 

Kfifelilerin daveti üzerine Hz. Hüseyin Kfife'ye 
gitmek isteyince Hz. ömer'in oğlu Abdullah ona 
nasihat ederek "Çıkma çünkü Cenab'ı Hak 3.asfil-i 
EkremirJ dünya ve ahiret arasında muhayyer bı
raktı. Rasfil-i Ekrem ahireti ihtiyar etti. Sen onun 
etinden bir parçasın. Dünya'ya nail olamazsın" dedi. 
Hüseyin ise kararında sabit olduğundan tbn-i Ömer 
ağlayarak veda etti. Abbas'ın oğlu Abdullah d'l "Ey 
amcazadem ben senin için Kfifelilerden korkarım. 
Onlar zalim kişilerdir. Burada otur, sen Hi.'.!aZ!ıla
nn efendisisin. Buradan mutlaka çıkmak i 'itersen 
hiç olmazsa Yemen'e git ,çünkü orada babanın ta
raftarları vardır. Orada kaleler ve sarp yerlec var
dır" deyince Hz. Hüseyin "Ey amcazadem vallahi 
bilirim ki seli şefkatle nasihat ediyorsun fakat ne 
çare ki bir kere karar vermiş bulundum" deyince 
Abbas'ın oğlu da "Bari çoluğunu çocuğunu beraber 
götürme, korkarım ki çoluğunun çocuğun� gözleri 
önünde öldürülürsün" dedikten sonra Hz. Hü'i.:'yin'in 
kararım bozmayacağını anlayınca "Doğrusu Mek
ke'den çıkmakla Zübe}T'in oğlu Abdullah memnun 
etmiş olsan gerek çünkü sen burada iken ona kimse 
bakmaz" deyip yanından çıkb ve Zübeyr'in oğlu Ab
dullah'ın yanına gelip "Gözün aydın meyda1 sana 
kalacak işte Hüseyin Irak'a gidiyor Hicaz'ı s.ına bı
rakıyor" dedi. 
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Hazret-i Hüseyin bütün Ehl-l Beyti ve akraba· 
Jan ile birlikte Zilhiccenin sekizinci günü Melt:ke'den 

çıkıp KUfe'ye gitti. Yanına Araplardan pek çok top. 
luluklar geldi. Yolda Meşhur şair Ferezdak onunla 
karşılaşıp hürmetini bildirdi ve "Halkın kalbleri se
ninledir. Fakat kılıçlan Omeyye oğullan iledir. Ka
za ise gökten iner ve Allahu teala dilediğini yapar'' 
dedi. Hz. Hüseyin "dediğin doğrudur. Emir Allah'm· 
dır, dilediğini yapar. Kaza eğer istediğimize uygun 
düşerse Allah'a şükrederim. Umduğumuz çıkmazsa 
niyeti doğru ve kalbi Allah korkusu üzere ola:ı kim
se onu düsünmez" dedi. 

Sonra amcazadesi Müslimin KUfe'de öldürülüp 
onunla beraber olanların da perişan olduklannı ha
ber alınca işi beraberindeki halka bildirdi ve "iste-
yen dönsün" dedi. Bunun fu:erine yanındaki toplu
luklar sağa sola dağıldı. Beraberinde yalnız Mek
ke'den kendisi ile beraber çıkmış olanlar kaldı. 

Batn'ı Akabe'ye gelince karşısına bir Arap 
çıktı. "Allah için geri dön. Çünkü mızrakların ucu· 
na ve kılıçların yalınanma karşı gidiyorsun" dedi. 
Hz. Hüseyin ona da "dediğini biliyorum fakat Al
lah'ın emrine kimse galebe çalamaz" dedi. 

ALTMIŞ OONct SENE VAK'ALARI 

Hz. Hüseyin KUfe'ye doğru giderken Siraf de
nilen yere varınca Ziyad'ın oğlu Ubeydullah'ın ön
cülerinden Temimli Yezid'in oğlu Hur, ikibin süva
ri ile Kadisiye tarafından gelip Hz. Hüseyin'in ya
nına gitti. 
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Hz. Hüseyin onlara va'zü nasihat etti ve "Ben 

buraya sizin davetnamelerinizle geldim. Eğer siz ka

rarınızdan döndü iseniz bende geri dönüp geldi
ğim yere giderim" dedi. 

Yezid'in oğlu Hur ise "Benim öyle davetname

lerden haberim yok ben sizi Kiife'ye Ziyad'ın oğlu
nun huzuruna götürünceye kadar yanınızdan ayrıl

mamağa memurum" deyince Hz. Hüseyin "Ölüm 

bundan ehvendir" dedi ve hemen dönmek üzere ar
kadaşlarına "hayvanlarınıza binin" diye emir verdi. 
Fakat Hur ona engel oldu. Hz. Hüseyin Kudisi'ye 
yolunun sol tarafına döndü. Hur de beraberinue gi
diyordu. 

Yolda Hz. Hüseyin dört kişiye rast geldi. Ku

fe'nin halini sordu. tçlerinden birisi ki Mil<'.:?mma 
Amiri idi "Eşraf ve ileri gelenler çok rüşvet alıp 

torbalarım doldurdular. Hepsi senin aleyhir.dedir, 

başkalarının kalpleri sana dönük olsa da kılıçları ya
rın senin üzerine sıyrılacaktır" dedi. 

Yine o dört kişiden birisi ki Adin'in oğlu Tır
nah idi. "Kille'den çıktığım zaman Kille dışınJa çok 

asker gördüm. Mümkünse onlara bir karış yaklaş
ma" dedi. 

Ertesi gün Muharremin ikinci Perşembe günü 
ğundan geri dönemeyip çaresiz yoluna devam etti. 
Gecesi de biraz uyuyup dinlendi. 

Ertesi gün Muharremin üçüncü Perşembe günü 
idi. Sabahleyin Hz. Hüseyin arkadaşları ile beraber 
hareket etti ve sol tarafa döndükçe Hur onlaıı şid
det kullanarak Kille yoluna çeviriyordu. Bir yere 

kondular. Ziyad'ın oğlu tarafından mübaşir bir mek

tup getirdi. Bu mektubda "Bu mektup her nerede . 
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eline g€çerse Hüseyin'i orada tut ve onu susuz ve 

1&':ilZ bir yere kondur" diye yazılmıştı. Hür IJu işi 

Iiz. Hüseyin'e bildirdi. Hz. Hüseyin civarda bulu
narı bir köyde konuklamak istedi. Hur "Ben bunu 
yapamam, bu mektubu, getiren vali tarafından bir 

casustur. Ben ise onun emri ile iş yapmağa memu

rum" dedi ve Hz. Hüseyin'i susuz bir mahalde in

dirdi. Hz. Hüseyin "Burasının adı nedir" diye sordu. 

"Kerbeladır" dediler. O zaman Hz. Hüseyin "Bu

rası kerb ve bela yeridir. Çok tuhaftır ki rn-ı.bam 
Sıffiyn'e giderken beraberdim, buraya geldığimde 

bu yerin adı nedir diye sordu, Kerbela dediklPri za

man Allah'ın hükm ü kazası böyledir ki Hz. Muham

med'in soyundan bir bölük bun:ya inecek ve 1..m!arın 

başlarım> felaket gelecektir" demişti ve Allah'm tak

dirine boyun eğdi. 

KERBELA FACtASI 

Ertesi gün Kfıfe'den Ebu Vakkas'ın tonmu ve 

Sa'd'in oğlu Ömer dörtbin süvari ile Kerbela'ya gel

di. Deylem kabilesi isyan etmişti. Ziyad'ın oğlu onu 

Rey valisi tayin ederek emrini eline vermiş ve dört

bin süvari ile onu o tarafa göndermeyi karai laştır

mıştı. Hz. Hüseyin'in Kü.fe'ye doğru yürüyü�ü ta

hakkuk edince Ziyad'ın oğlu ömer'i çağırıp '"{anın

daki askerle Hüseyin'in üstüne git, onun gafü:si or

tadan kalktıktan sonra vazifenin başına gi:-il'rsin" 

demesiyle Ömer bu işden kendisinin affedilmesini 

istedi. Ziyad'ın oğlu "öyle ise Rey valiliği için sana 

verdiğimiz emirnameyi geri ver" demesiyle ömer 
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••Yarına kadar düşüneyim" diyerek mühlet istemiş. 
O da müsaade etmişti. 

Ömer gelip yakınlan ile danıştıktan sonr:ı hepsi 
onu Hüseyin üzerine gitmekten men etmişler ve 
kendisinin hemşiresinin oğlu olan Şu'benin torunu 
ve Mugire'nin oğlu Hamza gelip "Dayı Allah için 
olsun Hüseyin'e karşı gitme günahkar olursun. Al
lah'a yemin ederim ki yer yüzünün mülkü saltana
tından ayrılmak şöyle dursun dünyadan çıklp git
mek Hüseyin'in kanına girip de o halde Allah'il' hu
zuruna çıkmaktan hayırlıdır" demesiyle Örr;Er de 
"Pek ala" demiş ve gece derin düşüncelere dalıp 
"Ne yapayım Rey valiliğinden mi geçeyim. Yoksa 
Hüseyir.'i öldürmekle rezil, rüsvay mı olayım. Hü
seyin'i öldürmekte muhakkak ateş var. Rey valili
ği de tatlı şey" diyerek düşünüp hayrette k::ıJrniştı. 

Ertesi gün Ziyad'ın oğluna gidip "Siz beni bu 
valiliğe tayin ettiniz. Halk da işitti. Beni memuri
yet yerime göndel'3eniz de Hüseyin üzerine Küfe 
eşrafından birini gönderseniz" dedi ve bazı kimsele
rin isimlerini söyledi. Ziyad'ın oğlu "Ben �<:'ninle 
işlerimi danışacak değilim, sen askerlerimizle gider
sen ne iyi yoksa bizim emirnamemizi geri ver" de
yince Ömer "Giderim" deyip yukarıda yazıldızı gibi 
Kerbela'ya gelmiştir. 

Mal ve makam düşkünlüğü insanı ne kadar şa
şırtıyor ve nasıl felaket kuyusuna düşürüyor. 

Sa'd'ı Vakkas Hazretleri dünyayı ayağının al
tına almıştı. Yanında malın ve makamın hiçbıı kıy
meti yoktu. Hayatında Cennetle müjdelenmiş oldu
ğu halde toprakta gezerdi. Ömer, o babanın .>ğlu idi. 
Fakat kısa zamanda alemin hali değişmiş, f!kirler 



23Z KISAS-1 ENBiYA 11 • I 

başkalaşmıştı. Sa'd'ın oğlu ömer Hz. Hüseyin'in de
recesinin yüksekliğini ve şanını bilirken Rey va
liliğinden geçemeyip göz göre kendisini Cehennem 
ateşine atmaya cesaret etmişti. Dünya sevgisi her 

günahın başıdır. 
Hz. Sa'd'ın oğlu Ömer KerbelA'ya gelince Hz. 

Hüseyin'e adam gönderip vazifesini bildirdi. Hz. 
Hüseyin de "Ben buraya ahalinin daveti ile geldim. 
İstemezseniz dönüp giderim" diye · haber gönderdi. 

Ömer bu cevabı Ziyad'ın oğluna yazdı. O da 
"Hüseyin bizim pençemize düştükden sonra kurtul
mak mı istiyor. Sen ona teklif et. Yezid'e biat etsin 

de o zaman ben de bir çare düşünürüm. Eğer biat 
etmezse ona su verme" diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Ömer beşyüz atlı gönderdi. Hz .. 
Hüseyin'in nehirden su almasını önüne geçmek için 
nehirle onun bulunduğu yer arasına kondular. 

İçlerinden Ebu Hasin'i Ezdi'nin oğlu Abdullah 
çıkıp "Ey Hüseyin uzaktan suya bakarsın fakat su
suzluktan ölünceye kadar bir yudum içemezsin" di
ye bağırdı. 

Hz. Hüseyin bu sözden müteessir olarak "Ya 
Rabbi bunu susuzlukla öldür" diye dua etti ve duası 
kabul edilmiş olmalı ki bu kaba adam şiddetli bir 
hastalığa tutulup bir yudum su içse çıkanycr, ha

raret basıp yine su içtikce kusarak suyu çıkarı
yordu. Sonunda böyle susuzlukla can verdi. 

Su kavgasından sonra Hz. Hüseyin Sa'd'm oğlu 
ömer'e haber gönderip iki asker · ortasında buluştu
lar. görüştüler. Fakat ne konuştukları layıkı ile bi
linemedi ise de çok sağlam rivayetlere göre H2. Hü
seyin "Bana izin veriniz geri döneyim yahut tsıam 
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hudutlar·mdan bir yere gidip emre bağlı bir nefer 
gibi tsıam dinine hizmet edeyim. Bir rivayette de 
Şam'a gideyim" demiş. Ömer bunu da uygun bulur 
yollu Ziyad'm oğluna yazmış. Ziyad kumanaanla
rından önde gelenleri toplayıp i§i anlatınca Zül Cev
şen'in oğlu Şimr kalkıp "Hüseyin senin eline düş
müş iken onun bu teklifini kabul edecek misin? Ye
min ederim ki o bu suretle savuşup giderse ıruvveti 
artar ve senin kuvvetin zayıflar. Hüseyin arkadaş
ları da senin verdiğin hükme, karara boyun E-ğerek 
teslim olmalıdırlar. Hüküm senin elindedir. tste�n 
af edersin Yemin ederim ki ben işi öğrendim. Ömer 
iki asker arasında bütün gece Hüseyin ile gô�üp 
konuşuyormuş" deyince Ziyad'ın oğlu "Hakkm var 
diyerek ömer'e bir mektup yazmış. Hüseyinl:? arka
daşları benim hükmüme razı olarak teslim olurlar
sa onları salimen bana gönder. Eğer karşı koyar
larsa harbet ve onları atlara çiğnet. Eğer sen tie em
rimi yapmazsan kumandanlıktan vazgeç ve l:.Skeri 
Şimre teslim et" demişti. Şimre de "Al bu e·vıirna
meyi ömer'e götür, eğer yazdığım gibi hareke� eder
se onu dinle ve emrine uy. Yahut sen onun ve as
kerinin üzerine emirsin. tşini yap ömer'in de boy
nunu vur başını bana gönder" diye eline bir emir
name verdi. 

Şimr Kerbela'ya geldi ve emirnameyi ömer'e 
verdi. Ömer "Allah cezanı versin ne çirkin hsberle 
geldin. Benim meramım işi düzeltmekti. Yemin ede
rim ki Hüseyin teslim olmaz. "Çocuk babasının sır
rıdır" dedi. 

Şimr "ne yapacaksın" diye sordu. Ömer "Ne 
yapayım çaresiz hükmünü yerine getireceğim" diye-
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rek askerini Hz. Hüseyin'in üzerine yürüttü. O za
man Muharrem'in dokuzuncu perşembe günü ikindi 
vakti idi. 

Hz. Hüseyin çadırının önünde başını iki dizi 
üzerine koyup dalmıştı. Hemşiresi Zeynep yanına 

gelip uyandırdı. Hz. Hüseyin, şimdi rüyamda Ra

sfılüllah'ı gördüm "Bize geleceksin" buyurdu. ne.. 
yince Zeynep: "Vah bizlere yazık" diyerek ellerini 

yüzüne vurdu Hz. Hüseyin "Kardeşim size ne var 

Allah size lütfu inayet eder" dedi. Hemen kardeşi 

Abbas gelip "Bu asker senin üzerine geliynr" de. 

yince Hz. Hüseyin onu ömer'e gönderip ertesi gil
ne kadar mühlet istedi. O da askerin ileri ge:ienleri 
ile görüşüp ertesi güne kadar müsaade verdi ve 
askerini geri çevirdi. 

Sonra Hz. Hüseyin arkadaşlarım toplayarak 

güzel bir hutbe okudu ve onlara dua etti. Sonra 

"Size izin verdim, gece karanlığında savuşunuz her 

biriniz ailemden birinin elini tutarak şehir!ere ve 

köylere dağılınız Cenab'ı Hak hepinize hayır ile 

mükafat buyursun. Düşmanlar ancak beni istiyorlar. 
Bana galebe edince başkalarının arkasına düşmez
ler" deyince kardeşleri ve kardeş çocukları ve am

cazedeleri "Biz bunu yapamayız. Allah göstermesin 
sana bir hal olursa biz ondan sonra sağlık ·isteme
yiz" demeleri ile Hz. Hüseyin Akil okullarına dönerek 
"tçinizden Müslimin daha önce şehit olması sizin 

için yeter. Şimdi siz savuşup gidiniz" deyinc·� "Biz 
sonra halka ne diyelim, büyüğümüzü ve efendimizi 
ve en hayırlı amcazademizi terkettik, onlarla bera
ber ok atmadık kılıç vurmadık onların ne yaptıkla
rım bilmiyoruz mu diyelim. Yemin ederiz ki biz bu-
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nu yapamayız. Bize senden sonra yaşamak haram 
olsun" dediler. 

�- Hüseyin'in fedakar arkadaşlarından Avse
cetül Esedi'nin oğlu Müslim kalkıp "biz senin hak
kını vererek Allah'ın huzurunda mazur olmayalım 
mı? Yemin ederim ki o düşmanların . göğsünde mız

rağımı kırıp da kılıçta başlarına vurmadıkça �nden 
ayrılmam. Silfilıım olmasa da ölünceye kadar taş 
ile muharebe ederim" dedi. öteki arkadaşları da 
böyle söylediler. 

Bunun üzerine Hz. Hüseyin "Çadırlarınızı sık
laştırınız ve iplerini birbirlerine dolaştırınız. Arka
nızı sağ ve solunuzu çadırlar ile kapalı tutup yalnız 
düşmana karşı koyunuz. Onlar da öyle yaptılar ve 
geceleyin birçok odun ve kamış toplayıp çadırların 
arkasındaki alçak yere onları yığdılar ve bir nevi 
istihkfun yapıp bir dereceye kadar arkalarını temin 
ettiler. 

Ertesi gün Muharrem'in onu yani Aşure günü 
idi. Ömer sabahleyin askerine yürü emri verdi Hz. 
Hüseyin de kendi askerini sıraya dizdi. ömer'in as
keri altıbin kadar olup Hz. Hüseyin'in askeri ise 
otuziki süvari ve kırk piyade fedaiden ibaretti. 

Yukarıda geçtiği gibi odun ve kamış yığınına 

ateş verildi. · Bu  suretle ateşten bir istihkam mey
dana çıktı. 

Hz. Hüseyin devesine binip meydana çıktı . Düş
manlara dönerek "Ey ahali benim kim olduğumu 
düşünün, sonra vicdanlarınıza dönünüz. Ond m son
ra bakın benim kanım size helal mı? Ben sizin Pey
gamberinizin kızının oğlu değil miyim? Vasisi ve am
cazadesi olan zatın oğlu değil miyim? Rasfil-i Ek-
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rem'in Ş'.l Hadisini işitmediniz mi ? Biraderimle be
nim lçir. Siz Ehl'i Beyt gençlerinin efendil�l'isiniz 

ve Ehl'i sünnetin gözünün sürurusunuz buyurmuştu. 

Eğer bana inanmazsanız içinizde bunu size söyleye

cek kimseler vardır. Abdullah'ın oğlu Cabire, Ebu 

Said'e V€ Erkam'ın oğlu Zeyde sorunuz. Onlar Ra

sfil-i Ekrem'den bu Hadis-i Şerifi işittiklerini size 

haber verirler. Benden ne istiyorsunuz? tçinizden 

birini mi öldürdüm. Yahut mallarınızı mı zorla al
dım ? Ey filanlat ve filinlar buraya gel diye bana 

davet mektubu göndermediniz mi? Eğer beni istemi
yorsanız bırakınız. Geri dönüp kendi yerime gide

yim" dedi. Eş'as'ın oğlu Kays, "Siz Ziyad'ın oğlu

nun hükmü üzerine teslim olsanız olmaz mı" de

yince "Hayır yemin ederim ki olmaz. Size nıiskin 

ve zelil olarak kendimi teslim edemem" diye deve

sinden indi. 

Hz. Hüseyin'in sağ kolkumandanı olan Kayn'm 
oğlu Züheyr bir kısrak üstünde silahlı olarak mey
dana çıkıp "Ey ahali biz sizi zalim oğlu zaliJTı olan 
Ziyad'ın oğlu Ubeydullah'ın aleyhine yürüıneğe da
vet ediyoruz" dedi. Eşkiya, Züheyr'e sövdüler ve 

Ziyad'ın oğlunu övdüler ve "Biz senin arkadaşım ve 

onunla beraber olanları öldürmedikçe yahut tutup 
Ziyad'ın oğluna teslim etmedikçe buradan ayrılma

yız" dediler. Züheyr de "Ey Allah'ın kulları Fatı

manın oğlu yardım edilmeğe, Sümeyye'nin oğlundan 

daha layıktır. Eğer ona yardım etmeyecekser.iz onu 

öldürmekten sakınınız, onun yolunu açınız. Hiç ol

mazsa Şatll'a gitsin. Şüphe etmem ki amcazadesi 

Muaviye'nin oğlu Yezid bundan memnun olmasın" 

dedi. 
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Bunun üzerine ömer'in sol kol kwnanda.."11 olan 
Şimr ona bir ok attı. Züheyr de ona sövdü ve "Ben 
sana hitabetmiyorum, sen bir hayvansın zannetmem 
kl Allah'ın Kitabında iki Ayeti doğru düıiist ckuya
bilesin. Kıyamet günü seni çok elemli azab ile müj
delerim" deyince Şimr "Allah seni de arkada§ını da 
kahretsin" deyince Züheyr "Sen beni ölümle mi kor
kutuyorsun. Allah'a kasem ederim ki seninle bera
ber ebedi kalmaktansa ölümü tercih ederim" dedik
ten sonra yüksek sesle "Ey Allah'm kullan bu alçak 
ve cani herif sizi aldatmasın, Allah'a yemin E.derim 
ki Muhammed'in zürriyetinin kanını dökenl�r Mu
hamrned'!n şefaatine nail olamazlar'' dedi sonra Hz. 
Hüseyin'in emri ile geri döndü. 

Ömer Hz. Hüseyin üzerine yürüyünce kol baş
larında Yezid'in oğlu Hur onun yanına gelip "Allah 
sana doğru yolu göstersin bu zat ile dövüşecek mi
sin" demiş Ömer de "Evet dövüşeceğim" d.cyince 
Yezid'in oğlu Hür "O zatın tekliflerinden birini ka
bul etsen olmaz mı" deyince Ömer "Evet yemin ede
rim bence olur fakat ne yapayım ki senin Emirin 
kabul etmiyor" diye cevap vermiş. Hür ise yavaş 
yavaş Hz. Hüseyin'e yaklaştıkça kendisinde bir tit
reme başlamış arkadaşlarından Evsin oğlu Muhacir 
"Ben senin halinde bir acaiplik görüyorum. Hiç bir 
çarpışmada sende bu hali görmedim. Kufelilerin en 
kahramanı kimdir diye sorsalar seni gösterird!rrı" den 
yince Hür ona karşılık olarak "Yemin ede,·im ki 
kendi nefsimi cennet ile cehennem arasında muhay
yer bırakıyorum ve cennete başka şey tercih ede
miyorum" dedikten sonra kısrağını tepti ve Hz. Hü
seyin'in yanına geldi. "Allah beni sana feda etsin. 
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Ey RasUlüllah'm oğlu senin dönüşüne engel olan ve 

seni burada tutan benim. Allah'a yemin ederim ki 

arkadaşlara söylediğim şekli kabul etmeyeceklerini 

ve işin bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Ben şiın 
di sana günahımdan tövbe ederek geldim. önün

de ölünceye kadar çalışacağım. Bu kararım &caba 

tövbe-i nasillı olur mu" diye sordu. Hz. HüseYin de 
"Allah seni affeder" buyurdu. 

Hur ,kendi arkadaşlannın önüne doğru Haledi. 

"Ey Cemaat Hüseyin'in tekliflerinden birini kabul 

edin ki Allah da sizi affetsin" diye bağırdı. ::::a'd'in 
oğlu ömer "Bw1a bir çare bulsam ben de olmasını 

isterdim" dedi. Hür sözüne devam ederek "Ey Kii
feliler siz Hüseyin'i davet ettiniz, uğrunda ':!an fe

da ederiz dediniz sonra onu öldürmeye niy.:!i: edip 

etrafını sardınız. Şimdi burada mahsurdur. Onu 

Hıristiyanların, Yahudilerin ve Mecusilerin i�tiği 

Fırat suyundan mahrum ettiniz. Ailesi ile beraber 

susuzluktan bitkin bir hale geldiler, Muhamrned'in 

zürriyeti hakkında ne kadar fena muamele ediyor

sunuz. Eğer tövbe edip de bu halden geçmezseniz 

Allah size susuzluk gününde su vermez" df'yince 

düşmanlar ona sövdüler v� üzerine ok attılar O da 

dönüp geldi. Hz. Hiıseyin'in karşısına çıktı. �P'd'ın 
oğlu Ömer ki gönülsüz olarak bir kumandan bulunu

yordu ancak makam hırsı ile böyle çirkin ım işe 

girmişti. Hemen askerini yürüttü ve bir oı< alıp 

attı. "Şahit olunuz önce ok atan benim" diyerek 

halkı şahid tuttu ve askeri ok muharebesine baş

lattı. 
Ziyad'ın azatlılarından Yesar muharebe meyda-
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nına çıkıp er diledi. Umeyr'i Kelbi'nin oğlu Abdul

lah ona karşı çıkarak onu öldürdü. 
Som-a Ziyad'ın oğlu Ubeydullah'ın azatlıların

dan Salim çıkıp Abdullah'a hamle etti. Abdulfo.n onu 
da öldürdü. Fakat elini siper etmiş olduğundan onun 
da parmakları kesildi. 

Hemen Abdullah'ın zevcesi Ommü Vehep eline 
bir sopa alıp kocasının yanına gitti, "Anam babam 
sana feda olsun, Fatıma evladının uğrunda rövüş" 
dedi. Abdullah ona "sen geri dön" deyince "Senin
le beraber ölmedikçe dönmem" dediyse de Hz. Hü
seyin'in emri ile geri döndü. 

Düşman ordusunun sağ kol başı olan Haccac'ı 
Zebidi'nin oğlu Amr süvarisi ile hücum eqin•?e beri 
taraftan üzerlerine ok yağdırıldı. Kimi öldü kimi 
yaralandı. 

İçlerinden tbn-i Havze adında cahil bir herif 
şaşılacak bir söz söyledi. Yani "Ey Hüseyin seni 
cehennemle müjdelerim" dedi. 

Hz. Hüseyin ona karşı "Sen yalancısın, senin 
dediğin gibi değildir. Ben rahim ve şefi' ve kendi
sine . itaat ve ibadet olunan Rabbimin huzuruna 
giderim" dedikten sonra "Ya Rabbi bu şahsı ce
hennemine gönder" dedi. 

Bu tbn-i Havze hiddetlenip birden bire atını 
sürdü. Atı ürküp düştü. Mel'unun ayağı üzengide 
kaldı. Atı kaçıp onu sürükleyerek ve taştan taşa 
çarparak öldürdü. 

Vail-i Hadrami'nirı oğlu Mesruk "Acab':l Hü
seyin'in başını ele geçirip de Ziyad oğlundan bir 
rütbe ve bir mevki alabilir miyim diye düşünüp du
rurken Hz. Hüseyin'in duası üzerine tbn-i Havze'-
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nin nasıl felaketli bir ölümle canını cehenm�me ıs
marladığını görünce "Ben bundan sonra Rasiı.lcllah' -
ın Ehl-i Beyti ile dövüşmem" diyerek savuşup gitti. 

Muharebe kızışınca eşkiyalar tarafından Ma

kil'in oğlu Yezid meydana çıkıp Hz. Hüseyin'in ya
kın arkadaşlarından Hudayrın oğlu Berir'e �önerek 
"Ey Berir görüyormusun Rabbin sana ne yo.ptı ?" 
deyince, o da "Rabbim benim hakkımda hayır, senin 
hakkında şer yarattı" demesi ile Yezid ona "Sen 
yalan söylüyorsun" deyince Berir "Gel seninle la
netleşip sonra da dövüşelim" demesi ile o da kabul 
edince hemen "Allah yalancıya lanet ve batıtd::.> bu

lunanı da kahretsin" diyerek ve sövüşerek vuruş
maya · çıktılar, 

önce Yezid bir hamle etti. Berir'e bir şey ya
pamadı. Sonra Berir bir kılıç vurdu Yezid'ir:ı baş

lığını yardı ve kılıcın ucu beynine indi. 
Sonra Berir'in üstüne Münkatl-ı Abdi'nin oğlu 

Radi hücum edince kucak kucağa geldiler. Sonra 
Berir onu yıktı. Göğsüne oturdu fakat Cabi:r'i Ez

di'nin oğlu Kab arkadan gelerek Berir'i mızrakla 
vurdu ve .kılıçla işini bitirdi. Allah rahmet Pylesin. 
Sonra K!!'b geri dönünce karısı karşılayıp "Ey 
Ka'b sen_ Fatımanın oğlunun düşmanlarına yardım 
ettin ve Kurra'nın büyüğü ve efendisi olan Berir'i 
öldürdün. Bundan sonra seninle hiç kOnll$rrıam" 
dedi. 

Sonra Ensar'dan Karza'mn oğlu Amr meyda
na çıkıp Hz. Hüseyin'in uğrunda şe}J.it oluncaya 
kadar dövüştü. Eşkiya tarafında bulunan kardeşi 
"Ey Hüseyin ey yalancı oğlu yalancı kardeşimi sa
pıttın, ölümüne sebep oldun" diye bağırmasiyle "Al-
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Iah kardeşine doğru yolu gösterdi ve sen doğı u yol

dan çıktın" deyince o da "seni öldürmezsem Allah 

beni öldürsün" diyerek hücum etti ve hemen Hi
lfil'in oğlu Nafi karşılayıp o habisi vurup yere dü
şürdü. Fakat arkadaşları yetişip kurtardı. 

Yukarıda adı geçen Yezid'in oğlu Hür, Hz. Hü

seyin uğrunda çok şiddetli dövüşüyordu. Bu sırada 

Süfyan'ın oğlu Yezid onunla çarpışmaya çıkmıştı. 

Hür ona aman zaman verrniyerek vurup öldürdü. O 
sırada Hırns'in oğlu Müzahim meydana çıkıp er di

ledi. Onu da Hilfıl'in oğlu Nafi karşılayıp öldürdü. 

Küfe ordusu Hz. Hüseyin'in askerine nisbetle bi
re altmış raddesinde idi. Hz. Hüseyin'in galeoe çal
masına maddeten ihtimal verilmezdi. Kumand,ırı olan 

Sa'd'ın oğlu Ömer yukarda söylediğimiz gibi ou va

zifeyi gönülsüz olarak kabul etmişti. Beraoerinde 

bulunanların içinde de kalben Hz. Hüseyin'e taraftar 

olanlar bulunuyordu. Hz. Hüseyin tarafındaki fedai

lerin galebe çalmaları Kufe ileri gelenlerini ürküttü. 

Bunun üzerine sağ kol başı olan Haccac'm oğ

lu Amr "Ey ahali biliyor musunuz kimlerle rr.uha

rebe ediyorsunuz. Pek küçük bir toplulukla çarpı

şıyorsunuz, eğer birer taş atsanız onları öldür iirsü

nüz. Ey Kiifeliler inzibat ve itaat altında bulunu
nuz. Dinden ayrılıp da Emirü'l Mü'minine aqi olan
ları öldürmekte tereddüt etmeyiniz" deyince Sa 'd'in 

oğlu ömer de "Söz budur" diyerek toplu bir halde 

hücum etmek için askeri tek tek çarpışmakt:J.ıı men 

etti. 
Hz. Hüseyin bunu işitince "Ey Haccac'm oğlu 

Amr sen halkı benim aleyhime mi kışkırtıyı.>rsun? 

F. 16 
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Allah'a yemin ederim ki ruhlarınız alınırken dinden 
ayrılıp çıkan, kimler olduğunu öğrenirsiniz" dedi. 

Amr ise nasihat kabul eden gürfıhtan oL"Tiayıp 
hemen Fırat tarafından hücum etti ve Avseı:P'nin 
oğlu Müslim ile dövüşerek onu yere düşürrllıkten 
sonra dönüp gitti. 

Müslim henüz can vermeden Hz. Hüseyin'in sol 
kol başı Muzahir'in oğlu Habib, onun yanına gitti. 
"Senin düşmen bana çok tesir etti, seni cennetle 
müjdelerim. Eğer arkandan geleceğimi bilmesem is
terdim ki bana bir vasiyet et de ben de senin \'asiye
tini yerine getireyim" deyince Mi.islim eliyle Hz. 
Hüseyin'e işaret ederek "!şte bunun uğrund3 can 
vermeni sana vasiyet ederim" dedi ve ruhunu tes
lim etti. Allah rahmet eylesin. 

Müslimin şahadeti arkadaşlarının pek gücüne 
gitmişti. Fakat o da kendini ucuz satmayıp nice ya
rarlıklar gösterip nice eşkiyayı yaraladı ve öldürdü. 

Cariyesi Müslim vefat edince "Vah vah Ey Av
sece'nin oğlu" diye feryad etti. Amr'ın adamlsrı da 
"Müslimi katlettik, Müslimi öldürdük" diye bağırın
ca düşmanın piyade kol başı olan Rebi'nin oğlu Şit 
işitip "Allah belanızı versin siz kendi elinizle ken
dinizi öldürüyorsunuz. Müslim gibi mert bir adamı 
öldürmekle mi memnun olup övünüyorsunuz? Al
lah'a yemin ederim ki Ben Azerbeycan mu.'w.rebe
sinde onun altı müşriki öldürdüğünü gördün öyle 
bir zatı öldürmekle öğünülür mü" dedi ve çok ;17.füdü. 

Çünki bu Rebi'nin oğlu kendi hemşerilerinden 
ayrılamayıp yerini muhafaza etmekte ise de önde ve 
sonra bu muharebeyi çirkin görüyordu. Hatta 
"Allah bu belde ahalisi.ne asla hayır vermez, hayret 
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etmezmisiniz ki bizler Hz. Ali ve oğulları ile bera

ber beş sene EbU Süfyan ailesi ile muharebe ettik. 

Sonra Ali'nin bu oğlunun aleyhine döndük ki o şim

di yeryüzündeki halkın en hayırlısıdır. Şimdi biz 

Muaviye soyu ile . ve zan.iye kadının oğlu ile heraber 

olarak onunla çarpışıyoruz. Bu ne büyük sapıklık

tır" derdi. 

O sırada sol kol başı olan mahut serkerde 
Şimr de şiddetli bir hücum etti. Hz. Hüseyin'in fe
dai yiğitleri de çok mertçe karşı koyup dövüştü

ler. Hele süvarileri otuz iki kişiden ibaret olduğu 
halde kaplan gibi her ne tarafa hücum ederlerse 

Kfıfe süvarilerini yarıp dağıtıyorlardı. 

tşte o sırada Umeyrin oğlu Abdullah fevkalade 

bir kahramanlık edip düşmanın belli başWa11ndan 

ikisini öldürmüş ve bir çoklarını da yere düşürmüş

tü. Sonra da kendisi şehit olmuştu. 

Kfıf e süvarisinin kumandanı olan Kays'm oğ

lu Urve askerin başında bulunan Sa'd'ın oğlu ömer'e 

haber göndererek "Görüyormusun şu bir avuc: ısüva
riden bizim süvarilerimiz neler çekiyor" diyerek pi

yade kol kumandanı Rebi'nin oğlu Şit'e, Ömer sen 

git deyince Şit esasen yukarıda geçtiği gibi bu mu

harebeden nefret ettiği için "Benden başka adam 

bulamıyormusun" diyerek özür dilediğinder. Ömer 

ondan vazgeçerek Nemir'in oğlu Hasin'i beşyüz ok

çu ile gönderdi. 

Okçular gelip Hz. Hüseyin'in süvarileri iistüne 
ok yağdırınca onlar da atlarından inip piyadt> ola

rak karşı koymağa mecbur oldular. tşte o sırada 

Yezid'in oğlu Hür çok mertçe dövüşmüştür. 
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Hz. Hüseyin yukarıda geçtiği gibi çadırları 
sıklaştırıp birbirine bağlamış olduğundan düşman 
yalnız cepheden hücum edebiliyordu ve düşmanın 
askerleri Hz. Hüseyin'in topluluğundan kat kat üs
tün iken onları her taraftan saramıyorlardı. Bunun 

üzerine çadırları aşmak için sağdan ve soldan Sa'd'ın 

oğlu Ömer birçok adamlar gönderdi. Gelenler ça

dırları aşmak ve bulduklarım yağma etmekle meş
gulken Hz. Hüseyin'in cemaatından üçer beş<!r kişi 
çadırların arasına girip o herifleri öldüriiyorlardı. 

Onun üzerine ömer'in emri ile çadırlara ateş 
verildi. Fakat düşmaıun istediği olmadı. Çünkü sağ

dan soldan çadırlar yanmağa başlayınca ateşt('n bir 
istihkam meydana geldi ve düşmanların hücumuna 
engel oldu. Fakat o çadırlarda bulunan kadınlarla 
çocuklar açıkta kalmış oldular. 

O sırada ümeyr'in oğlu Abdullah'ın cenazesi 
meydanda yatıyordu. Karısı Ornm'i Vehep çadırın
dan çıktığı gibi onun baş ucuna gidip bir taraftan 
yüzünden tozu toprağı silkiyor ve "Afiyet olsun cen
net nimetine kavuştun" diyordu. 

Şimr, onu görünce hiddetlendi ve hemen köle
sine emretti. O da zavallı kadının başına bir sopa 
vurarak öldürdü. Bu suretle kocasımn yanın.ı seri
lip kaldı. Allah rahmet eylesin. 

Müşriklerin bile kadınlarına ve çocuklarına do
kunmak şer'an men edilmiş ve aklen de kötü görül
müşken bir Müslüman kadın hakkında böyle bir 
çirkin muamelenin yapılması azgının kalbinin ne 

kadar kararmış ve gözünün ne derece kızmış oldu
ğuna yeterli bir delildir. 
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Şimr bu yaptığı vahşilikle yetinmeyip tir bö
lükle Hz. Hüseyin'in büyük çadırına yaklaştı ve 
.. Ateş getiriniz burasını içindekilerle beraber yaka
yım" dedi. içindeki kadınlarla çocuklar feryad ede
rek dışarı fırladılar. Hz. Hüseyin bunu işitip Şimre 

"Allah seni ateşle yaksın" diye bağırdı. 
Düşman reislerinden Müslim'in oğlu I-!amid 

Şimr'e dönerek "Bu hareketin pek çirkindir. Ateşle 
ceza vermek Allah'a mahsustur. Sen Allah'ın azabı 
ile mi ceza vermek istiyorsun, Kadınları çocukları 
mı öldüreceksin. Senin kumandanın da buna razı 
olmaz" dedi. Şimr onu dinlemedi lakin Rebi'nin oğlu 

Şit gelip onun önüne geçmesiyle o da cehennem 
olup gitti. 

öyle zamanı idi. Ebu Semamet üs Saidi "Ey 
Hüseyin sana canım feda olsun düşman sana yak
laştı. Yemin ederim ki ben senin uğrunda ölmE>
dikçe seni kimse öldüremez. Fakat bu namazı da 
senin arkanda kılıp da Allahıma öyle kavuşmak is
tiyorum" deyince Hz. Hüseyin başını kaldırdı "Na
mazı hatırlattın Allah seni, Allah'ın adını anan, 
m.maz kılanlardan eylesin Evet namaz vakti geldi, 
onlardan sorunuz namazı kılıncaya kadar dövüş
mekten vazgeçerler mi" dedi. 

Düşmandan mütareke istenildiği zaman Nü
meyr'in oğlu Husayn "Sizin namazınız makbul olmaz" 
deyince Hz. Hüseyin'in sol kol başı olan Muzahir'in 
oğlu Habib "Rasiililllah'ın soyunun namazı makbul 
olmaz da senin namazın mı kabul edilir eşşek he
rif" dedi. Hasin onun üzerine hücum etti. Habib 
kılıçla onun kısrağının başına vurdu. Kısrak şah
landı Hasin yere düştü fakat arkadaşları onu kur-
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tardı. Habib şiddetli çarpışmaya başladı ve Temim 
oğullarında.'1 birini öldürdü. Hemen Temimliler top
landı ve Habibi şehit ettiler. Hz. Hüseyin bwıdan 
dolayı çok müteessir ve mahzun oldu. 

Hz. Hüseyin'in sağ kol başı Kayn'ın o.�lu Zü

heyr ve Yezid'in oğlu Hur çok şiddetli döviiitüler. 
Biri düşman saflarını yarıyor içlerine dalıyor, öte
ki onu kurtarıyordu. Bir müddet böylece harbe de
vam ettiler. Nihayet düşmanın piyadeleri hücum 
ederek Hür'ü şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. 
Bu sırada Ebfı Semamet üs Said'i de düşman tara
fında bulunan bir amcazedesini öldürmüştür. 

Sonra düşman namaza durunca Hz. Hüs�yin de 
"Salatı Havf" denilen korku namazım kıldı. Na
mazdan sonra Muharebe şiddetlendi. Düşman Hz. 

Hüseyin'in yanına kadar geldi. Kayn'ın oğlu Züheyr 
bu sırada şehit oldu. 

Hilru'in oğlu Nafi zehirli okların üstüne ısmini 
yazar ve düşmanlara atardı. Bu suretle oniardan 
on iki kişi öldürdü ve bir çoklarını da yaraladı. 
Sonra iki kolunu vurup kırdılar ve onu esir etti
ler. Şimr onu alıp ômer'in yanına götürdü. Nafi'in • 

yüzünden kan akarak ömer'in huzuruna gelince 
"Sizden yaraladığım kimselerden başka on iki kişi 
öldürdüm, eğer bir kolum ka.lSClydı siz beni esir 
edemezdiniz" dedi. Şimr onu öldürmek için Kılıcını 
sıyırırken "Sen eğer Müslüman olaydın bizim kan
larımızla Allah'ın huzuruna çıkmak sana g'Jç ge
lirdi. Allah'a hamd ederiz ki bizim öli.imi.imüt"1 kul
larının kötüleri elinde takdir etmişdir" deyince 
Şimr onu öldürdü. "Nafi'e rahmet, Şimr'e lanet,. 
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Sonra Şimr şiddetli bir hücuma geçti. Hz. Hü
seyin'in Eshabı'ı gördüler ki eşkiya çoğaldı . Artık 

kendilerini de Hz. Hüseyin'i de koruyamayacaklar. 
Hemen onun önünde ölmek üzere birbirleriyle ya
rışmaya başladılar. 

önce Urvet ül Gıfari'nin iki oğlu gelip F..z. Hü
seyin'in önünde döğüşmeye başladılar. Es'ad Şiba
mi'nin oğlu Hanzele gelip Hz. Hüseyin'e selam ver
di ve ileri geçip harbe girdi. Cabir oğullarınJan da 
iki amca çocuğu gelip Hz. Hüseyin'e veda ederek 
harbe katıldılar. İşte bunların hepsi şehit oluncaya 
kadar cengettiler. Allah hepsine rahmet etsin. 

Sonra Ebu Şebib'in oğlu Abis ile kölesi �evzeb 
gelip Hz. Hüseyin'e selam verdiler . ve ileri geçip 
harbettiler. Şevzep şehit olunca Abis meydana çı
kıp er diledi. Kimse karşı çıkamadı. Sa'd'ın oğlu 
Ömer "Onu taşa tutunuz diye emretti" her taraftan 
üzerine taş atmaya başladılar o da zırhını ve baş
lığını çıkarıp ve bir hücum ederek düşmanı birbiri
ne kattı ve onları bozup perişan etti. Düşman tek
rar dönüp büyük bir kalabalıkla üzerine hücum ede
rek onu da şehit ettiler. 

Abdullah Meşrefi'nin oğlu Dahhak Hz. Hüse
yin'in yanına geldi. "Ey Allah Rasiılünün oğlu bili
yorsun ki senin yanında dövüşen oldukça ben de dö-
vüşürüm diye söz vermiştim. Şimdi kimse Kalına
yınca benim dönüp gitmem helfildir" deyince Hz. 
Hüseyin "doğrudur, hakkın var faKat nasıl çıkJp kur
tulabilirsin, takdire boyun eğerek git" diye izin ver
di. O da Allah'a sığınarak savuşup . kurtuldu. 

Hz. Hüseyin'in süvarileri hayvanlarının sinir
lerini kesip yaya kaldıkları zaman Dahhak kendi 
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kısrağını bir küçük çadırda saklayıp o zamana ka
dar piyade olarak cengetmişti. Bu sefer Hz. Hüse
yin'den izin alınca gidip kısrağını aldı ve· dönüp 
düşman üzerine hücum ederek içlerine girdi ve top
luluklarını yararak öte tarafa geçti. Onbeş kişi ar
kasına düştü, tutamadılar Dahhak kaçip ellerinden 
kurtuldu selfunete ulaştı. 

Ebuş Şahşa'ı Kindi diye tanınan Ziyad'ın oğlu 
Yezid ki KU:fe'den Sa'd'ın oğlu ömerle beraber çık
mıştı. Yukarıda geçen Hz. Hüseyin'in teklifle!'i red
dolununca o da ömer'in yanından ayrılıp Hz. Hüse
yin'in askerine katılmış ve muharebeye başl.ımıştı. 
Hz. Hüseyini'n yanına gelip önünde diz çöktü. Beş
yüz ok attı. Beşi bile şaşmadı. Her atışında Hz. 
Hüseyin ona hayr ile dua ederdi. Nihayet o da Hz. 
Hüseyin'in önünde şehit oldu. Allah ondan razı 
olsun. 

Evvelce yaralı olup da çadırların önünde ya
tanlar da düşmanın oraya kadar geldiğini g5rünce 
hep birden dövüşe kalktılar hepsi de bir yerde şe
hit oldular. Allah onlara rahmet etsin. 

O gün Ehl'i Beytten önce şehit olan Hz. Ali'nin 
oğlu Ali Ekber idi ki Aslan gibi düşmanla dövüşe
rek şehitlik mertebesine ulaşmıştır. 

Sonra Hz. Hüseyinin Abdullah adındaki oğlu 
ve Hz. Hasan'ın Ebfı Bekir ve Kasım adındaki oğul
ları ve baba bir kardeşleri yani Hz. Ali'nin Abbas, 
Cafer, Abdullah, Osman, Muhammed ve · Ebu Bekir 
adındaki oğulları ve amcazadeleri olan yani Cafer'in 
oğlu Abdullah'ın iki oğlu olan Avn ve Muhammed 
ve Ebfı Talib'in oğlu Akil'in çocukları Cafer, Ab-
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durrahman ve Abdullah ve Akil'in torunu M\isllm'· 
in oğlu Abdullah ve Akil'in torunu Ebu Said'in to
runu Muhammed mertçe cengederek hepsi şehit 
olmuşlar. 

Hz. Hüseyin bir müddet meydanda durdu. Düş
manlardan her kim yanına gelse onu öldürmek bü

yük günah olduğunu düşünerek vurmağa cesaret 
edemeyip dönüp gidiyordu. 

O sırada Hz. Hüseyin'in henüz sabi olan oğlu 

Ali Asgar yanında duruyordu. Bir ok gelerek za
vallıyı şetıit etti. Babası çok müteessir olup eşkiya
nın aleyhine dua ederek ağladı. Susuzluğu artınca 
Hz. Hüseyin su içmek için Fırata yaklaşınca düş
man tarafından atılan bir ok mübarek ağzına do
kundu. Ağzından akan kanları silerek yine onla
rın aleyhine dua etti·. 

Sonra Şimr bir bölükle gelip Hz. Hüseyin ile 
harem çadırları arasına girdi. 

Hz. Hüseyin "Yazık sizlere dininiz yoksa, ceza 
gününden korkmuyorsanız bari insan olunuz. İn
sanlığa yakışan bir tarzda hareket ediniz. Benim 
çoluğumu çocuğumu malımı mülkümü isyan eden 
-cahil adamınızdan koruyunuz" deyince "öyle olsun 
-ey Fatımanın oğlu" dediler. 

Şimr ise Hz. Hüseyin'in etrafını sarmış olan
ları onun aleyhine kışkırtmakta idi. 

Hz. Hüseyin de kükremiş aslan gibi sağa ve 
sola hücum edince eşkiya keçi sürüleri gibi açılıp 

dağılıyorhrdı. tşte o sırada Hz. Hüseyin'in nemşi
resi Zeynep ortaya çıkarak oraya yaklaşmış olan 
Sa'd'ın oğlu ömer'e dönüp "Ey Ömer senin gözünün 
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önijnde Fatımanın oğlu Hüseyin öldürülecek �i" de

yj.nce, Ömer iki gözünden akan yaşlar yanaklarına 
ve sakalına damlamaya başladığı için yüzünü öbür 

tarafa çevirdi. 
Hz. Hüseyin ise "Beni füdürmek için mi toplan

dınız. Bundan sonra Allah size felah vermez. Hatı
rınıza hayalinize gelmeyen şekilde Allah sizden be
nim intikamımı alır. Allah'ın elim azabına düşersi
niz" diyerek meydanda dolaşıyordu. Çok zaman 
böyle meydanda kaldı. Halk istese onu hemen öldü
rebilirlerdi. Fakat kimse bu cinayeti işlemey� cesa
ret edemiyordu. Bu vebalin altına başkası girsin 
diye birbirlerine bakınıp duruyorlardı. 

Nihayet Şimr oradakilere dönerek "Allah bela
nızı versin ne bakıyorsunuz niçin bu adam� öldür
müyorsunuz" diye bağırdı. Bunun üzerine eşkiya 
güruhu hücum ettiler. Şerik'i Temimi'nin oğlu Züra 
Hz. Hüscyin'in sol eline ve başka biri de sol omuzu
na kılıçla vurdu. Hz. Hüseyin düşüp kalkarken Enes'i 
Nehai'nin oğlu Sinan mızrak ile vurup yere düşür
dü ve Asbah'i Yezid'in oğlu Havli'ye başım kes dedi. 
Havli bu cinayeti yapmak isterken eline titreme ge
lirdi. Hemen sinan hayvandan inip Hz. Hüseyin'in 
mübarek başım vücudundan ayırarak Havli'ye verdi. 

Sinan, Kab'ın oğlu Bahr, Eş'asın oğlu Kays 
ve Ezdi'nin oğlu Esved mübarek Şehid'in elbiseleri
ni ve silahlanın paylaşWar. öteki eşkiya da çadır
lara hücum ederek döşeme, elbise ve develerini ve 
diğer eşyasını hatta kadınların üstündeki eşyayı bile 
yağma ettiler. 

Hz. Hüseyin o vakit ellibeş yaşında idi. Vücu
dunda görülen nice ok yaralarından başka otuzüç 
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mızrak yarası ve otuzdört darbe eseri daha bulundu. 

Allah kendisinden hoşnut olsun. 

Muta'ın oğlu Süveyd ki ağır yaralı olduğu hal

de düşüp ölüler arasında kalmıştı. Eşkiyarun "Hü

seyin öldürüldü" dediklerini işitince sıçrayıp yanın

da bulunan bir bıçağı ile bir hayli dövüştükten sonra 

şehit olmuştur. tşte Hz. Hüseyin'in arkadaşlarından 

en son öldürülen budur. Allah rahmet eylesin. 

Hz. Hüseyin'in Ali adında üç oğlu vardı ki Ali 
Ekber ve Ali Asgar yukarıda geçtiği gibi muharebe

de şehit olmuşlardı. Ali evsat ki Zeynel Abidin diye 

tanınır, o zaman yirmi bu kadar yaşında bir yiğitti 
fakat hasta olduğundan harbe giremeyip harem ça

dırında yatıyordu. Eşkiya onun yanına gelince Şimr 

onun da öldürülmesini emretti. Fakat Müslim'in oğlu 

Hamit ona engel oldu. Sa'd'ın oğlu Ömer gelip "Bu 
kadınların çadırına kimse girmesin ve bu hasta ço

cuğa taarruz olunmasın ve bunların her nesi alın

mışsa geri verilsin diye emretti ise de hiç bir şey 

geri çevrilmedi. 

Hz. Hüseyin'in Hasan ve Ömer adında iki oğlu 

daha vardı. Lakin pek küçüktüler. Bundan dolayı 

eşkiya onlara dokunmadı. 

Hüseyin'in katili olan Sinan'a öteki eşkiya ar

kadaşları "Sen Ali'nin ve Rasfıl-i Ekrem'in kız:ı olan 

Fatma'nın oğlunu öldürdün. Arab'ın en büyüğünü 

öldürdün ki bunların elinden hükümeti o alacaktı. 

Sen bunların Emirine git mükafatını iste, bütün 

mallarını sana verseler azdır" dediler. 

Sinan da çok cüretli ve kafası karışık bir şair 

olduğundan Sa'd'ın oğlu ömer'in çadırının kapısı 

önüne gidip durdu ve "Bana gümüşten pek ağır 
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bir üzengi yaptır ve altın ile yaldızlat. Ben gayet 
büyük bir adamı öldürdüm. Halkın ana ve babaca 

en hayırlı olanını öldürdüm. Halkın soy sopca en 

hayırlısını ve en yükseğini öldürdüm" manasında 
şiirler söyledi. 

Sa'd'ın oğlu Ömer "şu deliyi içeri getiriniz" 

dedi ve "Ey mecnun adam niçin böyle sözler söylü

yorsun. Ziyad'ın oğlu duyarsa senin boynunu vu
rur" diyerek sopayla onu dövdü. 

Hz. Hüseyin'in Eshabından şehit olanlar yetmiş 

iki kişi idi. Sa'd'ın oğlu ömer'in askerinden de mec
ruh olanlardan başka ölenler seksen kişi idi. 

Sa'd'ın oğlu Ömer şehitlerin başlarını Yezid'in 
oğlu Havli ve Ezdli Müslim'in oğlu Hamit ile vali 
Ziyad'ın oğluna gönderdi. 

Havli geç vakit KO.fe'ye varmıştı. Hükümet ko

nağım kap&lı bulduğundan kendi evine gitti ve Hz. 
Hüseyin'in başını tencere altına koydu ve yatağına 

girdi. Karısına dedi ki "Sana dünyalara değei bir 

servet getirdim, işte Hüseyin' in başı avlumuzdadır". 
Karısı "Vah vah yazıklar olsun sana herkes 

altın gümüş getirdi. Sen Rasill-i Ekrem'in oğlunun 
başını getirmişsin. Vallahi bundan sonra seninle 
bir yastığa baş koymam" dedi ve yatağından kalkıp 
dışarı çıktı. 

Bu kadından rivayet edilir ki "Dışarı çıkınca 
bu tencereye gözümü dikip durdum. üzerine nur
dan bir direk inmişti ve etrafında bir beyaz kuş do
laşıyordu" demiştir. 

Sabah olunca Hz. Hüseyin'in başı Ziyad'm oğlu 
Ubeydullah'ın divanına götürüldü. Şimr Eş'asın oğ
lu Kays, Haccacın oğlu Amr, Kays'ın oğlu Urve 
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orada idiler. öteki Kerbela şehitlerinin başları da 
oraya getirildi. 

Ziyad'ın oğlu bir değnekle Hz. Hüseyin'in du
dakları ara�ına dokunup duruyordu. Erkam'ın oğlu 
Zeyd "Değneği kaldır. Yemin ederim ki ben Ra
sfılüllah'ın dudaklarını bu dudakları öperken gör
düm" diyerek ağlamaya başlayınca Ziyad'ın oğlu 
"Allah senin iki gözünü kör etsin. Eğer bur.amış 
bir ihtiyar olmasan senin boynunu vururdum" dedi. 
Zeyd "Ey bundan sonra kul olacak Arap remaatı 
siz Fatıma'nın oğlunu öldürdünüz, Mercane'nin oğ
lunu yani Ziyad'ın oğlunu üzerinize Emir yaptınız. 
O sizin ulularımzı, en iyilerinizi öldürür, en kötü
lerinizi kendisine kul eder. Siz bu alçaklığa razı ol
dunuz. Zillete razı olanlar bizden uzak olsun" deyip 
gitti. 

Sa'd'ın oğlu ömer iki gün Kerbela'da kaldıktan 
sonra Küfe'ye geldi ve Hz. Hüseyin'in kızlarını ve 
kız kardeşlerini onlarla beraber olan çoluk çocuğu 
birlikte götürdü ve giderken Kerbela şehitlerinin 
cenazeleri yanından geçirdi. Kadınlar onları görünce 
bağırarak ağlaştılar. Hz. Hüseyin'in kızkardeşi Fa
tıma'nın kızı Zeynep "Ey Muhammed sana gökteki 
melekler Selat'u Selam getirsin. İşte Hüseyin kan 
deryasına batmış azası kesilmiş, kızların esiı·, zür
riyetin öldürülmüş" diyerek ağladı ve dostu düşma
nı ağlattı. 

KUfe'ye gelip de onları Ziyad'ın oğlunun hu
zuruna getirdiklerinde Hz. Zeynep en eski ve en kö
tü elbisesini giyip tanınmaz bir kıyafete girip ca
riyeleri de etrafım sarmış idi. 
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Ziyad'ın oğlu "Bu oturan kimdir" diye Uç ke
re sordu. Zeynep Hazretleri bi:rşey söylemedi. Fakat 
cariyelerinden biri "Fatıma'nın kızı Zeynep'tir" di
ye cevap verdi. 

tbn-i Ziyad "Sizi rezil eden ve masallarınızı 
yalana çıkaran Allah'a hamd olsun" dedi. 

Hz. Zeynep de "Allah'a hamd ederim ki bize 
Muhammed'le ikram etti ve bizi onunla tertemiz 
etti. Yoksa senin dediğin gibi değildir. Fasik olan 
düşkün facir olan da yalancıdır'' dedi. 

Sonra Ziyad'ın oğlu hasta bulunan "Zeyn-el
Abidin" Hazretlerine bakıp "Adın nedir" diyt: sor
du. O da "Ali" diye cevap verdi. Ziyad'ın oğlu "Hü
seyin'in oğlu Ali'yi Allah öldürmedi mi" dedi. 

Zeyn-el-Abidin de "Ali adında başka bir kar
desim vardı. Halk öldürdü" deyince Ziyad'ın oğlu 
"Onu Allah öldürdü" demesi üzerine Zeyn-el-Abidin 
sustu. tbn-i Ziyad "Niçin söylemiyorsun" deyince 
(Ruhları öldükleri zaman Allah alır) mealindeki 
Ayet-i Kerimeyi okudu. Bu halde ölenlerin ruhları
nı alan Allah olup öldürenler de azap görür demek 
olacağından Zeyn-el-Abidin Hazretlerinin bu ceva
bından Ziyad oğlunun çok canı sıkılmakla " ı\J.lah'a 
yemin ederim ki sen de onlardansın" diyerek onun 
da öldürülmesini emredince Zeynep Hazretleri fer
yad etti ve "Ey Ubeydullah eğer Müslümansa!" onu 
öldürdüğün zaman beni de öldür" dedi. Zeyn-e'i-Abi
din de "Ey Ubeydullah eğer Peygamber'in hanedanı· 
na bir nisbetin varsa beni öldürdüğün zaman kadın
lara Allah'dan korkan bir adam arkadaş et ki Müs
lümanca onları koruyarak yerlerine ulaştırsın" di
yerek vasiyet yollu nasihat etti. tbn-i Ziyad bir 
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müddet hayretle baktı ve onu öldürmekten vaz ge
çip bıraktı ve "Herkes camiye gelsin" diye tellal 
çağırttı. 

Halk camiye toplandı. Ziyad'ın oğlu Minbere 
çıkıp "Allah'a hamd ederim ki hakkı meydana koy
du ve Mü'minlerin Emiri Yezid'e ve ona bağlı olan
lara yardım etti ve yalancının oğlu yalancı olan Ali' -
nin oğlu Hüseyin'i ve onun taraftarlarını öldürdü'" 
dedi. 

Afif Ezdi'nin oğlu Abdullah ki Hz. Ali ile bera
berken bir gözü Cemel vak'asında, diğer gözü Siffiyn 
de kaybolmuştu. iki gözü ama olduğu halde gündüz
leri geceye kadar camide ibadetle meşgul olup son
ra evine dönerdi. tbn-i Ziyad'ın bu hezeyanlarım 
bu çirkin sözlerini işitince hemen yerinden sıçradı. 
"Ey Mercanenin oğlu yalancı oğlu yalancı baban 
ile sensin. Peygamber evlatlarını öldürüp de evliya
lar gibi konuşuyorsun" demesi ile Ziyad'ın oğlu he
men onu cami içinde astırdı. 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah bu suretle halkın gö
zünü korkutmakta ise de Hz. Hüseyin'in öldürül
mesi Müslümanlarca pek büyük bir cinayet olduğun
dan işin sonunu da düşünüyordu. Bunun üzerine 
Sa'd'm oğlu Ömer Kerbela'dan dönünce tbn-i Ziyad 
"Ey Ömer Hüseyin'in öldürülmesine dair sana yaz
mış olduğum mektubu g�ri ver" deyince "Ben onun 
ahkamını yerine getirdim. Mektup da kayboldu" 
deyince Ziyad'ın oğlu "Behemahal bulup getirecek
sin" diye israr etti. Ömer de "Yemin ederim ki ken
dimi mazur göstermek için Kureyş'in yaşlılarına 
okumak üzere sakladım. Ben sana Hüseyin hakkın
da bir nasihat ettim ki eğer Vakkas'ın oğlu Sa'de 
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yapmış olsaydım babalık hakkını yerine getirmiş 
olurdum. Yani babama hakkımı ödemiş olurdum" 
deyince Ubeydullah'm kardeşi Ziyad'ın oğlu Osman 
�'Ömer doğru söylüyor keşke kıyamete kadar Ziyad 
oğullarının burunlarında birer halka olaydı da tek 
Hüseyin katlolunmıyaydı"dedi. Ubeydullah da bu
nu reddedemedi. 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah'ın annesi Marcane 
da ona dönerek "Ey Habis, Peygamber oğlur;u öl
dürdün. Ebediyen Cennet yüzü görmeyeceksin" de
di. Fakat tbn-i Ziyad'ın o kadar gözü kızmış ve 
kalbi kararmıştı ki kendisine bir türlü söz tes�r et
miyordu. 

Sonra Ziyad'ın oğlu, Hz. Hüseyin'in mübarek 
başını ve öteki Kerbela şehitlerinin başlarını kadın
lar ve çocukları ile beraber Şam'a gönderdi. Zeyn
el-Abidin de onlarla beraber olup ellerine kelepçe 
ve boynuna zincir vurdular. 

Şam'a geldiklerinde Kays'ın oğlu Züheyr Ye
zid'in yanına girdi. Müjde verdi. Kerbela vak'asının 
tafsilatını bildirdi. Yezid'in gözleri yaşla doldu "Al
lah Sümeyye'nin oğluna lanet etsin" dedi ve Hz. 

Hüseyin'e rahmet okudu. "Bana gelseydi onu affe
derdim" dedi ve Züheyr'e bir şey vermedi. 

Rivayet ederler ki Hz. Hüseyin'in başı Yezid'in 
önüne konulup iş anlatıldığı zaman Küzeyr'in oğlu 
Amir'in kızı olup Yezid'in nikfilılısı olan Hint bu 
sözleri işitince çarşafa bürünüp çıktı. "Ey Emir-fil 
Mü'minin RasCilüllah'm kızı Fatıma'nın oğlu olan 
Hüseyin'in başı mı" deyince "Evet odur RasUliillah'
ın kızının oğluna matem et, Allah belasını versin 
tbn-i Ziyad acele ederek onu öldürdü" dedi. 
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Sonra Yezid izin verince halk içeri girdi. Mü
barek baş Yezid'in önünde idi. Elindeki değneği Hz. 

Hüseyin'in ağzına c;okup oynuyordu. Ebu Berzet-ül 
Eslemi (RA. ) "Değneği Hüseyin'in ağzına sokup 
eğleniyor musun ? Çok defa görmüştüm ki Rasfıl-i 
Ekrem bu ağıza yudum yudum su içiriyordu. Ey 
Yezid mahşere geldiğin zaman senin şefaatçm Zi
yad'ın oğludur. - Kesik başı işaretle - Bunun şefaat
çısı da Hz. Muhammed'dir" dedi ve çıkıp gitti. 

Yezid dedi ki : "Biliyor musunuz bu neden oldu? 
Bu zat benim babam Ali onun babasından hayırlıdır 
ve anam Fatıma onun anasından hayırlıdır. Ceddin 

Rasfılüllah onun ceddinden hayırlıdır ben de ondan 
hayırlıyım ve Halifeliğe ondan daha layığım dedi. 
Onun babası ile benim babam işi hakemlere r.avale 
ettiler. Hangisinin kazandığı bellidir. Allah içLı onun 
anası Fatıma benim anamdan hayırlıdır. Ceddine ge
lince Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse Al
lah'ın Rasfilünü kimse ile ölçmez. Fakat Hüseyin 
kendi bilgisi ve içtihadı dolayısı ile söyledi ve (Deki 
Allahim sen mülkün malikisin ve mülkü dileaiğine 
verirsin) mealindeki ayeti düşünmedi.'' 

Sonra kadınlar Zeyn-el-Abidin ile beraber Ye
zid'in önüne getirildiler. Hz. Hüseyin'in kesik başı 
orada duruyordu. Kadınlar onu görünce feryad et
tiler Yezid'in kızları ile Muaviye'nin kızları da ba
ğırıp çağırdılar. Hz. Hüseyin'in kızı Fatıma "Ey 
Yezid Allah'ın Rasfilü'nün kızları esir midir" deyin
ce Yezid "Ey kardeşimin kızı ben bunu istemezdim" 
dedi. 

Sonra kadınlar Yezid'in Harem dairesine götü
rüldüler. Bütün saray halkı olan kadınlar gelip on

F. 1'1 
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lara baş sağlığı dilediler ve onlarla beraber matem 
tuttular ve eşya olarak neleri ellerinden alınmışsa 
sordular kayıplarını kat kat verdiler. Bunun üzerine 
Hz. Hüseyin'in kızı Sükeyne "Muaviye'nin oğlu Ye
zid'den daha hayırlı bir kafir görmedim" derdi. 

Sonra Hz. Zeyn-el-Abidin'in demirlerini çıkart
tı. Onu yanına getirdi. Onu ve ona ait kadınlar için 
haremde ayrıca bir daire açtırdı. Akşam sabah ken
di sofrasında bulundururdu. 

Küfeliler kesik başı Şam camisine getirdiklerin
de Hakem'in oğlu Mervan gelip sordu. tşi öğrenince 
hemen dönüp gitti. Sonra karde$i Hakem'L"l oğlu 

Yahya gelip sordu. Ona da işi anlattıklarında "Siz 

kıyamet günü Rasiillüllah'ın huzuruna giremeyecek
siniz. Bundan sonra ben sizinle hiç bir işte bulun
mam" dedi ve onlardan ayrıldı. Daha sonra Yezid'in 
huzuruna girdiklerinde Yahya "Kerbela vak'asından 
dolayı. üzüntüsünü ve tbn-i Sümeyye'nin kötüliığünü 
anlatan şiirler söyledi. Yezid onun göğsüne vurup 
"Sus" dedi. 

Başka şairler de Hz. Hüseyin hakkında çok te
sirli mersiyeler söylemeğe ve bütün Müslümanların 
kalblerini yaralamağa devam ettiler. 

Yezid ehl-i Beytin yol hazırlıklarını yaptı ve 
askerin himayesinde onları Medine'ye gönderdi. 
Zeyn-el-Abidin ile veda ederken "Allah tbn-i Mer
cane'ye lanet etsin. Yemin ederim ben olaydım baba
nın her türlü tekliflerini kabul ederdim, fakat Al
lah'ın kaderi böyle imiş. Her ne ihtiyacın olursa 
bana yaz hemen yapılır" dedi. 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah Kerbela vak'asından 
sonra Medine'ye müjde göndermişti. Müjde;:!i Me-
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dine'ye varınca Said'in oğlu Amr ki Medine valisi 
idi. Tellallarla vak'ayı ilan ettirdi. Beni Haşim'in 
kadınları feryad-ü figan içinde Medine'ye velvele 
saldılar. Medine'de sanki kıyamet kopmuştu. Ebii 

Talib'in oğlu Akil'in kızı çok tesirli şiirler söyledi. 

Bütün Medine halkını ağlattı. Said'in oğlu Amr işi

tince güldü. "Bu da Osman'ın öldürülmesi faciası 

gibi bir vak'adır" dedi. Müslümanlar ise bu faciadan 

dolayı büyük kedere düştüler ve ümeyye oğulların
dan nefret ettiler. 

Rivayet olunur ki Yezid bu Kerbela vak'asın
dan dolayı Müslümanların pek çok müteessir oldu

ğunu göıiince "Allah o tbn-i Mercane'ye lanet etsin. 
Hüseyin'in tekliflerini kabul etmeyip onu öldürdü 
ve onun ölümü ile halkı bana gücendirdi ve herke
sin kalbinde benim için düşmanlık tohumu ekti. tyi 
kötü herkes Hüseyin'in katlini büyüterek benim 
aleyhimde bulunmağa başladılar" dermiş. 

BAZI VEFATLAR 

Bu acı vak'alar arasında Bedir'de bulunanlardan 
lttik'in oğlu Cabir ve Eshap'tan Amr-ı Eslemi'

nin oğlu Hamza. İkisi de yetmiş bir yaşında olduk
ları halde vefat etmişlerdir. 

Eshab'dan ve Kfıfe büyüklerinden Arfata'nın 
oğlu Halid (R.A.) de bu sene vefat etmiştir. 

Yine o sıralarda biat'ı Rıdvan'da bulupanlardan 
Amr-ı Müzeni'nin oğlu Aiz ve Eshab'dan Hurşe'nin 
oğlu Kays ve Uhud'da bulunanlardan Ebu Haysemet
ül Ensari ve Bedir'de bulunanlardan Malik'i Ema
ri'nin oğlu Utban vefat etmişlerdir. 
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ZOBEYR'tN OGLU ABDULLAH'IN AHVAL! 

Hz. Hüseyin'in şehit olması ve Peygamber ha
nedanına ümeyye oğullarının hatır ve hayale gelme
yen ihanetleri Müslüman efkarında o kadar büyük 
tesir yaptı ki Emeviye Devleti temelinden sarsıldı. 

Mekke'de Zübeyr'in oğlu Abdullah halka çok be
liğ bir hutbe okudu. Hz. Hüseyin'in öldürülmesinin 
ne derece büyük bir cinayet olduğunu söyledi ve 
KCı.felilerin aleyhinde bulundu. Yemame'de de Amir-i 
Hanefi'nin oğlu Necdet ümeyye oğulları aleyhine 
isyan etti. 

Mekkeliler Zübeyr'in oğluna "Meydana çık halk
tan biat al çünkü Hüseyin'den sonra senin karşına 
çıkacak kimse yoktur" dediler. Zübeyr'in oğlu ise 
gizlice biat alıp herkese "acele etmeyiniz" diyor
du. Çünkü Mekke'nin Emiri olan Said'in oğlu Amr
onun hakkında çok şiddetli bir kin beslediği hal
de ona güzellikle ve güler yüzle muamele ederdi. 

Muaviye'nin oğlu Yezid, Zübeyr'in oğlu Ab
dullah'ın Mekke' de birçok halkı kendi tarafına top
ladığını işitince onu 2incire vurmaya yemin etmiş 
ve bir gümüş zincirle hususi adamlar göndermiş 
olduğundan Zübeyr'in oğlu da Yezid'in adamların
dan sakınıp ihtiyatlı hareket ederdi. 

Arafat'ta Velid, vakfeden sonra hareket edin
ce · hacılar da ona uyarak yürüdülerse de Zübeyr' in 
oğlu kendi taraftarları ile beraber biraz bekledik
ten sonra hareket etti. 

Amir'in oğlu Cade de onu takip etti. Fakat 
Cade tbn-i Zübeyr'e gelip gider olduğundan halk 
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onun da yakında Zübeyr'e biat edeceğini ümit edi
yordu. 

O sırada Ebu Süfyan'ın torunu ve Utbe'nin oğ
lu Velid ile bazı Emeviye büyükleri "Said'in oğlu 
Amr istese Zübeyr'in oğlunu tutup sana gönderir
di" diye Amr'ı, Yezid'e koğuşturdular. Yezid Hic
ret'in altmış birinci senesi sonlarında Amr'ı azle
derek Hicaz valiliğini Utbe'nin oğlu Velide verdi. 

Utbenin oğlu Velid Hicaza vali olunca Mekke'de 
oturarak bir takriple Zübeyr'in oğbµıu tutmak için 
fırsat gözetiyordu. 

Zübeyr'in oğlu da ondan çekinerek itiyath dav
ranmakta idi. Fakat altmış iki senesi başlarında Ve
lid hakkında şöyle bir hile yaptı. 

Yezid'e bir mektup yazarak "Sen bize şaşkın bir 
adam gönderdin. Aklı başında hareket edemiyor. 
Eğer akıllı ve ahlakı yumuşak bir adam gönderirsen 
umulur ki işleri kolaylaştırır ve bu perişanlığı orta 
yerden kaldırır'' diye bildirdi. 

Yezid de Velid'i azlederek Ebu Süfyan'ın toru
nu ve Muhammed'in oğlu Osman'ı tayin etti. Os
man ise genç ve tecrübesiz bir adamdı. Me<lineli
leri yumuşatmak ve kendine bağlamak için Medine'
den Şam'a bir heyet gönderdi. !çlerinde Uhud'de 
şehit olanlardan meşhur Hanzale'mn oğlu Abdullah 
ve Eshab'dan Amr'ı Mahzumi'nin oğlu Abdullah ve 
Zübeyr'in oğlu Münzir ile Medine eşrafından başka 
zatlarda vardı. 

Yezid onlara çok riayet gösterdi. Hatta çok 
alim ve fazıl olan memleketinde de muhterem bir 
efendi bulunan Hanzale'nin oğlu Abdullah'a yüzbin 
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ve beraber bulunan sekiz oğluna onarbin ve Zü
beyr'in oğlu Münzir'e yüzbin dirhem ihsan etti. 

Onlar ise Yezid'in uzaktan işittikleri kötülükleri
ni yakından görünce ondan büsbütün nefret etmişler
di. Bundan dolayı Medine'ye döndüklerinde açıkca 
onun kötülüklerinden bahsederek "Biz bir adamın ya. 
mndan geliyoruz ki dini yok şarap içiyor hatta sar
hoş olduğundan namaz kılmıyor, tambur çaııyor. 
önünde köçekler oynuyor .Allah şahit olsun ki biz 
onu Halifelikte� çıkardık" dediler. 

Hanzala'nın oğlu Abullah da kalktı "Biz bir 
adamın yanından geldik ki eğer benim yanımda 
bu çocuklarımdan başka kimse olmasa bile yalnız 
onlarla bu adama karşı harbederim. !hsanını kabul 
edişim de ona karşı kuvvet edinmek içindir" dedi. 

Bunun üzerine Medine ahalisi Yezid'i Halifelik
ten indirerek Hanzale'nin oğlu Abdullah'a biat et
tiler. 

Yezid bunu işitince Ensar'dan Beşir'in oğlu 
Numan'ı Medine'ye gönderdi. O da gidip Medineli
lere nasihat etti. "Siz Şam askerine karşı gelemez
siniz" dedi dinlemediler o da Şam'a döndü. 

Medineliler altmış üç senesi başında valiler! olan 
Muhammed'in oğlu Osman'ı Medine'den çıkarıp bin 
kişi ile ümeyyeoğullarım Hakem'in oğlu Mervan'ın 
evinde sardılar. Onlar da Şam'a mektup yazıp Ye
zid'den yardım istediler ve bir aralık eman isteyip 
Medine'den savuştular. 

Yezid, Said'in oğlu Amr'ı Medine'ye memur 
ettiyse de o "'Senin için işleri düzelterek memleketi 
zaptu zapta ve itaate almış idim. Şimdi Kureyş'in 
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kanlarını dökmek lazrm gelecek bense bu işte bulu- · 
.narnam" diye cevap verdi. 

Sonra Yezid hemen Kllfe valisi Ziyad'ın oğlu 
Ubeydullah'a bir emirname yazarak · "Medine'ye git 
Mekke'de de Zübeyri'n oğlunu sar'' diye emretti. 
:tbn-i Ziyad da "Bir fasikte iki cinayeti yani RasCı
lüllah'ın oğlunu öldürmeyi · ve Mekke'ye karşı gaza 
-etmek cinayetlerini bir araya getirmek olmaz" diye 
>Özür diledi. 

Bunun üzerine Yezid Meri Ukbe'nin oğlu 
'Müslim'i memur etti. Müslim çok yaşlı ve hasta · 
bir adam olduğu halde vazifeyi üzerine aldı ve oniki

bin askerle Hicaz'a gitti. önce Medine'yi kuşatıp 
muharebe etmek isteyince Hanzala'nın oğlu Ab
dullah da Medinelilerle müdafaya ve karşı koyma
ya başladı. Abül Muttalib oğullarından Abbas'ın 
oğlu Fazl bir miktar süvari ile çok şiddetli b!r. hü
cum ederek düşmanın saflarını yardı. Müslim'in ya
nına kadar gitti ve Müslim zannederek kölesini · öl
dürdü. Fakat Fazl onunla beraber Avf'ın torunu ve 
Abdurrahman'ın torunu şehit oldular. Bunun üze
rine Şam askerleri Hanzala oğlunun üzerine hücum 
Ettiler. O da çok erkekçe müdafaa yaptı ve gayet 
kanlı bir muharebe oldu. Oğulları birer birer kendi 
önünde şehit olduktan sonra kendisi ve kardeşleri ve 
Medine eşrafından nice zatlar da şehit oldular. Bu 
suretle Medineliler bozuldu. 

Vakkas'ın torunu ve Sa'd'ın oğlu Muhammed 
de pek çok. yararlıklar gösterdikten sonra o da dağı-
lanlara katıldı. 

· 

M"üslim üç gün Medine'yi askerine mübah kıldL 
Onlar da Medine'ye girip üç gün istediklerini öldür-



KISAS-1 ENBiYA il · 1 

diller ve buldukları malları, eşyaları aldılar. Hasılı 

Şam askeri Rasfilüllah'ın şehrini tamamen yağma 

ederek harap ettiler. 

Anlaşılan "Ebu Zer-i Gıfari" (R.A.) nin yuka

rıda yazılan "Medine ahalisine ölüm ,ve yağma ile 
müjde" diye haber vermiş olduğu facia bu olmalıdır. 

Bu Medine faciasında tanınmış kimselerden pek 

çokları vefat etmiştir. Hz. Zeyn-el-Abidin ıse bu 

vak'ada halka karışmayıp tarafsız durduğundan 

Müslim tarafından kendisine kötü bir muamele ya

pılmadı. 

Bu hadise olduğu gün altmış üç senesi Zil

hiccesinin bitmesine iki gün kalmıştı. 

Bu sene Hac mevsiminde halkla beraber Zü
beyr'in oğlu Abdullah da hacetti. 

Medine faciasının haberi altmış dört senesi 
Muharremi'nin başında Mekke'de duyuldu ve Müs-· 

lim'in Mekke'ye hücum edeceği anlaşıldı. 

Müslim, Medine yağmasından sonra ordusu ile 
Mekke üzerine yürüdü. Fakat Müşellel denen yere 
varınca öldü. öleceği zaman reislerden Nümeyr'in 

oğlu Husayn'i çağırdı "Ey eşek palanımn teyilti<.:i ba
na kalsa seni bu askerin başına geçirmezdim fakat 
Mü'minlerin Emiri benden sonra seni kumandan

lığa tayiri etmişti. Çabuk ol ordu ile hareket et, bir 

an evvel harbe giriş Kureyş'e meydan verme" de
yip vefat etti. Husayn ordu ile hareket etti ve Sa
fer ayına dört gün kala Mekke'ye vardı. 

Mekkeliler ve Hicazlılar Zübeyr'in oğlu .\.bdul

lah'a biat ederek onun başına toplanmışlardı. Medi

nelilerden kaçanlar da oraya sığınmışlardı. 
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Amir'i HanefPnin oğlu Necdet de Beyt'-i Şe
risi korumak için Haricilerden bir fırka ile Mekke'

ye gelmişti. Meşhur Ebü Ubeyd'i Sakafi'nin oğlu 

Muhtar ki sonradan Şiilere reis olarak KUfe'de 
Emeviler aleyhine ayaklanmıştı. O da bu �ırada 

Zübeyr oğlunun yanına geldi. 

Şam askerleri Zübeyr'in oğlunu sardılar. Re
biülevvelin üçüne kadar şiddetli ve uzun mUharebe
ler oldu. Hariciler çok fedakarlıkla ve çok kan dö
kerek harbettikleri gibi Muhtar-ı Sakafi'nin de pek 

çok kahramanca hareketleri görüldü. 
Harem-ı Serifte dövüsmek yasaklanm!ş iken 

Şamlılar dinin bu hürmetini bozarak Kabe üzerine 
mancınıklar attılar. Harem-i Şerifin kutsiyetine bak
madılar Kabe-i Muazzamanın örtüsü ve ahşap yer
leri yandı. Rebiülahir'in başında Yezid'in ölüm ha

beri gelinceye kadar Şam askerleri şehri kuşatmada 
devam ettiler. 

YEZtD'tN SONRA DA OGLUNUN öLOMLER.t 

Muaviye'nin oğlu Yezid altmış dört senroi Re
biülevvelinin onbeşinde otuzyaşını geçmiş olduğu 
halde vefat etti. 

Oğlu küçük Muaviye yirmibir yaşında iken 

onun yerine geçti. 
Yezid'in vefatı haberi Mekke'ye ulaşınca Nü

meyr'in oğlu Husayn artık kuşatmayı bırakarak ve 
Zübeyr'in oğlu Abdullahla haberleşerek Ebtah adın
daki yerde buluşup görüştü ve "Sen Halifeliğe en ıa
yık olansın gel sana biat edelim ve beraber Şaın'a 
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gidelim benimle beraber bulunan asker Şam'ın hep 
ileri gelenlerindendir. Yemin ederim ki kimse sen
den başkasını istemez. Hemen dökülen kanları ba
ğı§ııyalım. Umumi af ilan edelim; halka emniyet ve
relim" deyince Zübeyr'in oğlu "Ben bu kanl'.irt he
der edemem. Yemin ederim ki harem ehliden ölen 
bir adam için sizden on kişi öldürülse yine kani ol
mam dedi." Husayn ona yavaşca söylerken o yüksek 
sesle "Vallaİıi olmaz billfilıi yapamam" diyordu. 

Husayn "Allah cezanı versin. Ben seni akıllı bir 
adam sayardım, ben seni Halifeliğe çağırıyorum. 
Sen adam öldürmek istiyorsun" diyerek ondan ay
nlıp askeri ile beraber Medine'ye gitti. 

Zübeyr'in oğlu pişman olarak "Şam'a gitmem.. 
bana burada biat ediniz. Sizi temin ederim ve hak
kınızda adalet yaparım'' diye Nümeyr'in oğluna arka
sınruiuı haber gönderdi. Nümeyr'in oğlu ise "Bizzat 

kendisi gelmezse bu iş olmaz. Çünkü Omeyye oğul
larından Halifeliği isteyenler var'' dedi ve yoluna 
devam ederek Medine'ye gitti. Orada bulunan ümey
ye oğulları ile birlikte Şam'a geldiler. Şamlılar Ye
zid'in oğlu Muaviye'ye biat etmiş olduklarından on
larda biat ettiler. 

Tarihçilerin tahkikine göre Zübeyr'in oğlu Ab
dullah Arab'ın cesur kahramanlarından ve Eshab'm 
alim ve fadıllarından abid zahit ve çok güzel ab-
18.klı Halifeliğe 18.yık bir adamdı. Fakat kendisind� 
Emir olmak için 18.zım olan iki haslet ,yoktu. Biri 
çok pinti idi, diğeri de bir işi iyi düşünebilip tedbir 
almaktaki kuvveti azdı. Eğer Husayn ile beraber 
Şam'a gelmiş olsaydı bütün halk ona biat ederdi. 
Çünkü Kerbela vak'asından dolayı MUslümanlann 
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kalpleri çok müt;eessirdi. Sonra Rasfil-i Ekrem'in 

şehrinin yağma edilmesi ve Beytullah'ın sarılıp ok 

atılması Müslümanları Emeviye devletinden soğut
muş ve yer yer karışıklıklar göriilmeğe başlarm.ştı. 

Küçük Muaviye ise çok insaflı ve dindar bir 
gençti. Olanı biteni ibret gözü ile görürdü. lşin ne 
kadar ağır olduğunu anladı ve kendi devletinden 

ümidi keserek ve nefret ederek bir gün "Herkes ca

miye gelsin diye tella.J. bağırttı." 

Halk camiye toplandıkları zaman minbere çıktı. 
Hutbe okudu ve "Ey ahali benim sizin işlerini;.� gör
meğe gücüm yetmez sizin için Ömer gibi bir adam 
aradım bulamadım. Danışma meclisi için altı kişi 
aradım bulamadım, siz Halifeliğe beğendiğiniZi se
çiniz" deyip minberden indi ve gidip evinde kapan

dı. Artık meydana çıkmadı. Kays'ın oğlu Dehhak 

ona vekaleten namazlarda imamlık ediyordu. C'mey
ye oğulları şaşırıp kaldı. Arası çok geçmeden Mua
viye de öldü. Halifelik müddeti üç aydır. Bir riva

yette de kırk gündür. Allah rahmet eylesin. 
Vefatında bazıları küçük kardeşi Halid'in Hila

fete seçilmesini istiyordu. Hususiyle Filistin valisi 
olan Malik'in oğlu Hassan onun olmasını çok isti

yordu. Çi.inkü Hassan vaktiyle Yemen'den gelip de 

Şam taraflarında yerleşmiş olan kabilelerden Kel
boğullan kabilesinin şeyhi idi. Muaviye'nin oğlu 

Y ezid'in annesi Meysun da bu kabileden olduğun
dan Hassan onun yani Yezid'in dayısı demek olduğu 

için oğullarını pek çok korurdu. Kendisi de Suriye 

de çok kuvvetli idi. Fakat !slam efkarı Emeviler 

aleyhinde olduğu için yer yer Zübeyr'in oğlu Ab
dullah'a biat olunmakta idi. 
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Hatta Yezid'in vefatında Irak valisi Ziyad'm 

oğlu Ubeydullah Basra'da bulunuyordu. Iraklıları 

kendisine biat ettirmek istediyse de emeline nail ola
madı. Basra'da KUfe'de ihtiJaller çıktı. Ziyad'm oğlu 
güç hal ile savuşup Şam'a kaçarak canını kurtara

bildi. Mekke, Medine, Hicaz, Yemen gibi Iraklılar

da Zübeyr'in oğluna biat ettiler. 

Sonra Zübeyr'in oğlu Mısır'a haber gönderdi. 

Mısırlılar da ona biat ettiler. 

Hasılı Emeviye devletini isteyen yalnız Su

riye kumandanları ve büyüklerinden başka kimse 
kalmadı. Kınıssirin Emiri Haris'i Külabi'niTl oğlu 

Züfer ve Humus Emiri Ensar'dan Beşir'in oğiu Nu

man da Zübeyr'in oğluna biat ediverdiler. 

Emeviye devletinin temel taşlarından biri olan 

Kays'ın oğlu Dahhak da gizlice Zübeyr'in oğluna 

biat etmiş ve ümeyye oğullarımn en büyüğü olan 

Hakem'in oğlu Mervan da hemen Mekke'ye gidip 
Zübeyr'e biat etmeye niyet etmişti. 

MERV AN'A BtAT OLUNMASI 

Mervan Zübeyr'e biat eylemek niyetinde iken 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah Şam'a geldi ve onun fik

rini çeldi. 

Mervan'ın fikirlerini öğrenince onunla görüşüp 

"Sen Kureyş'in şeyhi büyük bir adamsın. Nasıl gi

dip de Zübeyr'in oğluna biat edersin. Ben 8enin 

adına bundan utanırım" deyince Mervan bundan ce-
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saret alarak meydana çıktı. Bütün ümeyye oğulla
rı onların taraftarları ve azatlıları hep onun başı

na toplandılar. Yemen kabileleri de onlara katıldı 

ve Malik'in oğlu Hassan ürdün'e gelip halkı ümey
ye oğullarına biate davete başladı. Sonra Şam'a gel
di ve Yezid'in oğlu Halid'in Halife seçilmesini is

tedi. Fakat "Mervan gibi Kureyş'in yaşlı bir büyüğü 
varken Halid gibi bir çocuğa nasıl biat edelim" diye 

Hassan'ı kendi taraftarları .kandırdı. O sıra:'la Hz. 

ömer'in oğlu Abdullah'ın Hilafete seçilmesi sözü 
geçti fakat "Zayıftır, Halifeliği idare edemez" deni
lerek o da geri bırakıldı. Bütün Emeviler Me:::van'a 
taraftar oldu. Yemenliler de onun tarafında bulun
duğu için onun fırkasına Yemeniyye denildi. Kays'ın 
oğlu Dalihak ile onun taraftarları da halkı Zübeyr 
oğlunun tarafına davette devam ettikleri için bu fır

kaya da Kaysiyye denildi. Bu iki fırka arasında bir
çok görüşmeler ve çekişmeler oldu. Nihayet altmış
dört senesinin Zilkadesinde Şam'ın dışında bulunan 
Mercirahit denen yerde çok kanlı bir muharebe ol
du. Şam'ın eşrafından ve tanınmış kimselerden ve 
birçokları ile beraber Kays'ın oğlu Dehhak da öldü 

ve Kaysiyye fırkası fena halde bozuldu. Mervan 
Şam'a gelip Ebfı Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin sara

yına indi ve herkes ona biat etti. 
Beşir'in oğlu Numan, Dahhak'a yardım için 

Humustan asker göndermişti. Bu asker de Merci
rahid'de bulunduğu için . dağılıp perişan olunca Nu
man gece Humus'tan kaçtıysa da ahaliden bazıları 
arkasından yetişip onu öldürdüler. 

Kınıssir'in Emiri Haris'in oğlu Züfer de Kaysiy

yen'in bozulduğunu haber alınca sawşup kalkisya'ya 
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gitti ve oradaki Kays'ı Aylan kabilesi ile birleşerek 
Zübeyr'in oğluna bağlanmak üzere Mervan'a kar
şı durmağa karar verdi. 

Sonra Mervan, Said'in oğlu Amr ile oeraber 
Mısır'a gitti ve Zübeyr'in adamlarını kovarak Mı
sır'ı zabteddi ve oğlu Abdülazizi Mısır valisi tayin 
etti. O esnada Zübeyr'in oğlu Abdullah da btr mik
tar askerle beraber kardeşi Musab'ı Şam tizerine 
göndermişti. Mervan Mısır'dan dönüşünde işi öğre
nince ona karşı yeteri kadar askerle Said'in oğlu 
Amr'ı gönderdi ve muharebe sonunda Musab bozuldu. 
Mervan da hiç bir zorluğa uğramadan Şam'a girdi. 
Mısır da onun elinde kaldı. Fakat Hicaz ve Irak 
tarafları kendisini düşündürüyordu. Halbuki o za. 
man fitne yatağı olan Irak diyarında ne kadaı çok 
ihtilaf ve ihtilaller hazırlanmakta idi. 

Yukarıda geçtiği gibi Nümeyr'in oğlu Husayn 
Şam askerleri ile Zübeyr oğlunun üzerine yürüyün
ce Hariciler Kabeyi korumak için Mekke'ye gitmiş
ler ve Şam askerleri ile erkekce döğüşmüşlerei. Ha
riciler Hz. Osman'ı sevmezlerdi. Fakat muharebe 
sırasında mezhep bahsini açmağa vakit bul:ımamış
lardı. Yezid'in vefatından sonra Şam askerler! dö
nünce Zübeyr'in itikadını sordular. Onun Osman'ı 
sevdiğini anlayınca yanından ayrıldılar. Yemame ve 
Basra taraflarına dağıldılar. içlerinden bir fırka da 
Ehvaz'a gidip oranın vergisini toplamağa baııladılar. 
Şia taifesi de Tevvabin adı ile KO.fe'de gizli tiı ce
miyet kurup harp tedariki yapmakta ve fırsat kolla
makta idiler. Kerbela vak'ası üzerine çok pişman ol
muşlardı ve "Biz Hüseyin'i davet ettik geldi sonra 
ona yardım etmedik o da yalnız kaldı ve haksız yere 
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öldürüldü. Buna biz sebep olduk. Onun katillerini 

biz öldürmedikçe üzerimizden bu utanç lekesi silin
mez" diyerek tövbe ve istiğfar ettiler. Hz. Hüseyin'in 

kanını istemek ve katillerinden intikam almak üze
re aralarında yeminleşerek ahdettiler ve beş reis

lerinden birisi Eshab'dan Sard-ı Huzai'nin oğ!u Sü

leyman'ı kendilerine kumandan tayin ettiler. Bunun 
üzerine Süleyman, Medain'de ve Basra'da olan şii
lerle muhabere eder ve gizlice halkı Hz. Hüseyin'in 

kanını istemek için ayaklanmaya çağırır ve harp 
için lazım olan aletleri toplamaya gayret ederaı. 

Mekke'nin kuşatılmasında Zübeyr'in oğlu ile be
raber bulunan Muhtar'ı Sekafi, Yezid'in vefatından 

sonra da bir müddet tbn-i Zübeyr'in yanında bulun

muş ise de umduğu memuriyetleri elde edemediğin

den canı sıkılmış ve Irak taraflarına giderek �tmış

dört senesi Ramazan'ın ortasında Kfıfe'ye gelmiş ve 

şiilerle göri.işüp "Ben Mehdi Muhammed Hanife'nin 
yanından geliyorum. Beni size vezir ve emin olmak 
üzere gönderdi" demekle şiilerden bir güruh ona ta
bi oldular. 

Biat'ı Rıdvan'da bulunanlardan ve Zübeyr'in oğ
lu tarafından Kf.ı.fe valisi tayin edilmiş olan Ensar'
dan Yezid'in oğlu Abdullah (R.A.) ile Kf.ı.fe'nln ha
racı üzerine memur olan Talha'nın torunu Muham

med'in oğlu da Muhtarın gelişinden bir hafta sonra 
yani Ramazan'ın sonlarında Kfıfe'ye gelmişlerdi. 

Kelboğulları şeyhi Malik'in oğlu Hassan, Mer

van'ın Halifeliğe getirilmesine sebep olmuşsa da 
Mervan'dan sonra Yezid'in oğlu Halid'in Halife ol

ması davasını güdüyordu. Bundan dolayı Mervan 

Halid'den kuşkulanıyordu. Bu üzüntüyü orta yf:rden 
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kaldırmak ıçın onun annesi ve Yezid'in karısı olan 
ümınü Haşim'le evlendi. Said'in oğlu Amr ise Mı
sır'ın zabtına yardım ve Zübeyr'in oğlu Mus'aba ga
lebe ettiği için kendini büyük görerek "Mervan'dan 
sonra Halifelik benim hakkımdır" dediğini Mervan 
işitince altmış beş senesi içinde ileri gelen ve sözü 
geçenlerden bir topluluk kurarak Abdülmelik ve Ab
dülaziz adındaki oğullarını veliaht yaparak halkı on
lara biat ettirdi ve Halid'i daima halk naza.rında 
itibardan düşürmek istedi. Hatta bir gün meclisinde 
bir topluluk içinde Halid'i kaba ve çirkin -sözlerle 
horlamıştı. O da annesine şikayet etmiş annesi de 
Mervan'a kin bağlamıştı. Bir fırsatını düşürer2k alt
mışbeş senesi Ramazanı başında Mervan onun evin
de uyurken yüzüne bir yastık koytİp cariyeleri ile 
beraber üzerine oturarak Mervan'ı boğduktan sonra 
''Emir-il-mü'minin ansızın öldü" diye bağırmaya baş
lamıştır. 

Mervan'ın bu suretle ölümünde yerine oğlu Ab
dülmelik Halife oldu. Diğer oğlu Abdülaziz de Ab
dülmeliğe bağlı olmak üzere Mısır valiliğinde haldı. 

Mervan hayatta iken iki ordu hazırlayarak bi
rini Medine'ye,ötekini de Ziyad'ın oğlu Ubeydu!!ah'ın 
kumandasında Irak'a göndermişti. Medine'ye giden 
ordu bozularak dağılmıştı. Ziyad oğlunun kumanda 
ettiği ordu da Kalkisya'ya gidip orada Haris'in oğlu 
Züfer'i ıiıağlüp ettikten sonra Kalkisya işini biti
rip Irak�ı zabtedecekti. Mervan'm ölümünde oğlu 
Abdülmelik Ziyad'ın oğlu Ubeydullah'ı yerinde bı
rakarak emrini yeniledi. 

O sırada şiilerden fedai bir giirfıh toplanarak 
Şam hududuna gelmekte idi. 



KISAS-1 ENBiYA il · 1 2'73 

Sard'ın oğlu Süleyman Tevvabin denen ve ken
disine bağlı olan şiilerle hareket etmek üzere alt
mış beş senesi Rebiülahfr'in başını tayin etmiş ol
duğundan o gün Kufe'den çıkıp Nahile dene�-ı yere 
kondu ve başına dörtbin kadar şii toplandı. Kendi 
defterinde ise onaltı bin kişi yazılı idi. "Tevabinin 
gerisi nerde" diye sordu. tkibin kadarını Muhtarı 
Sakafi ayarttı, kendisine bağladı dediklerinde "geri 
kalan onbini nerde, bunların dini imanı yo.K mu? 
Verdikleri sözü unuttular mı" dedi ve KUfe'tie "Ey 
Tevvabin Hüseyin'in intikamını almak için geliniz" 
diye tellal çağırttı. Nihayet bin kadar adal!l top- · 
landı. "Gönülsüz askerin ne faydası olur. tşte sıdk 
ile candan gönülden gidecek fedailer bunda::ı iba
rettir" denildi. Böyle büyük davalarda söz söyleyen 
çok olur, fakat iş yapan az bulunur. Süleyman'ın 
defterinde yazılı olan onaltı bin kişiden ancak beş
bini toplanabildi. 

Küfe valisi Yezid'in oğlu Abdullah ise Ziyad'ın 
oğlu Ubeydullah'ın büyük bir ordu ile hareketini 
öğrenmiş olduğundan Kfıfe'nin kuvyetini az:ı.ltmak 
istemezdi. Bundan dolayı memleketin ilez:i ge1enleri 
ile beraber Nahile'ye giderek Sard'ın oğlu Süley
man'la görüştü "Siz bizim kardeşimizsiniz, bu şehrin 
eşrafındansınız. Bizden ayrılmayınız ve bizim kuv
vetimizi eksiltmeyiriiz. Düşmanımız gelince hep be
raber müdafaa edelim" (liye nasihat etti. Süleyman
la arkadaşları ise Hz. Hüseyin'i Kfıfe'ye davet edip
te sonradan Kerbela'ya geldiği zaman kendisinP yar
dıma koşmadıklarından dolayı işledikleri büyıik gü
nahı düşüne düşüne hüıün ve keder içinde · çırpın
makta olduklarından bu uğurda can vermeyi karar-

F. 18-
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laştırdıkları için hiç bir nasihat kendilerine tesir et

miyordu. Kararlarında durarak "Biz kazaya razıyız. 
Allah'ın lütfUna dayanarak gideceğiz" diye cevap 

verdiler. 
Şiiler Kerbela vak'asından evvel bu kadar fe

dakarlığı yapmış olsaydılar -iş başka şekle girmiş 

olurdu. Fakat pişmanlığın faydası olmayacak bir 
zamanda pişman olup da hiddetle kendi ba�!arına 

hareket etmeleri kendilerini tehlikeye atmak de

rnekti. Bununla beraber düzgün bir orduda bulun

salar çok iş görebilirlerdi. 

Bunun üzerine Yezid'in oğlu Abdullah "Biraz 
sabırlı olunuz. Hiç olmazsa sizinle beraber gümek 

üzere bir miktar asker hazırlıyalım da düşmana 

karşı kuvvetli olasınız" dediyse de fayda vermedi. 

Süleyman Rebiülahır'ın beşinci Cuma günü 5ğieden 
sonra hareket emrini verdi. Tevvabinden r.ırçoğu 

ondan ayrılıp geri kaldı. Süleyman buna d:ı aldır

mayarak "öyle hamiyetsizlerin bulunmala!'llldan 
ise bulunmamaları daha iyidir" diyerek yürüyüver
di Ertesi gün Kerbela'ya vardı. 

Bu tevvabin gürfıhu Hz. Hüseyin'in türoesine 

vardıkları gibi ağlayarak feryat ettiler. Günahların

dan tövbe ve istiğfar ettiler ve yirmidört saat orada 

durup ağladılar. Sonra birer birer türbeye veda ede
rek Anbar'a gittiler. 

Kille valisi Abdullah, onların böyle dağınık ve 

intizamsız hareketlerine bakıp "bu topluluktan ilk 
alacağımız haber onların mahv ü perişan oldukları 

haberidir" diye üzüldü. 

Şiiler Anbar'dan çıkıp Karkisya'ya vasıl olunca 

Haris'in oğlu Züfer kaleden çıkıp onlarla görüştü. 
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Kendilerine ikram etti. "Burada kalınız bizimle 
beraber olunuz düşman pek kuvvetli geliyor, birlik· 
te karşı koyalım" dedi. Süleyman Sard ise "Bizim 
şehrin halkı da bize böyle dediler ama dinlemeyip 
hareket ettik. Burada da duruculardan değiliz" di
yerek Karkisya'dan çıkıp Re'sül Ayn denen yere in
diler. Beş gün orada kalarak dinlendiler Ziyad'ın 
oğlu Ubeydullah da büyük bir ordu ile oraya bir 

günlük uzaklıkta olan yere gelmişdi. Süleyman ta
rafindan ileriye sevkolunan dörtyüz atlı ŞarrJılann 
bir müfrezesi ile karşılaşınca onları vurup bozdular 
ve onların hayvanlarını aldılar. 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah haber alınca otükibin 
askerle Nümeyr'in oğlu Husayn'i ileri sevketti. Süley"'. 
man da onu karşıladı. Cemaziyelevvelin yirmialtı
sında iki taraf karşılaştılar. 

Şamlılar şiileri itaata davet ettiler. Onlar da 
"Mervan'ın hanedanını uzaklaştırınız. Ziyad'ın oğlu
nu da bize teslim ediniz. Biz de Irak'tan Zübeyr'in 
oğlu Abdullah'ın memurlarını çıkartalım. Hilafet 
Eht-i Beyte kalsın" dediler. 

Her iki taraf birbirinin teklifini kabul edeme
diğinden birbirlerine hücum ettiler. Muharebe ak
şama kadar uzadı. Galebe daima Şiiler tarafında 
görülmekte idi. Ertesi sabah tbn-i Ziyad tarafından 
Husayn'e yardım için sekizbin asker geldi. Şiiler çok 
şiddetli çarpıştılar. Her iki taraftan da çok kimse
ler öldü ve yaralandı. Nihayet akşam olup harbe 
ara verildi. Ertesi Cuma günü sabahleyin Ziyad'ın 
oğlu tarafından onbin kadar daha imdat askeri 
geldi. Sabahleyin erkenden çok şiddetli muharebe
ler oldu. Şam askerleri çoğaldığı için her taraftan 
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Tevvabini kuşatmağa başladılar. Süleyman bunu 

görünce "Çabukca Allahına kavuşmak isteyenler 

yanıma gelsin" diyerek kılıcının kınım kırdı. As
kerinden bir çoğu da ona uyarak kılıçlarının kın
larını kırdılar ve büyük bir fedakarlıkla Şıntlılar 
üzerine hücum ederek kan dökücü bir cenge girişti
ler. Şamlılardan pek çok ölü ve yaralı oldu. 

Husayn baktı ki iş yaman bu fedailer çok şid
detli saldırıyorlar. Hemen piyade okçularını öne 
alarak fedailer üzerine ok yağdırdı. Süleyman Sard 
(R.A.) öldürüldü. Onun vasiyeti üzerine sırası ile 
sancağı alan reisler de birer birer düşüp öldüler. 
Tevvabin'de dayanacak kuvvet kalmadı. Fakat yine 
akşama kadar dayandılar. Karanlık basınca Şamlı

lar ordugahlarına döndüler. Şii rüesasından Şed
dad'ı Becili'nin oğlu Rifaa geri kalan Tevvabini 
toplayıp harp meydanını terkederek kaçtılar ve da
ğınık bir halde Karkisya'ya can attılar. üç gün 
orada kaldıktan sonra Kt1fe'ye döndüler. Ondan son
ra Ziyac:!'ın · oğlu da Karkisya muharebeleri ile meş
gul oldu. 

O sırada Basra ve Ehvaz taraflarında da Ha
riciler çıkarak pek çok muharebeler olmuş nihayet 
halkın çok çalışmaları ve gayretleri ile toplulukları 
dağılmış ve pek çok azılı ve belli başlı reisleri öl
dürülmüştür. 

KABE'N!N T AM!Rt 

Zübeyr'in oğlu Abdullah bu sırada Eshab'ın 
küçüklerinden Mutı'in oğlu Abdullah'ı Küfe valisi 
tayin etti. 
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Geçen yıl Nümeyr'in oğlu Husayn'in attığı man

cınık taşlarından Kabe-i Muazzamanın duvarları 

yıkılmış ve sarsılmış olduğundan Zübeyr'in oğlu 
Kabe duvarlarının hepsini yıkarak yeniden kurup 

tamir etti. Kureyş evvelce Kabe'yi yaptıkları za

man "Hatim" denen duvarla çevrili bulunan "Hicr" 

mevkiini dışarda bırakmışlardı. tbn-i Zübeyr bu se
fer Hz. tbrahim'in yaptığı şekilde Hicr'i de Beyt-i Şe

rif'in içine aldı. 

AMR-1 AS'IN OGLU ABDULLAH'IN VEFA Ti 

Amr-ı As'ın oğlu Abdullah altmışbeş senesi için
de irtihal etti. Allah ondan hoşnut olsun. 

Babasından oniki yaş küçük olup babasından 

evvel Müslüman olmuştu. Babasının zoru ile Sıffiyn 
de onunla beraber bulunduysa da siıah kullanmadı. 

Bununla beraber "Keşke yirmi sene evvel öleydim 

de Sıffiyn'de bulunmayaydım" der imiş. Çok alim 
bir zat idi. Ebfı Hureyre dermiş ki "Benden çok Ha

dis ezberleyen kimse yoktur. Ancak Amr-ı As'ın 
oğlu Abdullah vardır ki o yazardı ben yazmazdım". 

MUHTAR-! SEKAFt'NiN ÇIKIŞI 

Muhtar-ı Sekafi KUfe'ye gelip "Ben Mehdi Mu

hammed Hanife'nin veziri ve eminiyim" diyer·'.!k giz
lice Şiileri başına toplamak isteyince Şia taifesin

den bir güriih ona uymuşlardı. Süleyman Sard öldü
ıillüp topluluğu dağıldıktan sonra meydan kendine 
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kaldı. Taraftarları gittikçe çoğaldı. Meşhur Oştür'ün 
oğlu ve Kıife'de kuvvetli aşiı:eti olan tbrahim'i de ken
di tarafına çekmekle Muhtar'ın kuvveti arttı ve Kfı
fe'den gizlice kendisine biat edenlerin sayısı oniki
bine yükseldi. Bunun üzerine altmışaltı senesi Rebi
ülevvelinin ondördüncü perşembe gecesi meydana 
atılmaya karar verdi ve bu kararını yanındakilere 
bildirdi. 

Halbuki "Muhtar şu iki gecenin birinde baş kal
dıracakmış" diye Kıife valisi Mutı'in oğlu Abdul
lah'a haber verilmişti. O da lazım gelen yerlere in
zibat askerleri ile hususi memurlar göndermişti. Gü

neş battıktan sonra Oştür'ün oğlu İbrahim bir kısım 
müsellah adamları ile Muhtar'ın yanına giderlerken 
Mutioğlunun memurları onu geri çevirmek jsteyin
ce muharebeye başlandı ve şiiler tarafından "Mu
hammed sülalesinin Emini meydana çıktı. Ehl-i Beyt 
şehitlerinin intikamlarını almak isteyenler gelsinler" 
diye della.I çağırdı. 

Muhtara biat etmiş olanlar taraf taraf toplan
mağa başladılar. Mutioğlu tarafından da hemen yedi 
sekiz bin asker toplanıp sevkolundu ve bir kanlı 
muharebeye başlandı. Oştür'ün oğlu babası gibi 
mertçe ve fedakarlıkla hücum ederek muharebeyi 
kazandı. Mutioğlu çaresiz kaçıp Dar-ı Ebu Musa'da 
gizlendi ve Oştür'ün oğlu gelip hükümet kmağını 
zabteddi. Muhtar da gelip konağa girdi. Sabahleyin 
KCıfe eşrafı mescide ve hükümet kapısına gelip top
landılar. Muhtar mescide gitti, minbere çıkıp çok 
beliğ bir hutbe okudu. Ey ahali doğru yolda biat et
mek üzere biat ediniz. Yemin ederim ki Hz. Ali'nin 
biatı ile onun sülalesinin biatından sonra böyle bir 
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biat yapmadınız deyip indi ve KO.fe'nin eşrafı gelip 

Allah'ın Kitabına ve Raso.Iün sünnetine uymak ve 

Ehl-i Beyt'in kanlarını istemek ve zayıfları korumak 

üzere biat ettiler ve bu suretle KUfe'de bir Şia hükü
meti kuruldu. 

Muhtar, herkese iyi muamele ve iltifat ediyor, 

halkı güzel ümitlere düşürüyordu. tbn-i Mutı'in, 

Dar-ı Ebfı Musa'da gizlendiğini öğrenince kaçıp git

mesi için kendisine yüzbin dirhem yol harçlığ: gön

derdi. O da savuşup Basra'ya gitti. 

Muhtar Beytülmalde dokuz milyon dirhem bu

lup onları kendisinin silah arkadaşlarına taksim 
etti ve Oştür'ün kardeşi Haris'in oğlu Abdullah'a 
sancak verip onu Ermenistan tarafına ve Utarid'in 

torunu Umeyr'in oğlu Muhammed'i de Azerbeycana, 
Kays'ın torunu ve Said'in oğlu Abdurrahman'J Mu
sula ve Mesud'un oğlu tshak'ı da Medaine, Yaman'ın 

torunu Huzeyfe'nin oğlu Sa'dı da Hulvana memur 

etti. Zübeyr'in oğlu tarafından Musul valis! olan 

Kays'ın torunu ve Eş'asın oğlu Muhammed de bunwı 

üzerine işin sonunu beklemek üzere Musul'tian çı

kıp Tekrite gitti. Sonra gelip Muhtar'a biat etti. 
Daha sonra Muhtar divan kurup davaları ile 

meşgul olmaya başladı ve sonra işin çokluğu ha

kimlikle uğraşmaya mani oluyor diyerek dava iş
lerini eskiden olduğu gibi Kadi Şureyha havale etti. 

Z1YAD'IN OGLUNUN MUHAREBESt 

Ziyad'ın oğlu Ubeydullah büyük bir ordu ile 
Karkisye üzerine gelip Züfer'in işini bitirdikten son

ra gidip Irak'ı zabtedecekti. Tevvabin fırkasım da-
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ğıttıktan sonra Kalkisya'yı sıkıştırmağa devam et

ti. Züfer ise Kays'ı Aylan kabilesi . ile beraber şid
detle karşı koyduklarından Ziyad'ın oğlu artın o ta

raftan vaz geçerek ordusu ile Musul üzerine yürüdü. 
Muhtar tarafından Musula gönderilmiş olan 8aid'in 
oğlu Abdurrahman, Tekrit tarafına çekilerek işi 
Muhtar'a bildirdi.O da üçbin seçkin süvari . ile Enesi 
Esdi'nin oğlu Yezid'i Musul tarafına gönderJi. 

Yezid, Medayin üzerinden Musula doğru yürüdü 
ve Musul hududunu geÇerek Batlı adındaki yere 
kondu. Ziyad'ın oğlu ise onun hareketini işitince ona 
karşı Musul'dan üçerbin kişilik iki fırka gönderdi. 
Bu fırkalardan birisi bir gün evvel çıkıp Yezid ile 
karşılaştı. Arefe günü sabahleyin muharebeye baş
landı, Şam askeri bozuldu. Serkerdeleri öldü. Geri
den gelen fırka bozgun askerle beraber Batlı'ya 
geldiler. Ertesi gün Kurban Bayramım sabahleyin 
muharebeye tutuştular. Onlarda fena halde bozuldu
lar. Kimi öldü, kimi de yaralı ve esir oldu. 

Enes'in oğlu Yezid i$e ağır hasta olduğu hal
de askere kumanda ederek bu zaferi gördükten 
sonra o gün akşam üstü vefat etti. Vasiyeti üzere 
Azib'i Esedi'nin oğlu Verka kumandan oldu. öteki 
kumandanlarla görüştükten sonra "Ziyad'm oğlu 
seksenbin kişilik bir ordu ile gelmiş biz ona nasıl 
karşı koyabiliriz, harbi bugün kazanırsak yar111 kay
bederiz" diyerek oradan geri döndüler. Muhta:r bunu 
haber alınca üştür'ün oğlu tbrahim'i yedibin asker
le o tarafa gönderdi. 
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