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TAKDİM



İslam tarihinin belki de en elîm ve yürekleri dağlayan hadiselerinden birisi olan 
Kerbelâ, kendisini Müslüman gören herkesin yüreğindeki derin bir acının adıdır.

Yüzyıllardır ayrıştırıcı bir unsur olarak görülmüş bu elîm hadisenin hakikatte 
Ehl-i Beyt etrafında tüm Müslümanların bir araya geleceği bir tevhîd alameti 
olması kaçınılmazdır. Nitekim, Anadolu coğrafyasında farklı inanç fırkaları et-
rafında toplanmış, yüzyıllardır bir arada yaşayan insanların bu konu hakkında 
gösterdikleri hassasiyet bunun en önemli delillerinden ilkidir. 

Bilgiye çabuk ulaşılmasının getirdiği bir sonuç olarak günümüzde tarihin ka-
ranlık sayfalarında  sadece onu hakkındaki ihtisas sahiplerine malum olan bilgi-
le artık günümüzde tüm insanlığın malı haline gelebilmiştir. Bunun bir sonucu 
olarak Alevî, Sünnî, Caferî, Şia gibi pek çok farklı İslam mezhebine müntesip 
Müslümanlar, Ehl-i Beyt muhabbeti ve Kerbelâ hüznü hakkında aynı yolda yü-
rümeyi başarabilmektedir. 

Elinizde tuttuğunuz çalışma bu yolda yürümüşlüğün bir sonucu olarak tasvir 
edilebilir. Osmanlı kültürünün çok renkliliği arasında her meşrebin Muharrem 
gibi yürekleri sızlatan bu elîm İslam tarihi hadisesi karşısındaki fikriyâtını ve 
bunun kültürüne yansımalarını sizlerle buluşturmayı ümit etmiş bu çalışma, 
kültürümüzün nasıl tevhîd olabildiğine dair tarihe düşmüş bir not olarak ni-
telendirilebilir. Zira kültürel çalışmalara ve farklı seslerin kendilerini ifade et-
mesine yardımcı olmaya çalışmış yerel yönetimlerin on yılı aşkın bir süredir 
Muharrem matemi konusunda gösterdikleri hassas duruş, bu çalışmaların en 
büyük ilham kaynağı konumundadır. 

Bu meyanda belediyemizin de hüzünlü lakin kucaklayıcı bir hadise olan Kerbelâ 
ve Muharrem kültürü hakkındaki bu çalışmayı yayınları arasına alması bütün 
bu birikimin bir tezahürüdür. Çalışmanın gerçekleşmesine vesile olan başta Ka-
dimsanat Grubu olmak üzere, kıymetli yazar Murat Özer’e Ehl-i Beyt muhabbet-
lileri adına teşekkür ediyoruz. 

İlmî, tarihî, kültürel ve manevî yönleriyle Türklerdeki Muharrem ve Kerbelâ 
izlerini incelemiş bu kıymetli çalışmanın Ehl-i  Beyt’in bizlere şefaatine vesile 
olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.

10 Muharrem 1436 Temel KARADENİZ
 Küçükçekmece Belediye Başkanı
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TAKRİZ



YÂ HÜSEYN-İ MAZLÛM!

Öyle insanlar vardır ki ölümleri tıpkı âyette geçen “Ölüden canlı çıkarırız” ifa-
desi gibi diriliş getirir. Onların cânlarını kurban edişlerinde ölmüş kalplerin ve 
vicdanların dirilişleri gizlidir. İzzet, itimad, ihlâs ve fütüvvet âbidesi Seyyidinâ 
İmam Hüseyin yüzyıllar süren ve kıyamete kadar da sürecek olan böylesi bir 
dirilişin kaynak kişisidir. Onun şehadetinde bedenini vahşi hayvanlar parçalar-
ken şairin ‘Seni öldürmeye gelen sende dirilsin’ dediği gibi onbinlercesi dirildirler. 
Onunla dirilenler evvela bizzat onu öldürmeye gelenlerden çıktı. Vicdan sahib-
leri hayvanların yanından ayrılıp insan olmayı seçerek insan-ı kâmil Hüseyin’in 
yanına geçtiler. Mesela isminin mazharı gibi hür olmayı seçen “Hurr Riyahî” bu 
seçimini hayatıyla ödedi ama diriliş ve özgürlük neferi oldu. Yezid’in ordusun-
da kumandan iken Hüseyin’in safına geçti ve Kerbela’da onu müdafaa ederken 
ondan evvel şehid oldu, şâhid oldu. Bu vesile ile onun ve arkadaşlarının asil 
ruhlarını da tebcil edelim. 

Hüseyin hala ışık olmaya devam ediyor. Bu trajik hadisenin dirilttiği insanlar 
kendi zevkleri, hissiyatları ve inançları doğrultusunda sahra-yı kerbela’daki zül-
mü dile getirdiler. Hz. Hüseyin için göz yaşı dökmeyi sürdürdüler. Kimisi sine 
dövdü, kimisi ağıtlar yaktı. Kimisi şiirler yazdı kimisi mersiyeler okudu. Bizim 
Anadolu irfanımızda sünnisiyle şiisiyle bu konuda ittifak edildi. Yüzlerce sünni 
kökenli sufi en güzel mersiyelerini İmam Hüseyin için yazdılar. Dergahlarda 
sîneler Hüseyin aşkına sûzân oldu. Günümüzde bazı araştırmacılar bu geleneği 
bilimsel olarak incelediler ve güzel eserler ortaya koydular. Tekke Musikisinde 
yetişmiş değerli arkadaşlar duygu yüklü icralar ortaya koydular. Mersiyahanlı-
ğın son temsilcisi 1-2 üstad en katı kalpleri bile ağlattılar. 

İşte CRR’de ilk icra ettikleri günden beri büyük hüsnü kabul gören Mâtem ic-
raları şimdi Türk Kültür ve Sanatında Kerbela ana başlığında bir kitap-al-
büm olarak kalıcı bir kültür eseri haline getiriliyor. İlk gününden beri yakın-
dan ilgilendiğim bu projenin gerçekleşmesinde emek sarfeden herkesi, hususen 
Murat Özer kardeşimi tebrik ederim. Bu gayretleriyle Hz. Hüseyin’in şefaatine 
nâil olmalarını niyaz ederim. Fas’tan Hindistan’a, Bosna’dan İran’a bütün İslam 
coğrafyasında seviyeli Kerbelâ mersiyeleri projesi ileriki hedefleri olsun temen-
nisiyle elinizdeki eseri dinlemeye, dinlerken de kitaptan şiirleri takip etmeye 
davet ediyorum. 

Lebbeyk Yâ Hüseyin!.

         
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ
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MUKADDİME



Muharrem…

Firkatin en şedîd hissedildiği Mâh-ı Mâtem…

Bizleri yakıp dağlayan Ehl-i Beyt’in acısının tekrarlandığı Muharremü’l 
Haram…

Âlemlerin Rabb’inin Kur’ân’da, 

“Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip 
sizi tertemiz kılmak ister” (Ahzab/33) diye buyurduğu bu kutlu ailenin zalim-
lere kurban olduğu zamanlar…

Son yüzyılda özellikle coğrafyamızda Peygamberimizi tanımaya dair yapılan 
birçok çalışmanın vücuda geldiği bir dönemden geçiyoruz. Fakat yapılan ça-
lışmalarda görülen en büyük eksiklik şüphesiz Efendimizin ailesinin soyut bir 
ortamda anlaşılmaya çalışılmasıdır. 

Allah’ın temiz ve temizleyici olarak vasıflandırdığı Ehl-i Beyt, bugün hala yete-
rince tanınmamakta ve yaşadıkları anlatılmamaktadır.

Bugün bu iki kapak arasına derlenmiş bu çalışmanın hikayesini rivayet et-
mek başlıca bir çalışma konusudur. Bu yüzden mevzunun köşe taşlarına kısaca 
değinerek gönle taalluk eden bu çalışmanın nasıl iki kapak arasına geldiğini 
sizlere arz etmek arzusundayız. Zira bilinir ki meselenin ruhu çoğu zaman 
hikayesinde gizlidir.

Türkiye’de pek çok insanın çocukluk ve gençlik döneminde yeterince bilgilen-
dirilmediği temel bir İslami bilgi statüsündeki Ehl-i Beyt merkezli malumatın 
erken yaşta büyükler tarafından zihinlerimize ve inşallah oradan da gönülleri-
mize işlenmiş olması belki de bizim en büyük sermayemizdi. Hayatımızın en 
büyük kârı olarak göreceğimiz bu donanımla büyümek, gerçekten küçük yaşta 
çevremizdeki pek çok insana nasip olamamaktaydı. O günler şöyle de betim-
lenebilir: Muhayyilenizde sünnî bir genç düşünün; bı kişinin sahip olduğu ve 
görgüsüyle yetiştiği Ehl-i Beyt kültürü bırakın etrafındaki gençleri, adına ehl-i 
sünnet denilen pek az insan tarafından yaşanıyor hatta biliniyor. Bu genç “Ker-
belâ” dese, adı Şii’ye yahut Alevî’ye çıkıyor. “Alevîyim” dese Sünnilerden tepki 
görüyor; Alevîler tarafından da reddediliyor. Sahip olduğu bu önemli donanımla 
ağız dolusu “Meded Yâ Huseyn” diyemeyen pek çok gençle beraber büyümüş 
olmanın getirdiği sorumluluk ve heyecan bugün bu satırları kaleme almanın, 
konu hakkında araştırmalar yapmanın, kültürel ürünler ortaya koymanın en bü-
yük sebeb-i asliyyesidir. 

Zikrettiğimiz ahval üzere “Görgülü kuşlar gördüğünü işler” misali büyük-
lerimizden öğrendiğimiz bu muhabbet havzasına dair lezzetleri nakletmek bu 
vezileyle bizlere de nasib oldu. Daha sonraki yıllarda bunun kamusal bir so-
rumluluğunun olduğunu fark ettiğimizi de itiraf etmek gerekir. Zira başladı-
ğımız günlerde bu misyonun üzerimize bu denli ağır yükler yükleyeceğinden 
de gafildik. Zira Ol mâyîler deryâ içredir deryâyı bilmezler. Çocukluğundan beri 
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her Muharrem geldiğinde mersiyehânların okuduğu mersiyelerle gözleri kan 
çanağına dönen Hz. Hüseyin aşıklarıyla dolu bir mecliste büyümüş olmak, bu 
mersiyelerin daha çok insan tarafından dinlenilmesini sonraki yıllarda insanın 
aklına düşürür. Nitekim öyle de oldu. Türkiye’de ilk defa İstanbul tasavvuf ge-
leneğindeki Muharrem matemine dair kültürel bir çalışma 19.01.2010 tarihinde 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Soğuk ve karlı bir kış gününde 
salonu hıncahınç dolduran İstanbul halkı, belki de ilk defa bir sahne üzerinde 
Osmanlı’nın son mersiyehânı Hüseyin Sebilci’nin sesiyle, onun son talebesi Ce-
lal Yılmaz’ın icralarını dinledi; Hânendeler Ender Doğan ve Veysel Dalsaldı’nın 
okumuş olduğu muharremiyelerle de konuya aşina olmaksızın büyük bir muğ-
lak hüzünle geceye şahit oldu. Elinizde tuttuğunuz bu çalışmanın da adaşı olan 
bu proje daha sonra büyük bir özveri ile Akustik Müzik etiketi ile Live Record 
bir albüm haline dönüştürüldü. Bu albümü dinlerken hâlâ o gecenin hatıraları-
nın teker teker gözümün önünde canlandığını itiraf etmeliyim... 

Adına kabaca Sünnî diyebileceğimiz camianın derinlerde yaşadığı bu hüzün ilk 
defa mutevazı lakin gözle görülür bir açıklıkla söylenince cemiyet hayatımızın 
konu hakkındaki ilgisinin de buna mukabele ettiğini görmüş olduk. Zira 2010 
yılından itibaren Türkiye’de Ehl-i Beyt ve Kerbelâ üzerine pek çok yayın, sem-
pozyum, görsel ve işitsel çalışma yapıldı; romanlar kaleme alınmaya başlanıp 
bunlar senaryolaştırıldı; sergiler düzenlendi; konu hakkında her yıl medya takip-
lerinde sayfalarca raporlanacak demeçler verilmeye başlandı. Bütün bu bollukta 
devletin de bu konuya Türkiye’deki sosyal mezhepler arasında bir diyalog unsu-
ru olarak bakmaya başladığını da eklersek konu artık bir gündem olarak hayatı-
mızda önemli bir yere sahipti. Ümmetin malı olan bu muhabbetin her ne şekilde 
olursa olsun izhar ve ifade edilmesi bu çalışmaların temellerine bir kum tanesi 
koyabilmiş olan bizler için sadece bir iftihar vesilesidir. Lakin geçen bu süre-
ce bakıldığında toplumsal bilincin istenilen seviyeye ulaşamadığı da görülür. 
Zira Türkiye’de gerçekleştirilmiş bunca çalışmaya rağmen, anketlerde “İmam-ı 
Huseyn kimdir?” sorusuna verilen cevapların doğru “sapması” son derece yük-
sektir. Geçen bu yıllarda bizlerin de gerçekleştirdiği onca mâtem töreni, sergi, 
söyleşi, görsel ve işitsel çalışma oldu. Türkiye’deki diğer mezheplerle aynı plat-
formu paylaşarak İmam-ı Huseyn’in mâtemi üzerinde cem olmayı bile başardık. 

Gelinen bu noktada tecrübe ettiğimiz iki büyük eksikliği tesbit ettiğimizi söyle-
meliyiz: Bunlardan ilki temel bilgi eksikliğidir. İkincisi ise, kültürel envanterin 
dağınıklığıdır. Elinizdeki çalışmanın bu iki amaca hizmet etmesini ümid ediyo-
ruz. Zira bir temel İslam tarihi bilgisi olarak Kerbelâ özelinde Ehl-i Beyt’in yaşa-
dıkları, bunun İslam toplumuna bir miras olarak intikali ve son çemberde İslam 
medeniyetinin bir yorumu olarak Türklerin bu konu hakkındaki birikimlerinin 
ne olduğunun cevabını bu çalışma ile muhataplarımıza nakletmek öncelikli ni-
yetimizdir. Sonrasında ise bu temel bilgilerin kültür mirasımızdaki yansımaları-
nı iddiadan uzak mutevazı bir deste halinde sizlerle buluşturmak ve sonraki ne-
sillere bir envanter olarak bırakabilmek çalışmanın niyet-i sânîsidir, diyebiliriz. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız kronolojiyle gelinen bu noktada ümid edi-
yoruz ki toplumumuz ecdadının bıraktığı bu envantere yeniden sahip çıkar ve 
bu zahirle batınlarımız, muhabbet-i Ehl-i Beyt ile tezyin olur. Bu tezyinatın 
oluşmasında pek çok kültür ve bedii disiplinlerin sahip olduğu birikimin adeta 
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arkeolojik bir kazı ile son yıllarda ortaya konmasına çalışılmaktadır. Bu eser 
vesilesiyle bu konuya hizmet eden herkesi bir defa daha hayırla yâd etmek boy-
numuzun borcudur.

Özel olarak çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, yol arkadaşlığı yaptı-
ğımız kişi ve kurumların da sahib-i muhabbet-i Ehl-i Beyt olmaları vesilesiyle 
burada zikredilmelerinde fayda mülahaza ediyoruz. İlk olarak her türlü kültürel 
ve bedii disiplindeki Ehl-i Beyt kültürüne dair çalışmayı, konu hakkındaki pro-
jelerimiz için bir araya getiren, arşivleyen Kadimsanat Grubu’na şükranlarımızı 
arz ediyoruz. Zira disiplinler arası diyalog çerçevesindeki bendenizin de içinde 
bulunduğu bu sanat grubunun konu hakkında görev edindiği misyonu bir vitrin 
olarak bizim önde olmamıza vesile olmakla birlikte çalışmaların tamamının cem 
ve telifi bu birbirinden güzel insanlara aittir. Bu meyanda bendenizin şefliğini 
yaptığı Âyân Musiki Topluluğunu da burada zikretmek gerekiyor. Zira onlar da 
yıllardır yorulmadan Türklerdeki mâtem kültürünün yansıması olan ritüellerin 
icrası ve kayıt altına alınması için insanüstü bir çaba sarf etmektedirler. Tüm 
ses ve saz sanatçılarımıza da buradan özel olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Hazır musiki bahsi açılmışklen Türkiye’nin son mersiyehânı olan Hâfız Celal 
Yılmaz’a da bu satırlar arasında bir kez daha teşekkür etmek gerekiyor. Hocası 
Sebilci’den gelme eşsiz tavrıyla adeta dondurulmuş bu kültürü yaşayan ve ya-
şatan bu eşsiz ses olmaya emin olun bunca yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmaların 
toplumsal tesiri bu denli olmazdı. Yine bu meyanda profesyonel mânâda Türk 
tasavvuf musikisine büyük hizmetleri dokunan ve Türkiye’deki Muharrem mu-
sikisine dair gerçekleştirdikleri icralarla gönüllere bu hisleri tekrar nakşeden 
Ender Doğan ve Veysel Dalsaldı başta olmak üzere Muharrem mâtemlerimizde 
yer almış cümle musiki üstadlarına da teşekkür etmek vazifemizdir. 

Gerçekleştirilen faaliyetlerin bilimsel ve kültürel bir mutfağının gerekliliğinden 
hareketle bugün bu iki kapak arasında derlenmiş ve öncesinde de gerçekleşti-
rilmiş olan tüm çalışmaların son derece önemli bir destekçi kadrosunun varlığı 
burada zikredilmelidir. Bu vesile ile Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Yard. Doç. Dr. 
Yalçın Çetinkaya, Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz başta olmak üzere muhabbet-i Ehl-i 
Beyt’i anlatmamıza yardım etmiş; kalemiyle, fikriyle,sahip olduğu birikimle bu 
muhabbet kalesine bir tuğla taşımış herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. 

... ve son olarak böylesine uzun yollardan gelen bu çalışmayı ve konu hakkında 
gerçekleştirdiğimiz pek çok projeyi desekleyen Küçükçekmece Belediyesi bün-
yesindeki tüm yetkililere; başta kıymetli Belediye Başkanı Aziz Yeniay’a bu sa-
tırlar aracılığıyla bir kez daha tarihe ve ahirete bir not olarak teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Ehl-i Beyt’in muhabbeti ve şefaati bu mefkureye hizmet eden mezkûr zevât ile 
ismini zikretmekte aciz kaldığımız herkesin ve hepimizin üzerine olsun...

Dâr-ı dünyâ Kerbelâ’dır her Hüseynî meşrebe
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11



“Muharrem ayında oruç tut. 
Çünkü o, Allah’ın ayıdır. 

Onda öyle bir gün vardır ki, 
Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve 

o gün başka bir kavmi de affedebilir.”

(Hâdis-i Şerîf)



“Muharrem” Ayı ve Kerbelâ



Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin minyatürlü bir 
yazma nüshasından Hz. Hasan’ın oğlu 
Hz. Kâsım’ın şehit edilmesini gösteren 

tasvirden detay.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Arşivi



Muharrem, kelime anlamı olarak “haram”dan türemiş Arapça bir sözcüktür. Ha-
ram olan, yasaklanan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “Şehrullâhi’l-Muhar-
rem”, yani Allah’ın ayı Muharrem olarak zikredilen Muharrem ayı, Allah Teâlâ’nın 
ihsan ve kereminin arttığı ay olarak bilinir. 

Rivayet edildiğine göre bu ayda Cenâb-ı Hakk, on peygamberine on çeşit ikram-
da bulunup kudsiyyetlerini artırmıştır. Allah; Kur’ân’da “On geceye yemin olsun” 
ifadeleriyle müjdelediği bu on gecenin onuncusunda, yani 10 Muharrem’de, 
yine kadim metinlerde rivayet edildiğine göre Musa kavmine ihsan ettiği muci-
ze ile Firavun ordusunu sulara gömdü. Hz. Nuh’un gemisini Cudi dağına o gün 
demirletti, Hz. Yunus’u balığın karnından kurtardı, Hz. Âdem Babamızın tövbe-
sini kabul edip cümlemizi himmetiyle müjdeledi, güzeller güzeli Hz. Yusuf’u 
kuyudan o gün çıkardı, Hz. İsa’yı o gün dünyaya getirip o gün semaya yükseltti, 
Hz. Davud’un tövbesini de o gün kabul buyurdu, Hz. İbrahim’e oğlu İsmail’i he-
diye etti, Hz. Yâkub’un gözlerini nûru ile görür eyledi ve Hz. Eyyüb Efendimizi 
de şifâya o gün kavuşturdu.

10 Muharrem gününün hikmetince, Hz. Ayşe Validemizin buyurduğuna göre 
Kâbe’nin örtüsü bile yıllarca o gün değiştirilmiştir. Asr-ı saadet döneminde sa-
habeden biri Hz. Peygamber’e, “Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tav-
siye edersiniz?” diye sormuş ve o, Muharrem Muharrem ayını şu sözlerle müj-
delemiştir:

“Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Al-
lah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o gün başka bir kavmi de affedebilir.” 

İslam öncesi Cahiliye döneminde dahi, kabile yaşantısı süren Araplar her zaman 
sürdürdükleri bencilliklerinden vazgeçerek, Arabî ilk ay olan Muharrem ayında, 
birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklamış” fiillerden kaçınırlardı. Fakat bu ka-
bileler arasında birisi vardı ki, yüzyıllarca birbirlerine besledikleri ırksal kavga 
ve kin, hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin en acı dolu ve unutulmaz 
olayına zemin hazırlamıştı. 

Bilindiği üzere Hicret’ten sonra Hazret-i Muhammed (SAV)’in nûrunun Mek-
ke’yi şereflendirmesinin akabinde Müslüman gibi görünen ama yüreklerinde 
imadan eser bulunmayanlar vardı. Bir başka ifadeyle bu kişiler, Müslüman ola-
bilmiş ancak gerçek birer mümin olamamışlardı. Tarihçiler ise, bu duruma dû-
çar olmuş kişilerin nasipsizlikleri ile ilgili en önemli sebep olarak Arap kavmin-
deki bu çok eskilere dayanan davayı gerekçe göstermektedirler. Bu olay tarih 
kitaplarında şu şekilde anlatılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in büyük dedesi Kusayy oğlu “Abdimenâf” oğullarından gelen 
Haşim ile Ümeyye arasında başlayan bu kavga, her ikisinin evlatları arasında 
yüzyıllarca devam edecek bir iktidar mücadelesinin temellerini oluşturmakta-
dır. Bu vakıada ilk mücadeleyi kaybeden, sonradan ismi Emevîler olarak anıla-
cak kol, yani “Ümeyyeoğulları” Mekke’yi terk edip Şam’a yerleşir. Kâbe’nin su 
hizmetini ele geçirmek için yüzyıllarca mücadele verecek olan bu aile, kerhen 
anlaşma halinde görünmüş olsa da iktidar mücadelesini hiç elden bırakmaz. Fa-
kat Allah’ın bu kavmiyetçi ırka karşı cevabı hep ibret doludur. 
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Hz. Muhammed (SAV)’in dedesi ve Haşimilerin lideri olan Hz. Abdülmuttalib, 
dağıtım görevi kendi ailesine verilmiş ancak yüzyıllardır kayıp olan zemzemi 
büyük bir mucize ile tekrar ortaya çıkarıvermiştir. İşte zemzemin çıkması Ebu 
Sufyan’ın içinde bulunduğu Ümeyyeoğullarının hırs ve kavmiyetçiliğini tekrar 
alevlendirmiştir. Diğer tarafta hizmetin ilahi hikmetle işaret olunduğu Abdül-
muttalib reisliğindeki Haşimoğulları yüzyıllar boyunca bu kavgada taraf olmak-
tan hep kaçınmıştır. Tâ ki Haşimoğullarından bir kutlu Resûl, yani Resulullah 
Sallalahu Aleyhi Vesellem zuhûr edip âlemi nurlandırıncaya dek… 

Bu gözle bakıldığında bir kez daha görülür ki, Resulullah’ın İslam’ı tebliğine 
karşı çıkan Ümeyyeoğulları, bir dinin hikmetini görmek yerine ırkçılığın ba-
taklığında boğulmuşlardır. İşte Ümeyyeoğullarının, bir “Haşimi torunu olan” 
Hz. Hüseyin’i susuz katletmesinde yüzyıllarca devam etmiş bu lanetli iktidar 
mücadelesinin izleri görünür. Bundandır ki Hz. Hüseyin’in şehadeti ceddinin 
yüzyıllarca maruz kaldığı şiddetin en hain yüzüdür.

Bu tarihi şiddetin bir sonucu olarak 61. Hicret yılının 10 Muharreminde Ker-
belâ’da Hz. Hüseyin, ailesi ve Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın birçok müntesibi şehit 
edildiler. Bu sebepten Muharrem, İslam dinini yaşayan toplumlardaki zama-
nın üzerinden yaşanan ritüellerde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu hicri 
ay, İslamiyet’ten önce var olan kadim dinlerden beri önemli olmakla birlikte 
özellikle Hz. Muhammed (SAV)’in hicretinden 61 yıl sonra yaşanan bu elem 
vakıa ile birlikte İslam toplumu üzerinde kapanması mümkün olmayan büyük 
bir yara açmıştır. 

Hangi inançtan, hangi kavimden olursa olsun haksızlığa, zulme uğramış insanın 
acısını, “insanlığın” acısı haline getiren bu “haram”, gerçekleştiği tarihe kadar 
yaşanmış en büyük aile soykırımı olmuştur. Bugün Irak sınırları içerisinde bu-
lunan, Bağdat’ın yaklaşık olarak 100 kilometre güneybatısında yer alan Kerbelâ, 
toprakları üzerinde yaşanan faciadan sonra, İslam tarihinin en hüzünlü ve elem 
dolu beldesi olmuştur. Bununla birlikte tarihi belgeler Kerbelâ’nın İslam önce-
sinde kurulmuş bir yer olduğunu göstermektedir. Hicri 12 (634) yılında Hâlid 
b. Velîd, Hîre’nin fethinden sonra ordusuyla Kerbelâ’ya gelmiş ve burada birkaç 
gün konaklamıştır. Hz. Ali’nin de Enbâr yahut Sıffîn’den Kûfe’ye dönüşünde bu-
raya uğramış olduğu, hatta beraberindekilerin susuzluktan endişe ettikleri ve 
sonra bir kuyu buldukları rivayet edilmektedir. 

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 efendimizin şehit edilmesi ile, Emevî ordu-
sunun onun mübarek kesik başı ve esir alınan haremiyle Dımaşk (Şam)’a doğ-
ru yola çıkmasından sonra kalan şehit naaşları açıkta bırakılmıştı. Benî Esed 
kabilesi mensubu Gâdiriye köylüleri tarafından bu naaşlar, Hâ’ir denilen yer-
de toprağa verilmiştir. Hz. Hüseyin Efendimizin mübarek başının ise, Yezid’e 
sunulduktan sonra nereye defnedildiği, çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte, 
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak en kuvvetli ihtimal, Medine’deki Bâkî Me-
zarlığı’nda olduğu üzerinedir. 

İşte Hz. Hüseyin Efendimizin mübarek başsız gövdesinin bulunduğu Hâ’ir mev-
kii, kısa zamanda önemli bir ziyaretgâh halini almıştır. Bir süre esir olarak Dı-
maşk’ta tutulan haremi fertleri, Medine’ye dönmek üzere serbest bırakılır bıra-
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kılmaz ilk olarak burayı ziyaret etmişlerdir. Zeynelâbidin, Muhammed el-Bâkır 
ve Ca’fer es-Sâdık’tan gelen rivayetler Hz. Hüseyin’in kabrini ziyaret etmenin fa-
zileti üzerinde durmuş ve bu durum zamanla Kerbelâ’nın kutsal belde sayılma-
sına ve onu ziyaret etmenin de hac ile kıyaslanmasına yol açmıştır. Kerbelâ’nın 
suyu ve toprağı da, Hz. Hüseyin ve şühedâ-yı Kerbelâ’nın kanıyla karışmış oldu-
ğu inancıyla mübarek ve şifalı sayılmaktadır. 

Hz. Hüseyin’in türbesi, etrafı hücrelerle ve eyvanlarla çevrilmiş 108*82,5 metre 
ebadında bir avlunun içinde yer almaktadır. İki tarafında iki minare bulunan 
kubbe cephesindeki giriş kapısından yaldız süslemeli bir dehlizle çıkılan harem, 
ziyaretçilerin tavafı için kullanılan kemerli bir koridorla çevrilidir. Buranın orta-
sında ise Hz. Hüseyin’in gümüş şebeke ile çevrili sandukası ile ayakucunda bu-
lunan oğlu Ali Asgar’ın daha küçük olan sandukası yer almaktadır. Yaklaşık 600 
metre kadar kuzeydoğuda ise, Hz. Hüseyin’in üvey kardeşi Abbas’ın türbesi yer 
almaktadır. Şehirden batı istikametine giden yolda ise, bu kafilenin çadırlarını 
temsilen “Haymegâh” adı verilen çadır şeklinde yapılmış bina bulunmaktadır. 
Burada 10 Muharrem günü ölmeyi arzulayan pek çok Hüseyin sevdalısı bulun-
makla birlikte, onun yakınlarına defnedilmeyi de dileyen Müslümanların sayısı 
da az olmasa gerektir. Buna binaen son günlerini burada geçiren yaşlılar ve uzak 
yerlerde vefat etmesine rağmen naaşı buraya nakledilen çok sayıda Müslüman 
için de çevrede büyük bir kabristan teşekkül etmiştir. Tarih boyunca Hz. Hüse-
yin’in kabri ve civarı türlü sebeplerle tahrip edilmiş olsa da Kerbelâ XX. yüzyılın 
başlarında Irak’ın Bağdat’tan sonra ikinci önemli şehriydi. Özellikle ziyaretçile-
rin bıraktığı gelirler, türbenin vakıfları, Necef ve Mekke yolları üzerinde bulun-
ması gibi etkenler, burayı bölgenin en zengin ve mamur şehri kılmıştı. Bugünse 
yine aynı adı taşıyan Kerbelâ şehri, eski Kerbelâ’nın etrafında daha çok batıya 
doğru gelişen yeni mahallelerden oluşan modern bir yerleşim merkezi haline 
gelmiştir. Nüfusun çoğunluğunu ise, İran, Pakistan ve Hindisan’dan gelerek bu-
raya yerleşen Şiîler ile Arap asıllı Şiîler oluşturmaktadır.

ŞÂH HUSEYN’İN FİRKATİYLE  “Yas Yaraşır Dervişe”

17



“Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. 
Biri Allah’ın Kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. 

Bunlar hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. 
Kıyamette birlikte bana gelirler.”

(Hadis-i Şerîf)



“Hamse-i Âl-i Abâ”



CELÎ SÜLÜS LEVHA
“Hamse-i âli âbâ” 

Hat: Kazasker Mustafa İzzet



Allah yolunda sadakatle ve doğru bir şekilde ilerlemek için Hz. Muhammed 
Aleyhisselâtü Vesselâm’ın ümmetine bıraktığı iki kıymetli yol gösterici vardır. 
Bunlardan biri Allah tarafından kendisine indirilmiş olan Kur’ân-ı Kerim, diğeri 
ise Ehl-i Beytidir. 

Hz. Ayşe’den nakledildiğine göre bir sabah Resulullah’ın üzerinde siyah kıldan 
dokunmuş, nakışlı, Yemen işi bir örtü vardı. O sırada içeri torunu Hz. Hasan gir-
di, Efendimiz onu hemen bu aba içine aldı. Sonra Hz. Hüseyin geldi, o da karde-
şinin yanına girdi. Sonra kızı Hz. Fatıma geldiler. Hz. Muhammed (SAV) onun da 
abanın içine girmesini istediler. Sonra damadı Hz. Ali geldi ve onu da bu örtü ile 
bürüdüler. Böylece Hz. Ali evindeki herkes abanın içine girmiş oldu ve hemen 
ardından Hz. Peygamber (SAV) Ahzab sûresinin 33. ayetini okudu: 

 “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz kılmak ister.”

Rivayete göre bu duayı işiten Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Pey-
gamberin abâsının altında gülümsediler. İşte “Hamse-i Âl-i Abâ” da denen, Allah 
Resulünün husûsen dua ettiği Ehl-i Beytinin özünün yer aldığı bu resim, yıllar 
boyunca müminlerin en değer verdiği ve en güzel bulduğu aile tablosu oldu. 
Bu resimde Son Peygamber Aleyhisselâtü Vesselam hem baba, hem dede, hem 
kayınpederdi. Hz. Ali hem eş, hem baba, hem damattı. Hz. Hasan ve Hüseyin 
hem torun, hem oğuldular. Hz. Fatıma hem anne, hem eş, hem çocuktu. Hatta o 
Hz. Peygamber’in deyimiyle “babasının anası”, Resulullah’ın göz bebeğiydi. Hz. 
Fatıma, Resulullah’ın kıymetli torunları Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin 
annesi, kendilerinin yüksek ahlakını hayatı boyunca benimsemiş ve dünyada da 
neslini devam ettiren tek evladı, kızlarının en küçüğü, son çiçeğiydi.  

Deylemî’nin Ebû Hureyre (r.a.)’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyu-
rulmuştur: 

“Onu sevenleri, Allah’ın Cehennem’den uzaklaştıracağı için kızıma Fâtıma adını ver-
dim.” 

Allah Resulü, Hz. Fatıma’yı görünce ayakta karşılar, ellerinden tutup kendi yeri-
ne yahut sağ yanına oturturlardı. Bir yolculuğa çıkacaksa en son kızı Fatıma ile 
vedalaşır, döndüğünde de ilk onunla görüşürdü. Resulullah buyururdu ki, 

“Fatıma Cennet ehli kadınların seyyidesidir. Fatıma adeta benden bir parçadır. Kim 
onu severse beni sevmiş olur…” 

Hz. Ali ise, Resulullah (SAV)’ın amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Küçük yaşlardan 
itibaren Resulullah (SAV)’ın yanında ve onun evinde yetişmiş, adeta onun aile-
sinden biri gibi olmuştur. Hz. Ali ilk Müslümanlardan olmakla birlikte, Mek-
ke’deki İslam tebliğinde son derece önemli bir yere sahip olmuş ve  “Allah’ın 
Arslanı” lakabına mazhar olmuştur.
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Ben Kerbelâ’yım, ben Ali’nin gözyaşıyım, etiyim, 
kanıyım, canıyım.

Peygamber’in katında kim Ali’den daha değerli 
olabilir ki! 

Ben Ali’nin hüznüyüm, ben Hüseyin’im.

Şehitlerin efendisi Hamza’yım ben. Savaş alanına 
gönderilen Ali’nin kılıcıyım, zülfikârım ben. Hangi 
söz benden daha keskin olabilir ki!

Ben Zeyneb’in gönül sırrıyım. Sakine’nin ruhuyum.

Ben Cebrail’in kanadıyım. Muhammedin’in yetimiyim.

Beni O yetiştirmişti; kendisi de yetimdi, yetimlerin 
sığınağıydı. Ben onun eviyim, onun soyu, onun 
kanıyım; Kerbelâ’yım ben.

...

(Sadık Yalsızuçanlar)



“Cennet Gençlerinin Efendileri”
Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin



ARMUDÎ FORMDA CELÎ SÜLÜS LEVHA
“Aman yâ seyyidinâ Huseyn Meded” ve yan 

kısımlarında “
Sanma ol surh u seher mihri felektir görünen, 
Her şafak hûn-u Huseyn ile güneş kan ağlar” 

yazılıdır
Hat: Aziz Efendi



Hz. Peygamber, Bedir Harbi’nden sonra, Hicret’in ikinci yılında kızı Fatıma’yı, 
amcası Ebû Tâlib’in oğlu Ali ile evlendirmişti. Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin bu evli-
likten Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep isimlerinde çocuk-
ları dünyaya geldi. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin haricinde Muhassin, doğumundan 
kısa bir süre sonra vefat etmiş, Ümmü Gülsün ve Zeynep ise büyümüş ve ev-
lenmişlerdi.

Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin evlilikleri Peygamber nezdinde her zaman çok farklı 
ve önemli bir konumda bulunmuştur. Resulullah’ın bu aileye göstermiş olduğu 
hassasiyet, gerek o günlerde ashabın, gerekse tarih boyunca bütün Müslüman-
ların onlara karşı derin bir sevgi, saygı ve ilgi göstermesine vesile olmuştur. 

Kaynaklarda Hz. Ali ve Fatıma’nın oğulları Hasan, Hüseyin ve Muhassin’in 
isimlerinin cahiliye devrinde bilinmediği ve kullanılmadığı zikredilmektedir. 
Bu mübarek isimlerin ilk olarak Hz. Peygamber tarafından torunlarına verilmiş 
olduğu  İmran b. Süleyman tarafından, “Hasan ve Hüseyin Cennet ehlinin isimle-
rindendir. Bu isimler cahiliyede yoktur” şeklinde belirtilmektedir. 

Hz. Hasan Hicretin 3. yılı Ramazan’ın 15. gününde, Hz. Hüseyin ise, Hicret’in 
dördüncü yılı Şaban ayının beşinde; Peygamberimizin torunları, Hz. Ali’nin iki 
oğlu ve Fatımatü’l Zehra’nın biricik yavruları olarak dünyayı şereflendirdiler. 
Aralarında yalnızca bir yaş bulunması, Cennet gençlerinin efendileri olan bu 
iki kardeşin bir arada büyümelerini ve günlerini Peygamber’in etrafında hep 
birlikte geçirmelerini sağlamıştır. Bu nedenle kendilerinin özellikle çocukluk 
yıllarına Hz. Peygamber ile birlikte geçen rivayetlerde, isimleri hep bir arada 
geçmektedir. Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre, “Hasan Resulullah’a göğsünden 
başına kadar olan kısmında, Huseyn de bundan aşağı olan kısmında çok benzerdi.” 

“Cennet gençlerinin efendileri” olan Hz. Hasan ve Hüseyin, ilk Müslüman ço-
cuklar olarak tarihe geçmişlerdir. Daha akıl baliğ olmamışken Hz.Muhammed 
(SAV)’in peygamberliğine biat etmiş bu iki er çocuk için Resulullah her fırsatta 
“Dünyada öpüp kokladığım iki reyhanım” diye hitap etmiştir.  

 “Allah’ın arslanı” olarak sıfatlandırılan Hz. Ali, oğullarının isimlerinin Hz. Pey-
gamber tarafından verilişini şu şekilde anlatmaktadır: 

“Ben harb sever bir adamdım. Hasan doğduğu zaman da ona Harb ismini koymuş-
tum. Resulullah Aleyhisselâm geldiği vakit,

 ‘Gösteriniz oğlumu bana, ona ne isim koydunuz’ buyurdu. 

‘Harb ismini koydum’ dedim.

‘Hayır o Hasan’dır’ buyurdular.

Huseyn doğduğu zaman ona da Harb ismini koydum.

Resulullah geldiği vakit sordu,
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‘Gösteriniz oğlumu bana, ne isim koydunuz ona?”

 ‘Harb ismini koydum’ dedim.

‘Hayır, o Huseyn’dir’ buyurdular.

Üçüncü oğlan doğduğu vakit, ona da Harb ismini koydum.

Resulullah Aleyhisselam geldi ve yine sordu,

‘Gösteriniz oğlumu bana, ne isim koydunuz ona?”

Yine ‘Harb ismini koydum’ dedim.

‘Hayır, o Muhassin’dir” buyurdu ve ekledi;

‘Ben, bunlara, Cebrail’in getirdiği vahiy emriyle Hârun Aleyhisselam’ın oğulları olan 
Şebber, Şebir ve Müşebbir’in isimlerini koydum!”

Çünkü Allah Resulü, Hz. Ali için derlerdi ki, “Doğrusu benden sonra peygamber 
yoktur. Ey Ali! Senin benim yanımdaki makamın, Harun’un Musa’nın yanındaki ma-
kamı derecesindedir...” 

İsimlerindeki vahye mazhar olunmuşluk kadar dünyaya gelişleri de önceden 
müjdelenmiş bu iki Cennet güzelinin veladet haberleri de Hz. Hüseyin’in sütan-
nesi Ümmü Fadl tarafından şöyle nakledilmektedir: 

Hz. Abbas’ın zevcesi olan Ümmü Fadl bir gün Resulullah’ın yanına teşrif eder ve 
evvelki gece çok şiddetli ve mihnetli bir rüya gördüğünü Resulullah’a arz eder. 
Efendimiz, 

“Ey Ümmü Fadl, rüyan nedir?” buyurunca Ümmü Fadl rüyasında Resulullah’ın 
vücud-i pâklerinden bir parçanın evine konulduğunu söyler. Bunun üzerine Re-
sulullah, 

“Ey Ümmü Fadl, sen hayır görmüşsündür. İnşallah kızım Fatıma bir oğlan doğu-
racak, sen de ona oğlun Kusem’in sütünü vereceksin” diye haber verirler. Nitekim 
daha sonra Resulullah’ın göz nuru Hüseyin dünyayı teşrif etmiş, Ümmü Fadl da 
ona haber verildiği üzere sütanne olmuştur. 

Allah Resulüne tam on yıl boyunca kemal-i sadakatle hizmet etme şerefini bul-
muş Enes bin Mâlik’in, “Aile fertlerine karşı Hz. Muhammed (SAV)’den daha 
şefkatlisini görmedim” dediği peygamber; aile reisliği konusunda her daim ada-
letle ve merhametle muamele etmiş bir baba ve şefkati kendinden sonraki tüm 
torunlara yetecek bir dede idi…

Alemlerin nûru Muhammed Mustafa; iki reyhanı, kendinden bildiği iki parçası, 
yüreği nûr dolu iki torunu Hasan ve Hüseyin’e binek olur, onları mübarek sırtı-
na alır dolaştırırdı. Hatta halkın içine de sırtına çıkarır ve her ikisinin gelecekte 
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nail olacakları şerefi adeta gözler önüne sererdi. İşte böyle bir günde, Hane-i 
Saadet’ten içeri Hz. Ömer giriverdi… Hasan ve Hüseyin’i Peygamber’in omuz-
larında, yani böyle şerefli bir yerde görünce kendini tutamadı ve onlara, “Ne 
güzel bineğiniz var” dedi. Bunun üzerine ise, Allah Resulü buyurdular ki, “Onlar 
da güzel süvariler…”

Can parçası Hüseyin’in sütannesi Ümmü Fadl der ki;

“Bir gün Hüseyin’i alıp Resulullah’a götürmüştüm. Dedesini görünce kucağına atladı, 
Resulullah da onu öptü, sevdi, sonra eteğine oturttu. Hüseyin, oturunca Resulullah’ın 
eteğine akıttı. Allah Resulü,

‘Ey Ümmü Fadl, al tut oğlumu, üzerime akıttı’ buyurdular.. 

Ben de Resulullah’ın üzerine akıttı da üzdü onu diye, Hüseyin’i sert bir şekilde aldım 
ve çocuk ağlamaya başladı.

Bunu gören Allah Resulü,

‘Ey Ümmü Fadl, Allah iyiliğini versin! Allah seni rahmetiyle esirgesin. Sen oğlumun 
canını acıtmak, onu ağlatmakla beni üzdün’ buyurdu. 

Gözünün nuru Hüseyin’in canının en ufak acısına gönlü sızlayan dede, kim bilir 
nasıl hüzünlenmedeydi Kerb ü belâ toprağında yaşanacaklar için… 

Hz. Peygamber’in, mescidin minberinde hutbe okuduğu bir günde, üzerlerin-
de uzun ve kırmızı elbiseleriyle düşe kalka içeri giren iki bebe göründü. Allah 
Resulü torunları, Hasan ve Huseyn’i görünce dayanamayarak hutbesini yarıda 
kesti ve onları kucağına alarak önüne oturttu. Sonra da “Allah Teâla ‘Mallarınız 
ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir’ demiştir. Görüyorsunuz ki ben bile 
bu konuda nasıl imtihan oluyorum. Şu ikisini bu şekilde görünce sabredemedim” di-
yerek hutbesine devam etti.  

Ve Resulullah öyle bir imtihan oldu ki, bu imtihan sadece ruh-ı Resulullah’ı de-
ğil, tüm ümmeti kıyamete kadar yasa boğdu… Bir peygamber ki pâk soyu kızının 
çocuklarından devam edecek. Bundandır ki kutlu Nebî, etini eti gördü kanını 
kanı bu iki güzelin… 

 “Cennet gençlerinin seyidine bakmak isteyen buna baksın!” dedi bir gün Hz. Hü-
seyin mescidden içeri girdiğinde.  Böyle sözlerle iki torununu da sık sık taltif 
ederdi Allah Resulü…

“Onlar” derdi, “Benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır.”

“Onlar Cennet gençlerinin efendileridir” 

Resulullah bir gün Mescid-i Nebevî’nin bahçesinde cenazelerin getirildiği yerde 
oturmakta idi. 
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Birden iki göz nuru Hazret-i Hasan ile Hüseyin Efendilerimizin tartışmaya baş-
ladığını ve hatta ileri giderek güreşmekte olduklarını gördü…

Çocukların bu tatlı güreşmelerini izlemeye koyulan Efendimiz, büyük torunu 
İmam-ı Hasan’a seslenmeye başladı, “Ha gayret Hasan!… Göreyim seni yakala Hu-
seyn’i” Olanları avlunun içerisinde hayret ile izleyen birisi vardı ki o, bu gü-
zel yiğitlerin yiğit babaları Hazret-i Ali idi. Dayanamadı ve Resulullah’a sordu, 
“Anam babam sana kurban olsun Ey Resulallah… Neden büyük olmasına rağmen Ha-
san’ı tutarsınız?” Efendimiz bu suale öyle bir cevap verdi ki… Hazret-i Ali böyle 
çocukları olduğu için bir kez daha Allah’a şükretti…“

Ya Ali görüyorsun ki… Ben Hasan’ı tutuyorum… Çünkü Huseyn’i tutan Cebrail’dir. 
‘Ha göreyim seni Huseyn’ diye ona seslenmektedir.” 
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CELÎ SÜLÜS LEVHA
" İnnemâ yürîdüllâhu li yüzhibe ‘ankümü’r-ricse Ehle’l Beyti ve yütahhiraküm tathirâ

(SÛRE-İ AHZAB / 33)
“ Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister”

Hat: Hamit Aytaç
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“Muhakkak ki biz sana Kevser’i verdik.
Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Doğrusu sana buğz edendir ebter.”

(Sûre-i Kevser)



“Kerbelâ” Faciası



CELÎ SÜLÜS LEVHA
“Düştü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya

Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya”
Hat: Ceyhun Oydem



Kerbelâ Vakıasından Önceki Siyasi Durum

Bilindiği üzere Hz. Ali, kendi yönetimiyle bir türlü bütünleşmeyen Muaviye li-
derliğindeki Şam merkezli siyasi hadiseyi, kan dökülmeden yalnızca biat yoluyla 
halletmeye karar vermişti ve bunun için çaba sarf etmişti. Ancak arzu ettiği sonu-
ca bir türlü ulaşamayıp, barış girişimleri sonuçsuz kalınca iki tarafın askerleri Sıf-
fin’de karşı karşıya geldiler. Hz. Ali’nin galibiyete çok yaklaştığı ve Muaviye’nin 
de ümitsizliğe düştüğü bir anda Amr bin As, Allah’ın kitabının hakemliğine baş-
vurulmasını teklif etti. Ancak hakemler olması gerekenin tersi şekilde davranınca 
kararlar da Hz. Ali’nin arzusu dışında şekillendi; tabii olarak sonuç da öyle oldu. 

Hakem sıfayıtla Kûfe’nin temsilcisi Ebû Musa el-Eş’ârî, Şam’ınki de Amr bin As 
oldu. Ancak hakemlerin çalışma sürecinde Muaviye’nin etkisi daha yoğun hisse-
diliyordu ve dolayısıyla sonuç, Hz. Ali’nin dilediği barış, huzur ve siyasi birliği 
sağlamaktan çok uzaktı. Her iki şahsın da azledilerek halifenin bir şûrâ tarafın-
dan seçileceği kararına varılmış ancak, Amr bin As tarafından bu karar tek taraflı 
olarak değiştirilmişti. Bu durum sonucunda da Hz. Ali, güya tek taraflı olarak 
hilafetten düşürülmüş oldu ve sonucunda Şamlılar tek taraflı olarak Muaviye’ye 
biat verdiler.  İşte hakem olayı, mevcut olan problemi çözmek şöyle dursun, belki 
de İslam alemini iflah olmaz karışıklıklara sevk etmiştir. Çünkü Muaviye, masa 
başında kazandığı bu galibiyet ile yetinmeyerek siyasi durumunu daha da güçlen-
dirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.  Tüm bu olan bitenin sonu-
cunda halkın bir kısmı Hz. Ali’ye, bir kısmı da Muaviye’ye biat ettiğinden, her iki 
grup arasında sürekli çatışmalar baş gösterir olmuş ve bunların en acıklısı da Mı-
sır’da vuku bulmuştur. Hz. Ali’nin Mısır valisi Muhammed bin Ebî Bekir es-Sıd-
dîk, Mısır’ı kendine bağlamayı amaçlayan Muaviye’nin göndermiş olduğu Amr 
bin As komutasındaki askerlerce öldürülmüştür. Böylece Amr bin  As da, Muaviye 
tarafından daha evvel kendisine vaadedilen Mısır valiliğine getirilmiştir. 

Hicret’in 40. yılı Ramazan ayı gelindiğinde Hz. Ali, Muaviye’nin üzerine yürü-
mek için hazırlık yapmakla meşguldü. Taberi ve İbn’ül-Esir isimli tarih kitapları 
Hz.Ali’nin bu günlere tekabül eden şehâdetini şöyle anlatır:

“Mülcemoğlu, Haccâc ve Temim boyundan Amr “Halkın kurtulması için, Hz. Ali’nin, 
Muaviye’nin ve Asoğlu Amr’ın ortadan kaldırılması” gerekli olduğu kanâatine vardı-
lar ve bu işi yapacak kişilerin üçü de Hâricîlerdendi. Mülcemoğlu Hz. Ali’yi, Haccâc 
Muâviye’yi, Amr da Amr b. As’ı öldürmeye karar verdiler. “

İşte Hz. Ali’nin Mülcemoğlu tarafından şehadetinden sonra Iraklılardan 40 bin 
kişi Hz. Hasan’a biat etti. Mısır ve Şam ise Muaviye’ye biat etmeye başladı. 
Ortaya çıkan bu durum savaşın çıkmasını kaçınılmaz hale getiriyordu. Hz. Ha-
san bunu düşünerek halifelikten çekilmeyi Müslüman kanı dökülmesine tercih 
etti. Ama bunun için öncelikle birtakım şartlar öne sürdü. Bunlar arasında en 
önemlileri “hilafet makamının sultanlık haline dönüştürülmemesi” ile “kendisi 
ve kardeşi Hz. Hüseyin’e can emniyeti verilmesi” idi. Rivayet edildiğine göre, 
Allah Resulü sağlığında Hz. Hasan vesilesiyle Müslümanlar arasında bir barış 
ortamının doğacağının haberini vermişti. Hz. Hasan’ın verdiği karar neticesinde 
bu yıla “birlik yılı” denildi, Müslümanlar arasındaki iç barış ve birlik ruhuyla 
nice zaferler kazanıldı. 
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Muaviye’den sonra Yezid’in Halifelik Makamına Oturması

Muaviye’ye gelince, Hz. Hasan’ın şartlarını kabul etmiş gibi görünse de ken-
dinden önceki dört halife döneminde amacı sadece halka doğru yolu göstermek 
olan Peygamber halifeliği onun zamanında saltanat şeklini almakta gecikmedi. 
Muaviye, oğlu Yezid’i veliahdı tayin etti. Oğluna vasiyet olarak da şu sözleri 
kayda geçmiştir: 

“Sanırım ki Ebûbekir oğlu Abdurrahman, Zübeyr oğlu Abdullah, Ömer oğlu Abdullah 
ve Ali oğlu Huseyn biat etmez. Ebû Bekir oğlu ABdurrahman’ın üzerine hiç düşme, 
ondan sana hiçbir zarar gelmez. Ali oğlu Huseyn’in de üstüne düşme, çünkü o ölür 
yine de sana biat etmez. Ömer oğlu Abdullah ne de olsa sana karşı duramaz, nihayet 
biat eder. Ancak Zübeyr oğlu Abdullah’a inanma, onun üstüne düş, mutlaka biat ettir, 
hilesine kanma, biat etmemekte ısrar ederse hiç acımadan öldür.”

Yezid ise, babasının ölümünden sonra kendisine söylenenlere pek kulak asma-
mış ve Hz. Hüseyin’in de içinde olduğu o üç kişinin, kendisine biat etmediği 
takdirde boyunlarının vurulması emrini çıkartmıştır.  Hz. Hüseyin, Yezid gibi 
birine biat edemezdi. Ancak bununla birlikte hilafet konusunda bir ihtiras gös-
termesi de uygun olmazdı. Çünkü bu durum oyların bölünmesine yol açacak ve 
Müslümanlar arasında ihtilaf doğuracaktı. İhtilafın getireceği iç karışıklıkta ise, 
en büyük zararı kendisi görecekti ki bu, Ehl-i Beyt’in zarar görmesi demekti. 
İstikbal karanlıktı ve birtakım karışıklıkların doğacağı öngörülebiliyordu. Zira 
Yezid’e biat etmediği sürece hayatı her an tehlikede sayılırdı ve o, İslam toplu-
munun iyiliği için emr-i bin ma’ruf nehy-i ane’l münker görevinin sorumluluğu 
içindeydi. Birçok şeyi bir arada düşünerek bir hata yapmamaya çalışan Hz. Hü-
seyin, bu duygular içerisinde 3 Şaban 60 tarihinde Medine’den ayrılarak Mek-
ke’ye vasıl oldu. Burada sürekli ibadet ve taatla meşgul oluyor ve olup bitenleri 
gözden geçiriyordu. “Mufassal Tarih-i İslam” adlı eserin müellifi Mehmed Hâlid 
bu durumu şöyle yorumlamış ve dile getirmiştir:

“Mazlum olan İmam Huseyn’in Mekke’ye girişi, halkta hüzün ve sevincin bir arada 
toplanmasından oluşan bir duygu uyandırdı. Çoktan beri Resulullah’tan ve onun ev 
halkından ayrı olan bu mübarek belde, şimdi torununun gelişiyle sanki göklere yük-
seliyordu. Resul-i Ekrem’in muhabbetiyle dolu olan Mekke halkı, sevinç gözyaşlarıyla 
Hz. Huseyn’i karşılamaya koştular. Hz. Muhammed (SAV)’in Ehl-i Beyt’inden böyle 
şanlı biri varken Yezid’e yüz vermek hiçkimsenin hatrına bile gelmezdi. Hz. Huseyn’in 
yüksek gayesi, hakkını, Yezid gibi Müslümanlığına güç inanılır ve hilafeti haksızlıkla 
gasb eden fasıka isteyerek terk etmiş görünmekten kaçınmaktı. Zira Medine-i Münev-
vere’de kendi halinde oturmakta iken Yezid’in tehdit ve zorlaması orada güvenlik, ra-
hat ve huzuru ortadan kaldırdığı için çaresiz Mekke-i Mükerreme’ye gitmiş, güvenlik 
ve huzur orada aramıştı.”
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Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye Davet Edilmesi

Diğer taraftan Kûfeliler de şehrin ileri gelenlerinden Süleyman bin Surad’ın 
evinde toplanarak Muaviye’nin ölümünden sonraki siyasi durumu tartışıyorlar-
dı. Onlara göre Muaviye, iktidarı zorla ele geçirmiş ve ümmetin başına hayırsız 
işler açmıştı. Onları bu durumdan kurtaracak bir lider gerekiyordu ve bu, Hz. 
Hüseyin olmalıydı. Eğer Hz. Hüseyin liderliği kabul ederse, Kûfeliler onun etra-
fında toplanacak ve Yezid’e karşı hakkı yakalamış olacaklardı. 

Kûfeliler Mekke’de bulunan Hz. Hüseyin’e tüm bu istek ve düşüncelerini belir-
ten mektuplar yazmaya başladılar. Birbirini takip eden yüzlerce mektubu Hz. 
Hüseyin, ciddi bir şekilde değerlendiriyor ve şu sonuca varıyordu: Iraklılar geç-
mişte Hz. Ali ve Hz. Hasan’ı yalnız bırakmış olmaktan pişmanlık duyuyor ve Hz. 
Hüseyin’e derin muhabbet besliyorlardı. Bu mektuplar ayrıca sadakat için fırsat 
verilirse Kûfelilerin Hz. Hüseyin’in arkasında olacaklarını da ihtiva ediyorlardı. 
İmam-ı Hüseyin bu durumu yakınlarıyla da defalarca istişare etti. Bu istişa-
relerden çıkan genel sonuç ise, Kûfelilerin daha evvel Hz. Ali ve Hz. Hasan’ı 
yalnız bırakmış oldukları, geçmişteki hadiselerin bu halkın menfaatlerine ne 
kadar düşkün olduklarını ortaya koymaya yeteceği görüşündeydi ve bu görüş 
doğrultusunda Ehl-i Beyt’in gözbebeği Hz. Hüseyin de nifak ve riyaya kurban 
gidebilirdi. Bu yüzden Kûfelilerin sözlerine hemen inanmamalıydı. 

İstişareler sonucunda Hz. Hüseyin Kûfelilere bir mektup yazdı ve diğer taraf-
tan orada olup bitenleri etraflıca anlayabilmek için de amcasının oğlu Müslim 
b. Akîl’i Kûfe’ye yolladı. Muslim b. Akîl orada Hz. Hüseyin’in mektubunu oku-
yunca büyük bir coşku ve destek gördü. Hatta Hz. Hüseyin adına Müslim’e biat 
verenler vardı. Bunun üzerine Müslim, Mekke’ye bir mektupla durumu rapor 
etmiş ve endişe etmeksizin Kûfe’ye gelebileceğini söylemiştir. Bütün bunlar 
olurken Müslim’in konuk olduğu eve akın akın insan gelmesi, onu deşifre etmiş 
ve bu gizli faaliyeti ortaya çıkarmıştır. Yezid ise, bu biat haberlerini alır almaz 
Numan b. Beşîr’i Kûfe valiliğinden alarak yerine Ubeydullah b. Ziyad’ı atamıştır. 

İbn Ziyad, öncelikle Kûfe halkını Hz. Hüseyin’e biattan alıkoymalı, sonra da 
Müslim’i bulmalıydı. Kûfeliler Arap Yarımadası’nın farklı bölgelerinden gelmiş 
bir topluluk olduğundan dolayı, sosyal bir bütünlüğe sahip değildiler. Dolayı-
sıyla onların toplanması da dağılması da çok kolaydı. Bu yüzden İbn Ziyad’ın 
Kûfelileri Hz. Hüseyin’e biattan vazgeçirmesi zor olmadı. Aynı şekilde Müslim’i 
bulması da kolaydı. 

En nihayetinde Müslim’in başı valinin askerlerinden “Bukeyr” adlı biri tarafın-
dan vuruldu. Müslim bin Âkîl’i bir süre evinde saklayan Hanî bin Urve el-Mûrâ-
dî ise, idam edildi. Bu iki zâtın kesik başladı Yezid’e gönderildi ve ardından Ye-
zid, valiye Hz. Hüseyin’e karşı mücadele etmesi ve onu durdurması talimatını 
verdi. Diğer taraftan Kûfe’de olup bitenlerden Hz. Hüseyin haberdar değildi. Et-
rafındakilerin kendisini Kûfelilerle ilgili uyarmasına rağmen o, bu davete icabet 
etmezse kaçmış olacağını ve bu durumu mürüvvetiyle bağdaştıramayacağını 
düşünüyordu. 
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Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye Hareketi

Hz. Hüseyin tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde Mekkeli dostlarıyla vedala-
şarak Ehl-i Beyt’i yanına alıp Irak’a doğru yola çıkmıştı ancak yola çıkar çıkmaz 
engellemelerle karşılaştı. Zilhicce ayının başlarına tekabül eden bu tarihte Hz. 
Hüseyin, yolunda ilerlerken tahmini olarak “es-Sıfah” denilen yerde Şair Feraz-
dâk ile karşılaştı ve ona Kûfe’de olup bitenleri sual etti. Ferazdak ise ona şu 
cevabı verdi,

“Üzülerek belirteyim ki, Kûfelilerin kalpleri seninle ancak kılıçları Ümeyyeoğulları ile-
dir. Ancak takdir Allah’ındır, o dilediğini yapar.” 

Diğer taraftan Hz. Hüseyin kafilesinin yola çıkmış olduğu haberi de Ubeydullah 
b. Ziyad’a ulaşmış ve o da hazırlıklarına başlamıştı. İmam Hüseyin’in Kûfe’de 
sayıca fazla olmayan, direniş hazırlığında bulunan bir kısım Kûfeli taraftarı bu-
lunuyordu. Fakat bunlar da Yezid tarafından kısa sürede bastırılmış ve hepsi 
etkisiz hale getirilmişti. 

Hz. Hüseyin’in Kûfe’den aldığı davet üzere çıktığı bu hicrette, yanında yüzlerce 
kişi ona refakat etmekteydi. Fakat öyle bir refakat ki, akıbeti herkesçe malum... 
Yezid’in ordusu yollara düşmüş, kafilenin izini sürmekteydi. İmam Hüseyin, 
kimsenin canına zarar gelmemesi adına dilinden şu sözleri hiç eksik etmiyordu:

“Bu işin akıbeti bellidir. İsteyen geri dönebilir.”

İmam Hüseyin, Kûfe’ye yaklaştıkça yanında bulunanların yüzlercesi geri dönü-
yordu. Öyle ki Kûfe’ye yaklaşıldığında kafile neredeyse 80 kişi civarında kalmış-
tı. Bu kalanlar da, hep Ehl-i Beyt’ten idi ve dillerinden daima şu sözler dökül-
mekteydi:

“Hamd olsun ki, Resulullah’ın oğlu burada, bizimle birlikte…”

İmam Hüseyin’in ise, onlara tek bir nasihati olabilirdi,

“Ben dedemden şöyle işittim ki, kişinin kendisini ve sevdiklerini tasadduk edebilmesi, 
yani Allah yoluna harcaması en büyük sadakadır.”

İmam Hüseyin’in önünde iki yol vardı: Zilletle yaşamak ya da izzetle ölmek! 
O tabii ki ikincisini ilkine üstün kıldı. Zira bu bir beylik davası değildi; bu bir 
aldanış değildi; körü körüne tehlikeye atılmak ise, hiç değildi. Bu bir inanç da-
vasıydı; bir anlayış örneği, bir şeref savaşıydı. İmam Hüseyin’in akrabaları ile 
birlikte devam ettiği Kûfe yolunda, bir ara başına bir ağırlık çöktü ve at üstünde 
uyukladı. Uyandığında dudaklarından,

“İnna lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Vel hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn” sözleri dökülü-
yordu. Bu sırada oğlu Ali, atını sürerek babasının yanına geldi,

“Babacığım! Sana kurban olayım! Sen niçin böyle Allah’a rücû etmek dileğinde bulun-
dun ve O’na hamd ettin?”
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Hz. Hüseyin,

“Başıma bir ağırlık geldi, uyukladım. At üzerinde bir süvari ansızın önüme çıkıp: ‘Şu 
cemaat gidiyor. Ölümler de arkalarından kendilerine doğru gidiyor’ dedi. Anladım ki, 
o cemaat biziz. Ölüm haberi de bize veriliyor.”

Ali, 

“Babacığım! Allah sana kötü bir şey göstermez. Biz hak ve gerçek yolda değil miyiz?” 
dedi.

İmam Hüseyin,

“Evet! Bütün kulların dönüp gidecek oldukları Allah’a yemin ederim ki, biz hak ve 
gerçek yoldayız!” 

Bunun üzerine Ali Asgar,

“O halde biz ölüp, kaybolup gitmemize hiç üzülmeyiz” dedi ve babasının şu duasına 
mazhar oldu,

“Allah seni babasından dolayı mükâfatlandırılan hayırlı oğlun mükâfatıyla mükâ-
fatlandırsın.”   

Kafilenin Hürr b. Yezid Tarafından Kuşatılması

Kafile, yola devam ettikten bir süre sonra “Zûhusum” adında bir subaşı bularak 
burada istirahata koyuldu. Zira burası, herhangi bir düşman saldırısına karşı 
korunmak için stratejik bir öneme sahipti. İşte bu esnada Yezid oğlu Hürr de, bin 
kişilik süvari birliği ile oraya varmış bulunuyordu. Hürr’ün görevi, Hz. Hüseyin 
ile çarpışmak değil onu kontrol altında tutmaktı.  Kafileyi, çevre irtibatı, erzak 
ve su temini güç olan bir yere çekecek ve orada yakalayacaktı. 

Diğer taraftan onların bu tutumlarına karşı Hz. Hüseyin müsamahakar ve cö-
mertti. Adamlarına, Hürr’ün süvarilerinin, başını kendilerinin tuttuğu kaynak-
tan diledikleri kadar su alabilecekleri doğrultusunda talimat verdi. 

Bu sırada öğle vakti de olmuştu. Hz. Huseyn’in işaretiyle ezan okundu, kamet 
getirildi. Hem Hz. Hüseyin hem de Hürr b. Yezid tarafında bulunanlar namazı 
hep birlikte ve Hz. Hüseyin imamlığında kıldılar. İkindi vakti girdiğinde, o da 
aynı şekilde kılındı.  Namazdan sonra İmam Hüseyin, karşı tarafa davete icabet 
anlamında bir yolculuk yaptıklarını anlattı ancak karşı taraf, mektuplardan ve 
bu davetten hiçbir şekilde haberleri olmadığını söylüyordu. Bunun üzerine Hz. 
Hüseyin, bir torba dolusu mektubu önlerine serdi ama ne fayda… Tavırlarında 
en ufak bir değişiklik yoktu. İmam Hüseyin, mektupları hatırlatmaya çalıştıkça 
onlar, bunun kendilerini ilgilendirmediğini tekrarlayıp durdular. Onlar kendile-
rine verilen görevin peşindeydiler. Resulullah ailesinin canına kasdedecek bir 
vazifenin…
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İmam Hüseyin, kafilesi ve kucağında altı aylık evladı ile yoluna devam etti. 
Uzunca bir süre yol aldıktan sonra, Fırat nehri kenarında, Nineva’ya doğru yak-
laştı. Ancak Hürr b. Yezid, kafilenin nehir, erzak ve çevre irtibatı konusunda 
müsait olan hiçbir yerde konaklatılmaması talimatını almıştı.

Tarihler 2 Muharrem 61’i gösterdiğinde ise, Hz. Hüseyin, ashabı ve Kerbelâ’nın 
en genç şehidi olacak altı aylık oğlu ile birlikte Kerbelâ denilen yerde konakla-
maya mecbur edildi. 

İmam Hüseyin, şehadetin artık çok yaklaştığının farkındaydı ve ellerini açıp 
Allah’a şu duayı etti:

“Allahım! Bütün sıkıntılarda güvencem ve bütün zorluklarda ümidim sensin! 

Başıma gelen bütün musibetlerde sana güvendim, sana dayandım.

Üstesinden gelme konusunda kalbimin zorlandığı, gücümün yetmediği, dostlarımın 
yardımdan uzak durduğu, düşmanlarımın ise bana karşı gurura kapılarak sevindiği 
nice sıkıntılarda hep sana yalvardım. 

Halimi sana arz ettim. Derdimi sana açtım. Böyle vakitlerde sen beni sıkıntılardan 
her zaman kurtardın, beni selamete çıkardın. Sen, sahip olduğum tüm nimetlerin de 
sahibisin… Her iyilik senin eserin olarak bana gelmiştir. Nihai gaye de senin zâtına 
erişmektir. Gayelerin gayesi sensin!”  

Kafile Kerbelâ Çöllerinde

Yetki ve kumanda Hürr bin Yezid’den Ömer bin Sad’a geçmiş ve kendisine Hz. 
Hüseyin’i Yezid’e biat ettirmesi, eğer biat etmezse katletmesi emri verilmişti. 
Ömer bin Sad, bir yandan Hz. Hüseyin’i bu durumdan haberdar ederken diğer 
yandan da valinin talimatıyla 500 civarı askerini Hz. Hüseyin’in kafilesiyle neh-
rin arasına set olarak yerleştiriyordu. Bu gelişmeler Hz. Hüseyin’in şehadetin-
den yaklaşık olarak üç gün kadar önceydi ve üç gün boyunca Hz. Hüseyin ile 
ailesi su temin edemediler. Hz. Hüseyin tarafının suya ulaşmasını engelleyen 
500 kişinin başında Amr b. el-Haccâc bulunuyordu. Bu süvarilerin arasından 
Abdullah bin Ebû Hâsin-i Ezdî bir gün, “Ey Hüseyin, uzaktan suya bakarsın fakat 
susuzluktan ölünceye kadar bir yudum içemezsin” diye bağırdı. İmam Hüseyin 
bu sözden duyduğu esefle, “Ya Rabbi bu adamı susuzlukla öldür” diye dua etti. 
Gerçekten de bu adam öyle bir hastalıkla can verdi ki, bir yudum su içse çıka-
rıyor, susayıp tekrar içmeye kalksa yine çıkarıyordu. Sonunda bu şekilde kusa 
kusa can verdi. 

Günlerden 9 Muharrem Perşembe geldiğinde, Ömer bin Sad, son kez Yezid’e biat 
etmesini ve eğe etmezse çarpışacakları haberini iletmek için birkaç askerle Hz. 
Hüseyin’e doğru yol aldı. O sırada İmam Hüseyin, elleri kılıcının üzerine, mü-
barek başını dizleri üzerine koymuş uykuyla uyanıklık arasında tefekkür halin-
deydi. Kızkardeşi Zeynep karşıdan gelenleri haber vererek onu uyandırdı. İmam 
Hüseyin, bu halde iken rüyasında dedesi Hz. Muhammed (SAV)’i görmüştü. 
Resulullah ona kendi yanına gelmekte olduğu haberini veriyordu. Bunu duyan 
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Zeynep, kardeşinin şehadetinin yaklaştığını anlayıp feryad etmeye başlayınca, 
Hz. Hüseyin onu sakinleştirmiş ve böyle davranmanın doğru olmayacağını dile 
getirmişti. Hz. Hüseyin Ömer bin Sad’dan, 9 Muharremi 10 Muharreme bağla-
yan gece sabaha kadar mühlet istedi. İmam Hüseyin, o gece bütün adamlarını 
topladı ve hem o sırada yaşadıkları sıkıntılar hem de daha evvel gördükleri fe-
rahlık için Allah’a hamd etti. Daha sonra ise, şu sözlerle ordusuna geri dönme-
leri için izin verdi:

“Düşman beni ele geçirmek istiyor. Sizinle bir alışverişi yok. Dilerseniz hepiniz şu gece 
aile fertlerimle birlikte buradan gidiniz, aksi halde zararları size de erişir.” Müslim’in 
önce şehit olması bir fedakârlık olarak yeter, ne olur sizler aynı akıbete düşmeden 
gidiniz.” 

Fakat kafileden hiçkimse bunu kabul etmedi. İmam Hüseyin’i, Peygamber’in gö-
zünün nurunu öylece düşman eline teslim edip gitmeyi hiçbiri insanlığına ye-
diremedi. Zira bunu yaptıkları takdirde ahirette verecekleri bir cevapları yoktu. 
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Bu gün mâh-ı Muharremdir muhibb-i hânedân ağlar
Bu gün eyyâm-ı mâtemdir bu gün âb-ı revân ağlar

Hüseyn-i Kerbelâ’yı elvân eden gündür
Bu gün arş-ı muazzamda olan âlî dîvân ağlar

Bugün âl-i abânın gülşeninin gülleri soldu
Düşüp bir âteş-i dil-sûz, kamu ehl-i imân ağlar

Bugün gülzâr-ı Muhtar-ı Hudâ’ya bir hazân esti,
Zemîne düştü vâveylâ, felekte kehkeşân ağlar.

Bugün hunbâr olur gözü elbet Haydar-ı Kerrâr’ın
Görür Zehrâ’yı hûn-efşân, Resûl-i âl-i şân ağlar.

Risâlet gül gülistânı, nübüvvet bağı bostânı
Huseyn’i ol nûristânı gören pîr ü civân ağlar

Gürûh-ı hânedâna Lütfiyâ kurbân ola cânım
İlâ yevmi’l kıyâme cân ile ehl-i imân ağlar
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İmam Hüseyin’in Son Gecesi

Hz. Hüseyin şehadetinden önceki son geceyi sabaha kadar ibadet ederek, Kur’ân 
okuyarak, namaz kılarak, zikir ve dua ederek geçirmiştir. Bir tedbir olarak da 
bütün çadırların birbirine bağlanmasını, muharebe anında kadın ve çocukların 
ortalardaki çadırlarda toplanmasını emretmişti. Bir başka tedbir olarak da, ça-
dırların civarında bir hendeğe odun ve kamış doldurarak bir nevi barikat kurdu. 

.....

İmam Hüseyin, 10 Muharrem sabahı, sahabesi ile birlikte, su olmadığı için 
teyemmüm edip, sabah namazına durdu. Onlar namaza durduğunda Sa’d oğlu 
Ömer de uğursuz ordusuna düzen vermeye başlamıştı. Ömer’in 6 bin askerine 
karşılık Hz. Hüseyin’in 32 süvari ve 40 piyadesi bulunuyordu. 

Ömer’in Hz. Hüseyin tarafına attığı ok ile muharebe fiilen başladı. Geleneğe 
göre önce teke tek vuruşmalar yapılıyordu. Bu aşamada Hz. Hüseyin ordusu çok 
etkili ve kararlıydılar, karşı tarafa hayli kayıp verdirdiler. Bundan sonra toplu 
hücum başladı. Toplu hücumda saldırılar giderek şiddetleniyordu. Hz. Hüseyin 
etrafında 23 süvari vardı. Bunlar karşıdan gelen Kûfeli süvarileri sürekli püskür-
tüyorlardı. Kûfeliler bunun üzerine piyade ve okçulara takviye istediler ve takvi-
ye ile birlikte Kûfeli okçular topluca hücuma geçerek Hz. Hüseyin çevresindeki 
süvarilerin atlarını vurdu, böylece hepsi piyade kaldılar. Artık çarpışma daha 
da şiddetlenmişti. Kûfeliler çadır aralarına girerek yağmalamaya çalışıyorlardı, 
bunun üzerine Kûfelilerin çadırlara hücumunu önlemek için önceden tedbir ola-
rak hazırlanan barikat ateşe verildi. Çadırların yanması çarpışmada zaman ka-
zanmak açısından iyi olmuştu ancak kadın ve çocukları ortaya çıkarmıştı. Artık 
kadın ve çocuklar da kılıç ve ok darbelerine maruz kalıyorlardı. Hz. Hüseyin’in 
ashabı, Kûfe leşkerinin başlarına yığıldığını görüp onlara karşı Hz. Huseyn’i de 
kendilerini de koruyamayacaklarını anlayınca, İmam Hüseyin’in önünde şehit 
olma yarışına girdiler. 

Gıfarilerden Azre oğulları Abdullah ve Abdurrahman Hüseyin’in yanına gelip,

“Ey Ebu Abdullah! Sana selam olsun! Biz, düşmanla senin arana gerilip, seni düş-
mandan korumak ve senin önünde ölmek istiyoruz” dediler.

İmam Hüseyin,

“Hoşgeldiniz! Yakınıma geliniz!” buyurdu ve birlikte çarpışmaya girdiler. 

Câbirîlerden bir anadan doğma Seyf b. Hâris ve Mâlik b. Abd isminde iki genç, 
Hz. Hüseyin’in yanına geldiler, ağlıyorlardı… Hz. Hüseyin onlara,

“Ey kardeşimin oğulları! Ağlamayınız! Vallahi biraz sonra, gözlerinizin aydın olaca-
ğını, sevineceğinizi umarım” buyurdu. Gençler ona şöyle mukabele ettiler,

“Allah bizi sana feda etsin! Hayır! Vallahi biz kendimize ağlamıyoruz. Senin her taraf-
tan kuşatıldığına ve bizim sana nasıl gücümüz yetmediğine ağlıyoruz.”
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Bunun üzerine Hz. Hüseyin onlara şu hikmetli duayı etti,

“Ey kardeşimin oğulları! Siz bu yolda bana nasıl iyilik yaptınız ve dert ortaklığı etti-
nizse, Allah da sizi muttakilerin en güzel mükâfatları ile mükâfatlandırsın.”  

Bir ara İbni Es’ad geldi ve, 

“Sana kurban olayım ey Allah Resulü’nün torunu! Artık ahirete gitsek de kardeşleri-
mize kavuşsak olmaz mı?” dedi. 

Hz. Hüseyin onu da selam vererek uğurladı,

“Git! Dünyadan ve dünyadakilerden hayırlı olan imtihansız ve ibtilasız mülke git!”

İbni Es’ad,

“Ebu Abdullah! Sana ve senin Ehl-i Beytine selam olsun! Allah bizi cennette kavuştur-
sun, buluştursun” diyerek çarpışa çarpışa şehit oldu. 

Sonra Âbis geldi ve,

“Ey Ebu Abdullah! Vallahi yeryüzünde, yakın veya uzak, bana senden daha sevgili, 
senden daha üstün bir varlık yoktur. Eğer senden zulüm ve ölümü kaldırmak için 
canımı ve kanımı feda etmekten daha üstün bir şeye mâlik ve kâdir olsaydım, onu da 
feda ederdim! Selam olsun sana ey Resulullah’ın oğlu!” diyerek kılıcını sıyırıp Kûfe 
leşkerine doğru gitti. 

O gün Kerbelâ’da bulunmuş olan Rebi bin Temîm der ki,

“Âbis’i, gelirken görünce tanıdım. Kendisi birçok harpte bulunmuştu. Halkın en cesaret-
lisi idi. ‘Yok mu bu adama karşı çıkacak biri adam’ diye haykırıyordu. Ömer bin Sa’d, 
‘Onu taşa tutun!’ diye emretti. Âbis, her taraftan taş yağmuruna tutulduğunu görün-
ce, zırhını sırtından miğferini başından çıkarıp attı ve Kûfe leşkerinin önüne yürüdü. 
Vallahi onun, Kûfe leşkerinden iki yüzden fazlasını önüne katıp kovaladığını gördüm.” 

O gün Ehl-i Beyt’ten Hz. Ali’nin oğulları Ali Ekber, Abbas, Cafer, Abdullah, Os-
man, Muhammed ve Ebu Bekir; Hz. Hüseyin’in oğlu Abdullah, Hz. Hasan’ın oğlu 
Muhammed, Ebu Talib’in torunları Cafer, Abdurrahman ve Abdullah şehit oldular.

Onların şahadetlerinin ardından bir durgunluk zuhûr etti. Hz. Hüseyin bir süre 
meydanda öylece bekledi.  Zira kimse ona kılıç kaldırmayı göze alamıyordu. 
Kucağında oğlu Abdullah ile, atının üzerinden düşmana beddua ediyordu İmam 
Hüseyin... Ya oğlu babasının önünde can verecekti ya babası oğlunun… Bir ok 
isabeti ile küçük yavrusu da ellerinde şehit oldu. Hz. Hüseyin gözyaşları içinde 
düşmana beddua ediyordu. Susuzluğunu gidermek için Fırat’a doğru ilerlerken 
bir ok darbesi de onun mübarek ağzına isabet etti ve eşkıyalar Hz Hüseyin’in 
üzerine hücum etmeye başladılar. Gözü dönmüşcesine evlâd-ı Resûl’ü katledi-
yorlardı. Zer’a adında bir mel’un bir kılıç darbesiyle Hz. Hüseyin’in mübarek 
kolunu yere düşürdü. Hz. Hüseyin tek kolu ile ona hücum etti ama fazlasıyla 
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takatsiz kalmıştı. Çadırına girmek istedi ancak o mel’un peşinden giderek sün-
güsünü onun mübarek vücuduna sapladı...

Sonrası dile gelmez, kalpleri yakan, yürekleri kavuran bir şehadet… 

“Cennet gençlerinin efendisi”, Peygamberimizin gözünün nuru Hüseyin’in cansız 
bedeninde tam 33 mızrak yarası, 34 darp izi ve çok sayıda ok yarası bulunuyor-
du. 

Kerbelâ’da Hz Hüseyin’in ashabından 72 kişi şehid oldu... Ömer bin Sa’d’ın 6000 
askerinden ölenler ise sadece 88 kişi idi.
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ŞÜHEDÂ-YI DEŞT-İ KERBELÂ

َوالَ تَقُولُوْا لَِمْن يُْقتَُل فِي َسبيِل للّاِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاء آلَولَِكن تَْشُعُروَن

“Allah yolunda ölen kimseler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, Onlar diridirler. 
Ancak siz bunu bilemezsiniz”

Faciâ-yı Kerbelâ’da şehâdete ermiş YETMİŞ İKİ efendimizin ism-i 
şerifleri

Abdullah oğlu Avf
Abdullah-i Muhyi oğlu Ömer
Abdullah oğlu Sa’d
Abdullah-i Yezmi oğlu Abdurrahman
Akîl oğlu Câfer
Akîl oğlu Müslim
Akil oğlu Abdurrahman
Amr Kelbi oğlu Abdullah
Avf oğlu Avn
Avsece oğlu Müslim
Cebâve oğlu Ömer
Cebâve oğlu Abdullah’ın oğlu Muham-
med
Ebu Câfer
Deccâne oğlu Abdullah
Deccâne oğlu Sa’d
Enes oğlu Mâlik
Enes oğlu Muhammed
Farrat oğlu Ömer
Firûzan (İmâm Hüseyin’in kölesi)
Fâris oğlu Gulam
Gûlam Selman
Gulam oğlu Urve
Ebû Hâni
Hasan-i Hemedanî oğlu Berir
Hûr oğlu Ali
Hanzala oğlu Said
Hassen oğlu Zehir
Halit oğlu Ömer
Harir oğlu Hamza
Hâris oğlu Cebâve
Hâris oğlu Yusuf
Kays bin Â’râbî
Kelbi oğlu Veheb
Ma’kel oğlu Enes
Malik oğlu Vekkas

Hz. Meşkûr
Mezahir oğlu Habib
Mikdâd oğlu Muhammed
Muhacir-i Câfî oğlu Zeyd
Muhammed-i Kesiyr
Muhammed Kesiyr oğlu Mahdum
Muta oğlu Ömer
Müslim Akîl oğlu Abdullah
Müslim Akîl oğlu İbrahim
Müslim Akîl oğlu Muhammed
Müslim Hammâd
Müslim Mazenî oğlu Yahya
Ömer oğlu Halit
Raf’i oğlu Hilâl
Rebîa oğlu Kays
Riyah oğlu Hûr
Riyah oğlu Mus’ab
Hz. Sad
Sad oğlu Hanzala
Seviyd oğlu Şit
Ubeyd oğlu Şerih
Urve oğlu Abdurrahman
Utbe-i Vekkas oğlu Haşim
Utbe oğlu Mâlik
Ziyad Şaabi oğlu Zeyd
Hz. Ali oğlu Ebubekir
Hz. Ali oğlu Abdullah
Hz. Ali oğlu Fadl
Hz. Ali oğlu Osman
Hz. Ali oğlu Celal Abbas
Hz. Ali oğlu A’vn
Hz. Hasan oğlu Abdullah
Hz. Hasan oğlu Kâsım
Hz. Hüseyin oğlu (Masum) Kâsım
Hz. Hüseyin oğlu Ali Ekber
Hz. Hüseyin oğlu (Mâsum) Ali Asgar

ŞÂH-I ŞEHÎDÂN HAZRET-İ İMAM HUSEYN BİN ALİ EBÛ TALİB SEYYİDÜ’L 
ŞUBBÂB-I EHL-İ CENNET

اللهم صلي على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد
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MERSİYE-İ KÂZIM PAŞA

Zâlimler el vurub hep şimşîr-i cân rübâyâ
Kasd etdiler serâpa evlâd-ı Mustafâ’ya

Devrân olup müsâit ol kavm-i bî-hayâya
İsâl olundu bî-dât serhaddi intihâya

Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya
Âmâc edib vücûdun bin nâvek-i kazâya

Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Cûş eyleyib belâya mânend-i mevc-i tûfân
Keştî-i Ehl-i Beyt-i kıldı şikest ü vîrân
Maltûl olub serâser Ashâb-ı Âl-i Zîşân

Yektârev oldu ol meh çün âfitâb-ı rahşân
Her yandan etdi savlet hınzır veş yezîdân

Ser tâ be-pâ vücûdun zahm eyleyib kızıl kan

Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ashâb-ı Alî’nin hep kibarı vü sıgarı
Bir bir kılıb önünde azm-i huzûr u bârî
Dil-tenk edib susuzluk tâ arşe oldu sârî

Ezvâc-ı tâhirâtın feryâd-ı bî-karân
Her yüzden etdi tazyîk â’da o şehriyârı

Âhir çıkıb elinden dâmân-ı ihtiyârı

Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Yârân olub serâba mest-i mey-i şehâdet
Meydânda kaldı tenhâ ol mihr-i evc-i hâcet

Bu hâl olub âdûya sermâye-i cesâret
Etrâfın aldı birden o kavm-i pür delâlet

Yetmiş iki yerinden mecrûh olub nihâyet
Bundan ziyâde harbe Hakk vermeyüb icâzet

Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ol şâh-ı dil-penâhı tenhâ görünce düşman
Etdi hücûm u savlet şiddetle her tarafdan
Bir hâle vardı âhir zahm-i hâdengi ahen

Mânend-i kasr-ı cennet cisminde olu rûşen
Envâ’i yârelerden her cânibinde revzen

Kâzım olub nihâyet bîtâb o harb ederken

Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya
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...
Nasıl kıydın ceylana kansız avcı?
Sana bu söz yetmez, sana kıyamet gerekmez.
Sana cennet gerekmez, cehennem gerekmez.
Nasıl kıydın Fatıma’nın masumuna, Ali’nin canına, 
Muhammed’in gözbebeğine?
Sana dünya gerekmez, ahiret gerekmez.
Sana söz yetişmez, ateş yetişmez.
Su vermeden hangi kurban kesilmiştir ey melun, dili dudağı 
kavruldu masumun susuz kaldı, bir damla su verin.
Boğazını hangi hançer keser ciğeri ateşle kavrulmuşun? 
Ben Kerbelâ’yım ey Muhammed.
Gözlerimden yaş değil kan akar, çöl ateşinde zulüm 
hançeri yedin zalime yakalandım ey Muhammed. Dağlanan 
yüreğimin hakkı için ey Muhammed, yalvar O’na, güzel 
isimlerinin hatırı için yakar, kalkış günü yolundan gidenleri 
bağışlasın. 
Son sözü, tanıklık oldu Hüseyin’in.
Gökler kara giyindi, yer sarsıldı ey Hüseyin.
Sabâ rüzgarı esti, Cebrail tacını alıp ağladı ey Hüseyin.
Kandiller söndü, Kerbelâ kanla yıkandı, ey Hüseyin.
Sakine zalimlerin pençesine düştü, dostlarının evi talan 
edildi ey Hüseyin.
Kerbelâ garibini susuz öldürdüler, Allah’ın gökleri yıkıldı ey 
Hüseyin.
 
(Sadık Yalsızuçanlar)
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Bir Yangın Yeri: Kerbelâ



Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin minyatürlü 
bir yazma nüshasından İmam-ı Huseyn’in 

Kerbelâ’da cenk edişini gösteren tasvirden detay.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Arşivi



Hz. Hüseyin şehit edildiğinde elli yedi yaşındaydı; saçları hâlâ simsiyahtı ve 
sakallarında birkaç ak kıl vardı. 

Şehadetinin ardından bir süre kimse Hz. Hüseyin’in cansız bedenine yaklaşıp ba-
şını kesmeye cesaret edemedi. Sonra Sinan b. Enes, Havlî bin Yezid’e, “Başını kes 
onun” deyince, Havlî b. Yezid’in elleri titredi ve Hz. Hüseyin’in başını kesmekten 
vazgeçti. Bunun üzerine Sinan b. Enes, “Allah iki kolunu kırsın, ellerini ayırsın!” 
diyerek Hz. Hüseyin’in mübarek başını gövdesinden ayırdı.

Sinan b. Enes mübarek başını gövdesinden ayırıncaya kadar kimse Hz. Hüseyin’e 
yaklaşamamıştı. Başı gövdesinden ayrıldıktan sonra Bahr b. Ka’b donunu soyup 
aldı. Fakat bu yaptığı yanına kalmayarak sıraca hastalığına tutuldu. Kış gelince 
iki elinden sarı sular akar, yaz gelince de elleri odun gibi kuruyup kalırdı. Esved 
adında bir adam ayakkabılarını, Nehşel b. Dârem oğullarından bir adam da Hz. 
Hüseyin’in kılıcını soydu. İshak b. Hayâtu’l-Hadrâmî, sırtından gömleğini soydu 
ve o da bars (alaca) hastalığına tutuldu. Sahip olduğumuz son derece sağlam ve 
ibretkâr kaynaklara göre, Kerbelâ cinayetine katılanlardan hastalığa uğramayan 
kimse neredeyse kalmamış, birçoğu da delirmişti.  

Kûfe leşkeri Kerbelâ’dan çekilip gittikten sonra Gâdiriye köylüleri Kerbelâ şe-
hitlerini bir günde defnettiler. Hz. Hüseyin’in kabrini belirsiz hale getirmek için 
ise, kırk gün sonra kabrinin üzerine Fırat’tan su salınmıştı. Bunun üzerine Esed 
oğullarından bir bedevi Hz. Hüseyin’in kabrini bulmak için buraya geldi. Yerdeki 
toprakları avuç avuç alıp kokluyor ve bu şekilde Hz. Hüseyin’in kabrini bulmaya 
çalışıyordu. Kabri bulunca ağlamaya başladı ve ağzından şu sözler döküldü,

“Babam anam sana feda olsun! Senden ve senin toprağından daha hoş, daha tatlı bir 
şey olmamıştır!” Ardından,

“Onun düşmanları kabrini belirsiz etmek istediler.

Hâlbuki kabrinin hoş kokulu toprağı kabrine delâlet edip durmaktadır.” beytini 
okudu. 

Hz. Hüseyin şehit edildiği gün, Ömer bin Sa’d onun mübarek başını İbn Ziyad’a 
göndermişti. Hz. Hüseyin’in kesik başı getirildiğinde İbn Ziyad yemek yiyordu 
ve elindeki değnekle Hz. Hüseyin’in dudaklarına vurarak;

“Yakışıklı bir gençti. Ebu Abdullah’ın da saçı kırlaşmış. Hanginiz öldürdü onu?” dedi. 
Bir adam ayağa kalktı. İbn Ziyad,

“Öldürülürken o sana ne söyledi?” diye sordu ve adam Hz. Hüseyin’in sözlerini 
nakledince İbn Ziyad’ın rengi attı, suratı asıldı. Bu arada İbn Ziyad değnekle 
Hz. Hüseyin’İn dudaklarıan vurduğu için yanında bulunan Zeyd b. el-Erkâm’ın 
ikazlarına uğradı. Ashab-ı Kiram’dan Hz. Zeyd:

“Değneği kaldır! Vallahi ben, Allah Resulü (SAV)’nü bu yüzü öperken gördüm” di-
yerek ağlıyordu. İbn Ziyad’ın onu tehdit etmesi üzerine ise, Hz. Zeyd oradan 
ayrılırken şu sözleri söylüyordu:
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“Ey Arap cemaati! Bundan sonra siz köle durumuna düşeceksiniz. Çünkü Hz. Fatı-
ma’nın oğlunu öldürdünüz. Mercâne’nin oğlunu ise, üzerinize emir tayin ettiniz. O, 
sizin hayırlılarınızı öldürüyor, şerlilerinizi de kendisine köle yapıyor, siz böylesine bir 
mezelleti kabul ettiniz. Zillete ve aşağılığa razı olanlar, Allah’ın rahmetinden uzak 
olsunlar!” 

Daha sonra İbn Ziyad, Hz. Hüseyin ve beraberinde şehit edilenlerin kesik başla-
rını mızrakların ucuna taktırarak Kûfe sokaklarında teşhir ettirdi. Bu davranışın 
sebepleri arasında Kûfe halkının çabucak taraf değiştirmesini engellemek ve 
kendisine karşı gelecek olanlara sonlarını göstermek vardı. 

Ömer b. Sa’d ise, Kerbelâ’da birkaç gün kaldıktan sonra Hz. Hüseyin’in sağ kalan 
yakınlarını da alarak Kûfe’ye doğru yola çıktı. Yanında Hz. Hüseyin’in kızkardeş-
leri, kızları ve küçük çocukları da vardı. Yolda Hz. Hüseyin’in kızkardeşi Zeyneb, 
onun kesik başını, kanlı cesedini ve diğer Kerbelâ şehitlerinin cansız bedenlerini 
görünce fenalaştı ve ağzından sadece o gün orada olanların değil bugün dahi 
duyanların içini yakan şu sözler döküldü:

“Ey Muhammedim! Ey Muhammedim! Sana göklerdeki melekler salât u selâm geti-
riyorlar! Hüseyin ise, şu otsuz, bozkır çölde, tozlara topraklara, kanlara bulanmış; 
âzâarı kesilmiş, biçilmiş, kırılmış, dökülmüş yatıyor! Ey Muhammedim! Senin kızla-
rın esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüşler.  Sabah yelleri, onların üzerlerine tozlar, 
topraklar savuruyor!”

Hz. Hüseyin’in Ehl-i Beyt’i Kûfe’ye girerken, Kûfelilerin kadınları çığlıklar kopa-
rıyor, feryad figan ederek ağlıyorlardı. Bunu gören Hz. Hüseyin’in oğlu Ali’nin 
dudaklarından şu sözler döküldü:

“Herhalde şunlar bize, bizim başımıza gelenlere ağlıyorlar. Peki bizi öldürenler kim 
ola?!”

Daha sonra Hz. Hüseyin’in yakınları İbn Ziyad’ın karşısına çıkarıldılar. Hz. Hü-
seyin’in kızkardeşi Hz. Zeyneb, tanınmamak için en eski ve kötü elbisesini giyin-
mişti fakat hizmetçileri orada bile kendisine hizmet etmekten vazgeçmiyor et-
rafında dönüp duruyorlardı. Hz. Zeyneb bir köşeye geçip oturdu. İbn Ziyad onun 
kim olduğunu sordu. Hz. Zeyneb ona cevap vermedi. İbn Ziyad sorusunu üç kere 
tekrarlayınca hizmetçilerinden biri, “O Zeyneb binti Fâtıma’dır” dedi. İbn Ziyad’ın,

“Hamd olsun Allah’a ki, ayıp ve kusurlarınızı ortaya dökerek sizi rüsvay etti, öldürdü! 
Ortaya attığınız boş beyanları yalana çıkardı!” cevabı üzerine Hz. Zeyneb ise,

“Hamd olsun o Allah’a ki, Muhammed Aleyhisselâm’a mensubiyetle bizi şereflendirdi 
ve husûsî bir temizlikle bizi günah kirlerinden temizledi” diyerek Âl-i İmran sûresi-
nin Uhud şehitleri hakkındaki âyetinden,

“...Üzerlerine öldürülmek yazılmış, takdir edilmiş olanlar muhakkak, yatacakları öl-
dürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdir...” bölümünü okudu. 

Hz. Zeyneb’in cevabına hiddetlenen İbn Ziyad ona,
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“Allah senin Ehl-i Beyt’inden taşkınlık ve azgınlıkta direnen ileri gidenleri böyle yok 
etmekle, içimin derdini giderdi, beni ferahlattı” dedi. 

Hz. Zeyneb artık kendini tutamayarak hıçkırıklarla ağladı ve dudaklarından şu 
sözler döküldü,

“Sen benim yetişmiş yiğitlerimi öldürdün! Ehl-i Beyt’imi yok ettin! Ailemin en şeref-
lilerini, büyüklerini, yükselen dallarımı, kollarımı kestin, biçtin! Soyumu, kökümü 
kopardın, kuruttun! Eğer senin bunlardan derdin iyileşebiliyorsa, iyileş ve rahatla!”

 

“Ey Muhammedim! Ey Muhammedim! 

Sana göklerdeki melekler salât u selâm getiriyorlar!

Hüseyin ise, şu otsuz, bozkır çölde, tozlara topraklara, kanlara bulanmış; âzâları 
kesilmiş, biçilmiş, kırılmış, dökülmüş yatıyor!

Ey Muhammedim!

Senin kızların esir edilmiş, zürriyetin hep öldürülmüşler. 

Sabah yelleri, onların üzerlerine tozlar, topraklar savuruyor!”
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Hz. Hüseyin’in Ev Halkı Yezid’in Sarayında... 

Hz. Hüseyin’in ev halkı Kûfe’ye getirildiği zaman, İbn Ziyad onların ayrı bir 
yerde ve güya en güzel şekilde barındırılmalarını emretmişti. Yol hazırlıkları 
görüldükten sonra İbn Ziyad, Ali b. Hüseyin’in ellerinin zincirle boynuna bağ-
lanması emrini verdi. Elleri bu şekilde boynuna bağlananlar, en büyüğü Ali b. 
Hüseyin olmak üzere, on iki çocuktu. Hz. Hüseyin’in ev halkı bu şekilde Yezid’in 
sarayına gönderildiler. 

O gün Yezid’in sarayı zahiri bir azamet içindeydi. Hz. Hüseyin’in kızı Fâtıma 
Yezid’in huzuruna girince,

“Ey Yezid! Resulullah’ın kızları esir midirler?” diye sordu. Yezid,

“Ey kardeşimin kızı! Böyle olmasını ben de istemez, hoş görmezdim” diyerek Ali b. 
Hüseyin’e döndü ve,

“Ey Ali! Baban benimle akrabalık ilgisini kesmişti. Hakkımı bilmek, tanımak isteme-
mişti. Hakimiyet ve saltanatıma karşı gelmişti. Bak! Bu yüzden Allah ona ne yaptı” 
dedi. Ali bin Hüseyin ise ona Hadîd sûresinin 22. ve 23. ayetleri ile karşılık verdi:

“Gerek yerde, gerek nefislerinizde herhangi bir musibet vukua gelmemiştir ki, bu, bizim 
onu yaratmamızdan önce mutlaka kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu, Allah’a 
göre kolaydır. Allah bunu, elinizden çıkana tasalanmayasınız, O’nun size verdiği ile 
de şımarmayasınız diye yazmıştır. Allah çok böbürlenen kibirli insanı sevmez.”  

Fâtıma binti Ali’den rivayet edildiğine göre, Hz. Hüseyin’in aile fertleri Yezid’in 
karşısında oturdukları vakit, Şamlılardan kızıl, mor suratlı bir adam ayağa kal-
kıp Yezid’den Hz. Hüseyin’in kızı Fâtıma’nın kendisine verilmesini istedi. Hz. 
Fâtıma korkusundan halası Hz. Zeyneb’in eteklerine yapışmıştı. Hz. Zeyneb mâ-
nen tevarüs ettiği asaletine uygun bir cesaretle bunun mümkün olmayacağını 
dile getirerek Şamlı adama çıkıştı ve,

“Yalan söyledin! Vallahi sen kötüleştik ve alçaklaştın! Bu ne sana ne de ona (Yezid’e) 
helal ve caizdir” dedi. 

 Yezid ise bu durum karşısında sinirlenerek Hz. Zeyneb’e,

“Vallahi sen de yalan söyledin! Bu benim için helal ve caizdir. Ben bu işi yapmak iste-
sem yapabilirim” dedi. Bunun üzerine Hz. Zeyneb, 

“Hayır, vallahi Allah bunu sana helal kılmamıştır. Sen dinimizden başka bir din tut-
madıkça bu senin için mümkün olmaz” diyerek ısrar etti. Bu durum Yezid’i büsbü-
tün kızdırmıştı,

“Demek böyle yaparsam babanın ve kardeşinin dininden çıkacağımı ileri sürüyor, 
bana karşı geliyorsun?” 
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Hz. Zeyneb,

“Allah’ın dininden ki, o babamın dini, kardeşimin dini ve dedemin dinidir. Allah seni 
de, senin babanı da, senin dedeni de onlarla hidayete erdirmiştir. Yoksa sen haksız yere 
sövüp sayan, kudret ve hakimiyetinle ezen bir emir misin?” deyince Yezid utanır gibi 
oldu ve sustu. Ardından Şamlı adam tekrar,

“Ey müritler emiri! Şu kızı bana armağan et” deyince Yezid,

“Allah sana döşeğinde ölmek hükmünü ihsan edinceye kadar bekâr kal” dedi. 

Bu sırada Yezid Hz. Hüseyin’e de hakaret etmeyi sürdürüyordu. Aniden Hz. Zey-
neb’in gür ve metin sesi sarayın duvarlarını inletti:

“Her şeyi bilen, her şeyi yaratan Allah’ın adıyla... Allah’ın selamı Resullerin güvencesi 
olan dedemin üzerinden eksik olmasın.

Ey Yezid!

Bizi aç ve sefil bıraktığına, bizim varlığımızı tehlikeye soktuğuna mı inanıyorsun 
gerçekten? Bağlanmış ve zincire vurulmuş halimizle huzurunda bizi el pençe divan 
durdurmakla bizi zavallı tutsaklar durumuna düşürdüğünü ya da şekilde üstümüzde 
egemenlik kurduğunu mu zannediyorsun?

Kibirli ve basiretsiz kılığına bakmadan dünya âlemi elde ettiğine, bütün cihan üstün-
de nüfuz sahibi olduğuna mı inanmaya başladın?

Allah’ın ‘İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz sürenin sakın kendileri için ha-
yırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye süre veriyoruz 
Küçültücü azab onlaradır’ (Âl-i İmran: 178) âyetini nasıl unutursun!

Yezid!

Sizin kadınlarınız perdelerin arkasında saklanacak da, Resûlullah’ın kızları, hep tut-
sak edilecek ve yanlarında erkekleri bile yokken pazar pazar dolaştırılıp halka teşhir 
edilecek, öyle mi? Bu mu sizin adaletiniz? 

Yezid!

Kutlu bir soydan gelen ve Resûlullah’ın mübarek meclislerinde terbiye gören ilk İslâm 
şehidlerinin ciğerlerini dişleriyle yiyenlerin soyundan gelen birisi değil misin sen? Se-
nin ataların değil mi ordular hazırlayıp bizzat Resûlullah’ın kendisine kılıç çeken?

Şunu bil ki senin bu iğrenç hareketlerin, sizin ruhunuza işlemiş olan inançsızlığınızın, 
tâ Bedir Savaşı’ndan beri kalbinizde alev alev yanan intikam hırsının dışa vurmasın-
dan başka bir şey değildir.

Bize karşı kin ve intikam beslersin, Resûlullah’ın Ehl-i Beyt’ine karşı olan düşmanlığı-
nı açıkça ilan etmekten de çekinmezsin. Sen Resûlullah’ı hiçe sayarsın.
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Yezid!

Şu meclisin huzurunda zevkten dört köşe olarak ve ağzın kulaklarına değerek, elin-
de âsâyla Ebû Abdullah el-Huseyn’in dişlerine vuruyorsun. O dişlerin, o dudakların 
Resûlullah’ın öpüp sevdiği dişler ve dudaklar olduğunu biliyor musun bari?

Yemin ederim ki güzellikte Gençliğin Efendisi’ni, Resûlullah’ın ve Ali’nin oğlunu, Ab-
dulmuttalib sülalesinin nur saçan tek ışığını söndürmekle bizi derin bir eleme boğdun.

Yezid!

Otur da kendini dinle bir an. Menfur ve dehşet verici olan şu işlerini şöyle bir gözle-
rinin önünden geçirmen bile anandan doğduğuna pişman olmana yetecektir. Çünkü 
düşünürsen bir an, Allah’ın sana karşı gazaplandığını ve Resûlullah’ın sana düşman 
kesildiğini kavrarsın.

Ey yüce Allah’ım!.

Hakkımızı bize geri ver. Bize zulmedenlerden intikamımızı al ve kanımıza girenle-
rin, yeminlerini bozanların, bütün erkeklerimizi kılıçtan geçirenlerin başlarına gazap 
yağdır!

Ey Yezid!

Unutma ki, çok kısa bir zaman sonra bu büyük günahınla birlikte, varisinin kanları 
henüz ellerinden silinmemiş olarak Resûlullah’ın huzurunda bulacaksın kendini. On-
ların şereflerine ve manevî makamlarına karşı işlediğin suçlar da cabası. 

Yezid!

Bu vahşi azgınlığın günahı üstüne, bu katliam üstüne cümbüş yapma. Canlarını hak 
yolda sebil edenlerin, Allah’ın şanı uğrunda kurban olanların öldüğünü sanmayasın 
sakın. Hayır, onlar diridirler. Onlar, Allah tarafından kendilerine bağışlanan yüce 
şehadetin kutsallığıyla mest olmuşlardır.

Senin cezanı bu dünyada ve öteki dünyada Allah verecektir, davacınsa Resûlullah 
olacaktır ve sana karşı bizim yardımcımız, koruyucumuz da Cebrail olacaktır.”
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CELÎ SÜLÜS TEKKE LEVHASI 
Ali - Fatıma istifi etrafında ve 12 imam isimleri

Hat: Mustafa Hulusi
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“Bulmak istersen eğer dilde safâ-yı sermedi
Koyma elden hubb-i evlâd-ı Cenâb-ı Ahmed’i”

(Osman Şems Efendi)



Şâh Hüseyn’in Firkatiyle



KUFÎ- CELÎ TÂLÎK TEKKE LEVHASI
“Hamse-i âli âbâ”  isimleri ile istiflenmiş 

Dış kısımda 3 kere Ali (r.a) İç kısımda 
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Firkatin ve acının doğuda en şedîd hissedildiği ay şüphesiz Mâh-ı Mâtem… Müs-
lümanları yakıp dağlayan Ehl-i Beyt’in acısının tekrarlandığı Muharremü’l Ha-
ram… Âlemlerin Rabb’inin Kur’ân’da, “Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pis-
lik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister” diye buyurduğu bu kutlu ailenin 
zalimlere kurban olduğu zamanlar…

Son yüzyılda özellikle coğrafyamızda Peygamberimizi tanımaya dair birçok ça-
lışmanın vücuda geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bil-vesile çeşitli zamanlarda 
artık kimi zaman devlet eli ile kimi zaman da önemli sivil toplum kuruluşları-
nın katkıları ile Efendimizin doğumuna dair özel etkinlikler düzenleniyor. Fakat 
yapılan çalışmalarda görülen en büyük ortak eksiklik şüphesiz Efendimizin ve 
ailesinin soyut bir ortamda anlaşılmaya çalışılmasıdır. Yakın zamanda bu ek-
sikliğin fark edildiği etkinlikler yapılmaya çalışılsa da “seküler algının janjanlı 
ışıkları altında” peygamber anlatmaya çalışmak, içinden çıkılamaz ciddi bir tra-
gedyayı zihnimize zerk ediyor.

Bu gürültü ve patırtı arasında kaybolanlardan birisi de -ki aslında tevazu gereği 
1450 yıldır hiç ortaya çıkmak istememişlerdir- Allah’ın temiz ve temizleyici ola-
rak vasıflandırdığı Ehl-i Beyt’tir. Bugün hâlâ yeterince tanınmamakta ve anlatıl-
mamakta olan Peygamber ailesine ve yaşadıklarına dair her şeyin yüzyıllardır 
siyaset gölgesinde olması, özel statüde olmak zorunda olanlar müstesnâ, vasat 
Müslümanları hiç mi vicdanî olarak üzmemiştir... Bu bir merak konusu!

Bütün bu menfî tesbitleri dile getirmemizin asıl sebebi Ehl-i Beyt muhabbeti ile 
muhabbetlenmesi gereken bir ümmetin bu konuda dinini tamam edememesinden 
ziyade, sözüm ona kendini “Âl-i Ehl-i Beyt” olarak nitelendiren zümre ve grupla-
rın bu konudaki vurdumduymazlığıdır. Zira meseleye kesinlikle muhabbet nazarı 
ile bakamayan bu zümrenin de en az konunun düşmanları kadar bu kanayan ya-
raya basılan bir tuz olduğu mukakkaktır. Ehl-i Beyt sevgisinin gerekliliğini ve 
toplumumuza bu insanların vasıflarını tanıtmak yerine seküler hayatın yaşam 
kavgasına bir yenisini daha ekleyen bu zümreler,  konunun aslından uzak bir mec-
rada sayhâlar atmaya devam etmekteler. Ahlâk-ı Ehl-i Beyt’i anlatmak yerine bu 
muhabbetten uzak sözüm ona “neyh-i ‘anel münker” icra eden bu büyüklerimiz, 
konunun aslından uzak hâlâ “kim zalim kim mazlum” kavgalarında boğulmuşlar...

Peki gelinen noktada, seküler algıda Ehl-i Beyt ne ifade ediyor? Ehl-i Beyt’in 
kim olduğunu dahi bilmeden, Hz. Hüseyin’i tanımadan, Kerbelâ’da neler olduğu 
bırakın bilmek merak dahi etmeden her 10 Muharrem geldiğinde Hz. Hüseyin’in 
ve beraberindeki Kerbelâ şehitlerinin mâtemini tutmak,  duyulan derin muhab-
bet ve saygı ritüelleri ve sosyal hayatta denk geldiğimiz daha birçok farklı algı 
düzeyi bu sorunun cevabını, dilimiz söylemeye varmasa da, ortaya koyuyor.

Bu algı seviyesinde yaşayan toplumsal bir yığında, Ehl-i Beyt’i bilmeyenlerle 
yahut Ehl-i Beyt’i bilenlerle bu muhabbeti nasıl paylaşacağız? Bu cevaplayama-
dığımız master seviyede bir soru...

Tüm bu çaresizliklerle birlikte Ehl-i Beyt’i ,özelde de bu konuda Müslüman ola-
rak “bir yaraya” sahip olmamız gerekliliğinden hareketle, Vakıa-yı Kerbelâ’yı 
yaşamak ve yaşatmak hepimizin borcu olsa gerektir.

ŞÂH HUSEYN’İN FİRKATİYLE  “Yas Yaraşır Dervişe”

61



Peki bu yüzyılda bir mâtem tutmak nasıl olmalı?! Yahut bu matemin ne oldu-
ğunu nasıl anlatmak gerek! Daha ışıltılı bir ifadeyle zamanımızda Kerbelâ’yı 
yaşatmak için nasıl bir “matemnâme” yi zihinlerle paylaşmak lazım? Belki de 
hadsizce kelimeleri satırlara dökmemize sebep olan bu sancılı soruların ceva-
bını öyle sayfalara sığdırmak nâmümkün! Lakin deneme yanılma yöntemi ile 
iş yapan biz aciz zaman insanları bu konuda da çaresizce denemeleri insanlarla 
buluşturmaya çalışıyoruz?

Çeşitli fikir görüşlerinde pek çok kişi ve grup tarafından son zamanlarda “Hü-
seynî” bir eda ile Ehl-i Beyt’i ve özellikle de Hamse-i Âl-i Abâ’yı anlatmaya 
yönelik bir şeyler yapılıyor. Bunlara karşılık sorulan sorular ise hep ortak bir 
fikriyatı içerisinde barındırıyordu!

- Siz daha evvel nerdeydiniz?

Bu sorunun çok basit bir cevabı olmakla birlikte aslında ne bu durumu betimle-
meye kelimeler yeter ne de zaten sorunun sahibi zümre, içinde bulunduğu ruh 
hali dolayısıyla cevabı anlamaya muktedirdir. Aslında cevap sahiden basit:

- Efendim, biz hep buradaydık ve buradayız...

Bu vakıanın tarafları dünya üzerinde hep yaşadıklarından ve en önemlisi hak ile 
batıl kavgası hep devam edeceğinden bizim de burda olmamız zaten kaçınılmaz 
değil miydi? Bu soruların ve derin tarihi istişarelerin ötesinde “salt varlık” algı-
sı ile İslam toplumunun tavrını anlamak için “buradayız” cevabında bir Osmanlı 
prototibinin mündemiç olduğunu görmek gerekir! 

Osmanlı Medeniyetinde Muharrem Kültürü ve Kerbelâ

İslam toplumunu derinden çatlatan bu vakıa şüphesiz İslam dininin inanç ko-
nusunun da merkezinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Yüzyıllar içinde bu olaya 
karşı sergilenen tavır dünya Müslümanlarının büyük kesiminde gösterilen bir 
tepki kültürünü doğurmuştur. Bu olgunun bir ürünü olarak, Osmanlı medeni-
yetinin sahip olduğu geniş dinî geleneklerde yer alan Muharrem kültürü, İslam 
coğrafyasında ortalamanın oldukça üstünde bir seviyeye sahiptir. İran ve Acem 
kültürü ile çatışmasına karşın bu ortak konuda ayrı gibi gösterilmeye çalışılan 
Osmanlı medeniyetinin durumu, hakikatte bunun zıddı konumundadır. 

Anadolu Müslümanları Şia ile büyük bir çekişme yaşamış olsalar da Kerbelâ 
Vak’ası ve Ehl-i Beyt konusunda sergiledikleri tepki aynı yöndedir ve kültürel 
birikimden okuduğumuz kadarı ile çok daha şiddetlidir. Bu şiddetin görünür 
yüzünün olmaması kanaatimizce ilk olarak riyakârlık korkusudur. İkinci olara 
tüm bu eş yaklaşımlarla birlikte özellikle taşkınlıklarla dolu tepkiler hususunda 
Osmanlı toplumu büyük bir itidal anlayışı sergilemiş, bu dönemi tam  algıda 
seçici bir “matem” havasıyla işlemiştir.

Bu anlayışın bir eseri olarak söylenebilecek ilk kadim kültürel unsurların mer-
kezinde İstanbul örneğini verebiliriz. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, Muharrem ayının ilk on günü, öğle ezanlarının Hüseynî makamında 

62

ŞÂH HUSEYN’İN FİRKATİYLE  “Yas Yaraşır Dervişe”



okunduğu, bazı dergâh ve evlerde ise on gece boyunca sırayla Fuzûlî’nin Hadî-
katü’s-Süedâ’sının okunduğu bilinmektedir. Bu şekilde gerçekleşen birçok ritüel 
ile “Kerbelâ hüznü” Türk-İslam toplumunun tamamına yansımıştır. İşte okunan 
ezanlardan düzülen mersiyelere kadar; evlerden, sokaklardan tekkelere kadar 
tüm İslam coğrafyası bu matemi yüreklerinin en derin yerinde hissetmiştir ve 
hâlen sessizce hissetmektedir.

Yas Yaraşır Dervişe…

Muharrem kültürünü dervişlik özelinde incelemek gerekirse birçok hususu ha-
kikat mertebesinde yaşama amacını hayat talibiyyeti haline getirmiş Osmanlı 
tasavvuf kültürü şüphesiz ki bu konuda da hakikate oldukça yakın bir anlayış 
bütününü sergilemektedir.  Matem kültürü özellikle Osmanlı’da çok orijinal bir 
hal ile vücud bulmuş, yoğun olarak anlam kazanmış ve İstanbul tekkelerinde de 
bir ay boyunca süren çeşitli ritüeller ile yaşanmıştır.

Dervişler bir ay boyunca yemeden içmeden kesilir, su dolu kaplar sofralardan 
uzaklaşıp yemeklerin tuzu artar, evli olanlar eşlerinden vazgeçer, müzik aletleri 
dahi matemden nasibini alıp raflarda sessizce yas tutar. Muharremin 10’uncu 
gününe gelindiğinde ise dervişler Hz. Pîr Sünbül-i Sinân Tekkesi’nde toplanır, 
Hz. Hüseyin’e mersiyeler okur, dualar eder, şehit edilen yetmiş iki masum için 
Kur’ân-ı Kerîm okur ve şefaat dilerler.  Hatta bu muhabbet o kadar yüksek bir 
mertebe alır ki, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt sevgisine sahip pek çok mürit o gün 
ölmeyi diler. 

Dervişler arasında 10 Muharrem’de Hakk’a yürümeyi ahd etmiş ve bunu kera-
met-i hassa kabilinden icra edebilmiş pek çok âşık-ı sadık tarihimizin mercan 
misali gizli köşelerine isimlerini kazımışlardır. Bu vesile ile bu matem gününde 
vefât etmiş yahut defni bugüne tevafuk eden zevât-ı kîramı yâd etmek de elzem-
dir. Mesut Baba el-Bektâşi, Dürrülşehvâr Sultan, Seyyid Musa Kazım Efendi, 
Abdülhamid el-Cerrâhî, Derviş Harun Baba el-Arûsî bu şerefle şereflendiğini 
bildiğimiz âşıklardan sadece birkaçı… Muhabbet-i Ehl-i Beyt ile geçirdikleri 
ömürlerinin en manevi hediyelerini son günde alarak Hakk’a yürüyen bu aziz 
büyüklere hürmet etmek ve onlardan himmet dilenmek bizim vazife-i hassamız 
olsa gerek.

Bu ay boyunca Ehl-i Beyt sevdasıyla sarhoş olmuş bu dervişler ya oruç tutar 
yahut sadece kendilerini ayakta tutacak kadar yemek yerler. Muharrem ayında 
dervişler için suya ise neredeyse hiç yer yoktur. Dervişân Kerbelâ çöllerinde 
susuz şehit olanların anısıyla su içemez olur adeta bu vazifeleri üzerlerinden 
alınmış hissini sergilerler. Anasını, atasını, evladını kaybetmekten daha acıdır 
Muharrem ayı tekâya ve zevayâ için. Bir ay boyunca hiçbir derviş süslenmez, 
tıraş olmaz, şık ve şatafatlı giyinmez; Muharrem’in 10’uncu gününe gelindiğin-
de ise dervişlerin gönülleri gibi üstü başı da siyaha bürünür ve Sünbül Efendi 
Camii’nin yolunu tutarlar. Öğle namazının öncesinde camiye gelen müritler, 
namazın ardından mevlide iştirak eder, hemen ardından da sırf bu güne mah-
sus bir musiki formu olan muharremiyeler okunur. 10 Muharrem günü Sünbül 
Efendi Camii her tarikatten müritleri başının tâcı eder. 
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Osmanlılar döneminde tüm tarikatların katılımıyla Sümbül Efendi Camii avlu-
sunda gerçekleştirilen törenleri, devrin en kıdemli şeyhi yönetirdi. Şeyh öğle 
namazı ve mevlidin ardından “devrân açar”, törenlere katılan tüm dervişleri zik-
re davet ederdi. Öğleden sonra on iki rekât Husamâ namazı kılınıp ardından 
muharremiye ve Kerbelâ konulu mersiyeler okunur ve tüm müritler hüzünle 
oradan ayrılırdı İstanbul’un dört bir yanına. 

Kerbelâ faciası, tam 13 yüzyıl önce yaşanmasına rağmen bu zümre için özel 
olarak ifade etmek gerekirse hâlâ tüm sıcaklığı ile dervişlerin yüreklerini yak-
maktadır… 

Hz. Hüseyin Nârına… 

Hz. Hüseyin için söylenen ilk şiir, başını kesen Sinan bin Enes el-Nehaî’ye aittir. 
Fakat bu şiir, tabii ki bir mersiye değil, bilakis müjde verme ve mükâfât bekleme 
düşüncesiyle dile gelmiş sözlerden ibarettir: 

“Bana gümüşten pek ağır bir üzengi yaptır ve altın ile yaldızlat. Ben gâyet büyük bir 
adamı öldürdüm. Halkın ana ve babaca en hayırlı olanını öldürdüm. Halkın soy sopça 
en hayırlısını ve yükseğini öldürdüm.”

Hz. Hüseyin için söylenen ilk mersiye ise, şehit edildikten sonra Ehl-i Beyt ka-
dınlarının Şam’da tuttukları yas ile söylenmiştir. Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süedâ 
adlı eserinde bu mersiyeden seçilen bir mısra şöyledir:

“Yakınım olan erkekler öldü, ölüm bütün ulularımı yok etti.”

Hz. Hüseyin için ikinci mersiyeyi ise, kesik başı Şam Camii’ne getirildiğinde 
Yahya bin Hakem, Yezîd’e karşı söylemiştir. Daha olayın meydana geldiği gün-
lerde söylenmeye başlanan ve önceleri yalnız Arap şâirler tarafından dile ge-
tirilen bu mersiyeler daha sonra diğer tüm Müslüman şâirlerce de defalarca 
işlenmiş ve işlenmeye de devam etmiştir. 

Türk tekke musikisi içinde de ciddi bir yer tutan Kerbelâ ve Hz. Hüseyin Efen-
dimiz ile ilgili eserler, bu ay boyunca tekkelerde icra edilegelmiştir. Bu icralar 
için tercih edilen eserler ve makamlar büyük bir incelik süzgecinden geçmiş ve 
Kader-i İlâhî’ye itiraz mahiyeti gütmeden sadece muhabbet ve hüznü dile getir-
meye büyük özen gösterilmiştir. İstanbul tekkelerinde Muharrem ayı gelince 
okunan bu mersiyeler daha çok Bayramî Yazıcızâde, Sinanî Seyyid Seyfullah, 
Mevlevî Fasîh Dede, Gülşenî Sezâyi, Halvetî Zekâyî, Nakşbendî Selâmi, Bedevî 
Kâzım Paşa, Kadirî Osman Şems Efendi ve Muallim Feyzi gibi şâirlerden seçil-
miştir. 

Fuzûlî’den Şeyh Galib’e kadar pek çok şair tarafından yazılan bu şiirler, devrin 
en ünlü bestekârları tarafından bestelenmiş ve bu sayede muharrem kültürüne 
ait Osmanlı musikisi içerisinde yüzyılların biriktirdiği ciddi bir “mâtem musi-
kisi” adı verilebilecek dal oluşmuştur, diyebiliriz. Bu dalın icracılarının ciddi 
bir birikime ve tesîrâta sahip olması gerektiğinden bu konunun icracıları da 
son derece önemli kişilerden oluşmuştur. “Mersîyehân” ismi ile zikredilen bu 
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zümre özellikle tekke kültürü tarafından Osmanlı sosyal hayatına kazandırıl-
mış son derece önemli bir unsurdur. Kastamonulu Turşucuzâde Hâfız Mehmet 
Efendi, Bedevî Şeyhi Ali Baba, Beylerbeyili Hakkı Bey, Üsküdar Valide Tekkesi 
Şeyhi Hâfız Şerefeddin Efendi ve kardeşi Âgâh Bey, “boynunu bükerek okuduğu 
mersiyelerle dinleyenleri mutlak surette ağlatmakla iştihar eden” Beylerbeyi 
İmamı Hâfız Hamdi Efendi gibi pek çok meşhur mersiyehan içinde şüphesiz son 
dönemin en meşhur mersiyehânı Sebilci Hüseyin Efendi’dir. 

Yeni zamanlarda bu icracılığın devam ettiği tek yer şüphesiz Hazret-i Pîr Sünbül 
Sinan Camii’ndeki geleneksel 10 Muharrem cemiyetidir. Her ne kadar “mersiye 
okumak” yerine cami musikisi mucibince mevlîd icrası yapılsa da vaktimizin 
son mersiyehânı kabul edebileceğimiz, Sebilci Hüseyin Efendi’nin son talebesi 
Hâfız Celal Yılmaz’ın mevlid bahirleri arasına sıkıştırarak okuduğu mersiyeler 
hala taliplilerinin gönüllerini yakmada ve yaktıkça imanlarını kavileştirmededir. 

Günümüzde bu geleneği yaşamaya çalışan kurumların sahip olduğu kültürel 
birikimin yeni dille insanlara ulaştırılması çabası ciddi bir eleştiriyi hak etse 
de, Muharrem kültürüne dair gerçekleştirilen etkinlikler yapılmaya başlamıştır. 
Her ne kadar mateme dair hislerin yapılan çalışmalarda, muhatabına tesirinde 
nâkısalar bulunsa da hiç olmazsa günümüz insanının “Muharrem”i anlamasına 
dair bir gelişmenin olduğunu görmek şuurlanma ümidini yeşertiyor.   

Zira birçok ayrılığın giderilmesinde Ehl-i Beyt bir kudret eli olacaktır…
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Kerbelâ ey cilvegâh-ı aşk-ı canân Kerbelâ ,
Kerbelâ sende yatan canana kurban Kerbelâ



Türk Kültüründe Matem ve 
Kerbelâ Örneği



CELÎ SÜLÜS LEVHA
“Hamse-i âli âbâ” 

Hat: Kazasker Mustafa İzzet



Ölüm Türklerde bilinen ilk zamanlardan itibaren önemli ritüelleri içerisinde 
barındıran bir olaydır. Kişinin ruhunu teslim etmesinden itibaren başlayan bu 
ritüeller, defin ve sonrasında da devam eder. Bu durum İslamiyet öncesinde de 
sonrasında da Türklerde ölüye ve ölüm olayına gösterilen saygının en büyük 
göstergesidir. 

Eski Türkler can ve ruh mefhumlarını çoğunlukla nefes şeklinde ifade etmiş-
lerdir. Ancak genel olarak “insanın ölürken canının bir kuş gibi uçup gittiği” 
varsayılır. Türklerin bilinen en eski yazılı kaynakları olan Orhun Kitabeleri’nde 
ölmek; uçmak, uçup gitmek olarak anlatılmaktadır. Bu tabirler de ayrıca ruh 
mefhumunun eskilerden beri Türklerde yüce kabul edildiğinin ve ölümün bir 
nevi “yükselmek” olduğunun bizlere açık göstergeleridir. 

Eski Türklerin ölülerini nasıl defnettikleri ile ilgili en eski ve sağlıklı bilgiler 
Çin kaynaklarında mevcuttur. Bunlara göre Türk uluslarındaki defnetme şekil-
leri üç türdür: yakma, ağaca asma, toprağa gömme. Bunlardan yakma ve toprağa 
gömme en yaygın olan defin şekilleridir. Vefat eden kişinin çadırında (bugün 
“ölü evi” diye tabir ettiğimiz şekilde) çeşitli yas ritüelleri gerçekleşir. Ölü çadıra 
konur; oğulları, torunları, erkek-kadın akrabaları koyunlar ve atlar keserek bun-
ları çadırın önüne sererler. Ölü bulunan çadırın etrafında at üzerinde yedi defa 
dolaşır, kapının önünde ise bıçakla yüzlerini keserek “kanlı gözyaşı dökerler.” 
Bu tören yedi defa tekrar edilir. Daha sonra belirli bir günde, ölen kişinin atı ve 
kullandığı bütün eşyası kendisiyle birlikte yakılır; külleri de yine belli bir gün-
de toprağa gömülür. İlkbaharda ölenler sonbaharda, yapraklar sarardığı zaman; 
kışın ve güzün ölenler ise ilkbaharda, çiçekler açtığı zaman gömülürler. Ölünün 
akrabaları defin gününde de öldüğü günkü gibi at üzerinde gezer, yüzlerini ke-
ser ve ağlarlar. 

Defin işlemi gerçekleştikten sonra ölüye bir mezar yapılır ve bu yapının du-
varlarına ölünün resmi ile yaptığı savaşlar tasvir edilir. Türklerde “balbal” diye 
bilinen gelenek mucibince ölünün ömründe öldürdüğü insan sayısı kadar meza-
rının başına taş koyulur. Çünkü Türklerde o zaman var olan Göktanrı inancına 
göre de ahiret vardı ve inanışa göre bir adamın sağlığında öldürdüğü düşman-
ları cennette onun hizmetçileri olacaktı. Bütün bu defin ve mezar işleri bittikten 
sonra ise, ölünün atları ve koyunları kesilerek yenir. Bu da Türk kavimlerinde 
“yuğu aşı” yahut “ölü aşı” diye bilinen geleneğin ilk halidir. Bu gelenek bugün 
dahi devam etmektedir. 

Tüm bu defin işleri ile birlikte ölünün arkasından yas tutulmasının da en eski 
Türklerden beri var olan bir kültür olduğunu Orhun Kitabeleri’nden öğrenebil-
mekteyiz. Buna göre ölünün yakınları arkasından bağırarak ağlar, yüzlerini, ku-
laklarını keserlerdi. Ayrıca koyu renk kıyafetler giymek, elbiseleri ters giymek 
gibi adetler de eski Türklerde ölen kişinin yakınlarının yas bitene kadar yaptığı 
şeylerdendir. 

Aradan yüzyıllar geçip bugüne gelindiğinde ise Türklerdeki ölüm, defin ve 
mâtem kültürlerinde ciddi değişiklikleri olmadığına şahit olunabilir. Türklerin 
İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte ölüyü yakma, eşyalarını kendisiyle birlikte 
gömme gibi dine aykırı olan inançlar terk edilmekle birlikte ölünün arkasından 
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gözyaşı dökme, yemek yapıp dağıtma, koyu renkler giyme, saç sakal kesmeme 
gibi adetler hâlâ varlığını korumaktadırlar. Diğer taraftan vefatın kırkıncı ve elli 
ikinci günü ile yıl dönümlerinde de merasimler düzenlenir; mevlidler okunarak, 
hatimler indirilir, yemekler dağıtılır. Bu mevlidlerin az da olsa üçüncü ve yedin-
ci günlerde yapıldığına da rastlanmaktadır. Kırkıncı gün yapılan merasimlerde 
yemek vermenin yanında ayrıca özellikle helva yapıp dağıtmak ve sadaka dağıt-
mak gibi adetler de yer almaktadır. Sözü edilen tüm bu ritüellerle birlikte ölüm-
den sonraki tam bir yıl içerisinde camilerde veya evlerde mevlidler okutulur, 
şekerler dağıtılır ve yoksullara sadakalar verilir. Ayrıca vefatı takip eden iki dinî 
bayram da Türklerde “keder bayramı, yas bayramı” gibi isimlerle anılır ve ölü 
evindekiler ile ölünün yakınları o bayramlarda karalar giyerler. Bu bayramlarda 
bu evlere ise, bayramlaşmaya değil taziye etmeye gidilir. 

Yas süresi sona erdiğinde ise, yakın akrabaların mezar ziyaretleri gündeme ge-
lir. Ancak bu konuda üçüncü gün, yedinci gün, kırkıncı gün gibi özel bir zaman-
lama yoktur. Ancak perşembe ve cuma günleri İslam geleneğinde mezar ziyareti 
için en uygun günler olarak bilinmektedir. Diğer taraftan Kurban ve Ramazan 
bayramı arefelerinde mezar ziyaretlerine büyük önem verilmektedir. 

İşte tarih boyunca Türklerde var olmuş bu ölüye ve ölüme saygı, İslamiyet ile 
birleşerek ve örtüşerek büyük bir kültür halini almıştır. Bu mâtem kültürü ise, 
bu millete dünya coğrafyası içerisinde Kerbelâ olayına yaklaşım noktasında en 
büyük hassasiyete sahip millet olma özelliğini kazandırmıştır. Zira sıradan ölü-
lere bu denli hassasiyet gösteren bir milletin, Peygamber torunu için gösterece-
ği hassasiyetin bundan daha az olması söz konusu bile değildir. 
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CELÎ SÜLÜS ZEREDÛD LEVHA
Ali - Fatıma (r.a) 

Hat: Meçhul
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“Bulmak istersen eğer dilde safâ-yı sermedi
Koyma elden hubb-i evlâd-ı Cenâb-ı Ahmed’i”

(Osman Şems Efendi)



Türk Sanatında Kerbelâ İzleri



CELÎ SÜLÜS ZEREDÛD LEVHA
Ayasofya Camii'inde bulunan dünyanın en mücessem 

yazılarından Cihar-ı Yâr ve Hamse-i âli Aba yazı 
takımındaki "Huseyn" ism-i Şerifi
Hat: Kazasker Mustafa İzzet



İslam tarihinde etkisinin yarattığı “şiddet” ve “süre” bakımından sahip olduğu 
en büyük olayların başında Kerbelâ’nın gelmesi, vakıanın sudûr ettiği dönem-
den itibaren istisnaları müstesna olmakla birlikte umumî olarak İslam toplu-
munda teması hüzün ve mâtem olan derin izler bırakmıştır.

İslam tarihinin en önemli olaylarından olan Kerbelâ vakıası, sosyal ve siyasal 
açılardan da son derece önemli neticeler doğurmuştur. Fakat İslam medeniyeti 
tarihi açısından Kerbelâ vakıasının etkilediği en büyük alan, bu medeniyetin 
manevi dünyasını kodlayarak sonraki yüzyıllara aktarma vazifesini taşıyan sa-
nat olgusudur. Sanatın burada bir araç olarak kullanılmasının pek çok sebebi 
bulunmakla birlikte bütün bunların başında bir ana sebep olarak şu söylene-
bilir: “Ehl-i Beyt merkezli İslam”ın dünyanın gidişâtı neticesinde yok olması 
korkusuyla, dinin ve adaletin zulüm karşısında kendini koruma çabası, Kerbelâ 
vakıasının bir etkisi olarak yüzyıllar içeriside devam eden “muhafız” bir fikri 
temel kabul eder. Bir başka ifadeyle “fiilî” bir mesaj olan Kerbelâ’nın mesajını 
alan İslam toplumu bunu en etkili yöntem olan sanatla hem ifade etmiş hem de 
koruyarak etkisini sürdürmüştür. 

Tam bu noktada sanat algısının evrenselliğini ve insanlığın varoluşuyla birlikte 
genişleyerek bugüne geldiğini göz önünde bulundurarak şu soruyu sormak ka-
çınılmazdır: Peki Kerbelâ’nın mesajını muhafaza eden sanat anlayışı nerede ve 
kimler tarafından muhafaza edilmiştir? İşte meselenin bu aşamasındaysa, gerek 
Osmanlı sosyal hayatında gerekse İslam dininin günlük yaşantıyı etkileme bi-
çiminde önemli roller oynayan tekkeler devreye girmektedir.  30 Kasım 1925 
tarihine kadar varlığını etkin biçimde sürdümekte olan tekkeler, hem Osmanlı 
sosyal hayatına hem de tabandan tavana her kademeden kişinin gerek dini-ta-
savvufi dünyasına gerekse sanat algısına  yön vermişlerdir. Birer “sanat akade-
misi” olarak da niteleyebileceğimiz tekkeler, musikiden edebiyata ve geleneksel 
sanatlara kadar dönemin padişahları da içinde olmak sûretiyle pek çok önemli 
sanat adamı yetiştirmişlerdir. 

Tekkelerin Osmanlı sosyal ve sanat hayatında bu denli etkin rol oynaması göz 
önünde bulundurulduğunda Kerbelâ’nın acısını ve mesajını muhafaza etmek ve 
yaşatmak noktasında belki de en büyük hizmeti veren kurumlar oldukları sonu-
cu ortaya çıkmaktadır.  İşte toplumun sosyal hayatından dini yaşantısına, sanat 
algısından değerlerini korumaya yönelik etkilerine kadar hemen her konuda son 
derece etkin bir rol oynayan tekkelerin, Ehl-i Beyt ve Kerbelâ vakıası karşısında 
pasif kalması tabii olarak beklenemez. 

Netice itibariyle başta da dile getirdiğimiz gibi İslam tarihinde izlerine en derin 
ve mahzun biçimde rastladığımız Kerbelâ vakıası, hem dini bir kurum hem de 
birer sanat yuvası olan tekkeler tarafından konunun muhtevasına binaen son 
derece büyük bir özveri ile ve birçok sanat alanına ilham kaynağı olacak şekilde 
muhafaza edilmiştir.   
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Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,

Aylar bize hep muharrem oldu!

Akşam ne güneşli bir geceydi...

Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!.

Âlem bugün üç yüz elli milyon 

Mazlûma yaman bir âlem oldu!

Çiğnendi harîm-i pâki ser’in;

Nâmûsa yabancı mahrem oldu!

Beyninde öten çanın sesinden 

Binlerce minâre ebkem oldu.

Allah için, ey Nebiyy-i ma’sûm,

İslam’ı bırakma böyle bîkes,

İslam’ı bırakma böyle mazlûm.

(Mehmet Akif Ersoy)
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Edebiyat

Kerbelâ olayı ile birlikte “Kerbelâ” adı da Türk edebiyatında önemli bir motif 
olarak yer bulmuştur. Özellikle Hz. Hüseyin’in şehadetini konu alan manzum ve 
mensur eserler ile bu konudaki mersiyeler, bu elim vakıanın Türk edebiyatında-
ki en spesifik yansımalarıdır. 

Kerbelâ, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin acımasızca katledildiği yerin adı ol-
makla birlikte, bu acı vakıayı dile getirenler tarafından pek çok kez mazmun ve 
remiz olarak kullanılmış ve “Vak’â-yı Dil-Sûz-ı Kerbelâ, Hâber-i Kerbelâ” gibi 
adlarla anılmıştır. 

Hz. Hüseyin’in başsız bedeninin medfun olduğu bir meşhed iken, sonraları üze-
rine türbe yaptırılan ve daha sonra da suya kavuşturulup çölde bir vahâya dö-
nüştürülen Kerbelâ, Osmanlı tarihi boyunca Türk hacılarının en öncelikli uğrak 
yeri olmuştur. Mezhep farkı gözetmeksizin bütün Müslümanlarca ilgi gören 
ve bu şekilde bir nevi kutsallık kazanan Kerbelâ hakkında gün geçtikçe özel bir 
ziyaret kültürü oluşturulmuştur. Bu durum müelliflere “Fazlu Ziyâreti’l-Hu-
seyn” gibi kitapları, “Hz. Huseyn Ziyâretnâmesi” gibi tercüman ve gülbanklar 
yazdırmış; “Kâmilü’z-Zîyârât” gibi eserlere konu olan ziyaret kültürü gelişe-
rek böyle bir geleneğin teşekkül etmesine zemin hazırlamıştır. 

Diğer taraftan Kerbelâ remzi, folklor ve halk kültüründe de yerini almış ve halk 
edebiyatında da sıkça anılır olmuştur. Ayrıca Arap, Fars ve Türk kültürünün 
hakim olduğu İslam coğrafyasındaki sünnî topluluklarla birlikte özellikle Şiîlik, 
Ca’ferîlik, Zeydîlik gibi mezhebî; Kızılbaşlık, Alevîlik ve Bektâşîlik gibi zümrevi 
anlayışlara sahip şair ve yazarlar tarafından da bir ilham kaynağı olarak telakki 
edilmiştir. 

Kerbelâ, Türk edebiyatının hemen hemen her türünde önemli bir mazmûn olarak 
kullanılmıştır. Özellikle dini-tasavvufi Türk edebiyatı ile Alevîlik-Bektâşîlik gibi 
zümre edebiyatlarında olmak üzere dîvan ve halk edebiyatlarında da Kerbelâ va-
kıasıyla ilgili müstakil eserler verilmiş, mersiye ve manzumeler telif edilmiştir. 
Türk edebiyatında bu elim vakıayı ele alan eserlerin pek çoğu manzum olmakla 
birlikte, manzum-mensur karışık ve sadece mensur eserler de kaleme alınmıştır. 
Bunlar arasında mesnevî, kaside, gazel, terci’-bend, terkib-bend, murabba’, mu-
hammes, müseddes, rubâî, tuyuğ, ilahi gibi nazım şekillerinde aruzla yazılanlar 
önemli yer tutmaktadırlar. 

Gerek özel olarak “Maktel-i Hüseyin”lerde olsun gerekse aynı konuyu işleyen 
diğer türlerdeki eserlerde olsun, Hz. Hüseyin ve onunla birlikte şehit edilenler 
için yer yer mersiyelere rastlanır. Tabii bunların dışında Hz. Hüseyin için ve 
Kerbelâ vakıasını anlatan müstakil mersiye kitapları da yazılmıştır. Bir kısmın-
da mensur bölümlere de yer verilen bu kitaplarda genellikle tarihi sıraya uyula-
rak Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye gitmek için yola çıkışından Kerbelâ faciası sonrasın-
da alınan esirlerin Şam’a götürülmesine kadar bütün olaylar son derece hüzünlü 
bir üslupla anlatılır. Bu eserlerin Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında son derece 
önemli bir yeri vardır. Türkçe mersiyeler içerisinde şairi Muhammed Nâkî’nin 
mahlasına nisbetle “Kumru” diye anılan “Kenzü’l-Mesâ’ib” sadece Anadolu 
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Türkleri arasında değil, Azerilerle İran ve Irak Türkmenleri arasında da oldukça 
yaygındır. 

Kerbelâ için eser kaleme alan, burada vuku bulmuş acı hadiseyi mersiye yahut 
ağıta dönüştüren her şair veya yazar, eserinin sonuna Kerbelâ için bir duada 
bulunmayı da asla ihmal etmez. Ayrıca eserlerde zaman zaman “deşt, sahra, çöl” 
gibi olumsuz adlandırmalarla ön plana çıkarılan Kerbelâ, aynı zamanda Hz. Hü-
seyin ve Ehl-i Beyt’in kanının oraya akmış olması sebebiyle gözlere sürme diye 
çekilecek kadar da kıymetli bir toprak olarak nitelendirilmektedir. 

Türk edebiyatında Kerbelâ üzerine yazılıp, Muharrem ayının ilk on gününde 
yapılan toplantılarda okunarak yaygınlaşan pek çok kıymetli eser arasında Kas-
tamonulu Şâzî’nin sade bir Türkçe ile 763 (1362) yılında kaleme almış olduğu 
“Dâstân-ı Maktel-i Huseyn” adlı 3313 beyitlik eseri oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Mesnevi tarzında bir tür destan olan bu eser daha ziyade gece top-
lantılarında okunmak üzere kaleme alındığı için, olayların akışı ve şahıslar re-
aliteye uygun olup kolayca tahrik edebilmesi için oldukça hüzünlü bir biçimde 
anlatılmıştır. İsmail Hikmet Ertaylan, Şâzî’den bir yıl kadar önce Yûsufî mahlas-
lı bir şairin de Candaroğlu hükümdarı Bayezid’e sunmuş olduğu 3000 beyitlik 
bir makteli olduğuna işaret etmektedir. 

Edebiyat tarihinin bir diğer önemli eseri ise, Yahyâ bin Bahşî’nin 905 (1500) 
yılında tamamladığı “Maktel-i İmam Huseyn” adlı eseridir. Eserin 976 beyit-
ten oluşmakta ve 938 (1532) yılında istinsah edilen bir nüshası Ankara’da DTCF 
kütüphanesinde bulunmaktadır. Manzum olarak kaleme alınmış olan bu eser de, 
diğer birçoğu gibi gece meclislerinde okunmak üzere yazılmıştır. Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın defterdârı Sinan Bey’in isteği üzerine Lâmîi Çelebi’nin kaleme al-
dığı “Maktel-i Âl-i Resûl” adlı eser ise, 989 beyitten oluşan bir makteldir. Hz. 
Osman’ın şehadeti, Hz. Ali’nin hilafeti, Muaviye’nin muhalefeti, Hz. Ali ve Hz. 
Hasan’ın vefatı, Muaviye’nin Yezid’e biat alması, Yezid’in hakimiyeti döneminde 
Hz. Hüseyin’in itaat etmeden Mekke’ye gitmesi, Irak ehlinin davetiyle Müslim 
b. Akîl’in gönderilmesi ve Kerbelâ faciasını konu alan 13 bölümden oluşan bu 
eserin diğerlerinden farklı önemli bir özelliği vardır. O da, Muhtar es-Sakafî’nin 
Hz. Hüseyin’in intikamını almak için Tâif’ten çıkışının anlatılmasıdır. Yer yer 
ayet ve hadislere de yer veren müellif, Kerbelâ hadisesini ehl-i sünnet alimle-
rinin görüşlerini benimseyerek ve hakikati öğrenmek isteyenlere kaynak ola-
bilmek amacıyla kaleme almıştır. Eserin kütüphanelerde çok sayıda nüshaları 
mevcuttur. Hacı Nûreddin Efendi’nin 940 (1530)’ta sade bir Türkçe ile yazdığı, 
zayıf bir nazım tekniğine sahip olduğu ancak kahramanlıkla ilgili beyitlerinin 
çok beğenilmesinden dolayı taşbaskı ile yedi defa basılan “Vak’â-yı Kerbelâ”, 
sevilen bir eserdir. 

Bütün bu makteller arasında şüphesiz en çok rağbet göreni ve meclislerde oku-
nanı Fuzûlî’nin “Hadîkatü’s-Süedâ”sıdır. Mensur kısımları Türkçeye aynen 
aktarmasa bile genellikle Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin “Ravzatü’ş Şühedâ” adlı 
eserini takip eden Fuzûlî, on babdan oluşan kitabında aynı mevzuyu yeniden iş-
leyerek kendi tarzında bir eser vücuda getirmiştir. Fuzûlî’nin nazım kadar nesir-
de de ne kadar kudretli olduğunu ortaya koyan bu eser, Türk edebiyatının özelde 
maktel türünün, genelde ise XVI. yüzyıl nesrinin bir şaheseri olarak kabul gör-
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mektedir. Bu eser Türk dünyasında Muharrem ayında Sünnî ve Şîi çevrelerce 
sevilerek okunmuş ve okunmaya devam etmektedir. Ayrıca dünya kütüphane-
lerinde bulunan 225’ten fazla yazma nüshasının yanı sıra defalarca basılmış ve 
manzum bölümleri bestelenmiştir. 

Adında Kerbelâ kelimesinin yer aldığı halk için sade bir dille hikaye ve roman üs-
lubunda kaleme alınmış manzum ve mensur eserler de vardır. Edhem Efendi’nin 
“Vak’a-i Kerbelâ”sı, Sâfi’nin “Kerbelânâme”si, Sâmî’nin “Mersiye-i Cenâb-ı Şehen-
şâh-ı Kerbelâ”sı, Hayrullah Tâceddin’in “Mersiye-i Seyyidü’ş-Şühedâ’sı, Senîh’in 
“Vak’a-ı Kerbelâ”sı, Süleyman Eğribozînin “Mersiye-i İmâm Hüseyin”i, Kâmî’nin 
“Mersiye-i Hasan ve Hüseyin”i, Hâlis Efendi’nin “Vak’a-i Kerbelâ”sı, İbnürreşad Ali 
Ferruh’un “Kerbelâ”sı, Hılmizâde İbrahim Rıfat’ın “Vak’a-i Dil-sûz-ı Kerbelâ”sı, 
Mehmed Nâzım’ın “Kerbelâ”sı. Ayrıca Ahmet Sâbit’in “Kerbelâ Vak’ası” ve Mîr 
Câferzade Mîr Mehmed Kerîm’in “Kerbelâ Yankısı”, Kemâleddin Şükrü’nün “Ker-
belâ: İslam Tarihinde Nifak Hasan-Hüseyin Muaviye-Yezid”i, Ziya Şakir’in “Kerbelâ 
Vak’ası” ve “Kerbelâ’nın İntikamı”, Remzi Korok’un “Kerbela Şehitleri”, Kemal Pi-
lavoğlu’nun “Ah Kerbelâ”, Necmi Onur’un “Kanlı Kerbelâ”, Murat Sertoğlu’nun 
“Kerbelâ”, Mehmed  Nazım Özgünay’ın “Kerbelâ”, Selami Münir Yurdatap’ı “Ker-
belâ Fâciası”, Semih Tufan Gülaltay’ın “Kerbelâ” adlı eseri bunlardan bazılarıdır. 
Ayrıca kütüphanelerde “Vak’a-i Kerbelâ” gibi başlıklar taşıyan müellifi belli ol-
mayan manzum, mensur, manzum-mensur pek çok eser mevcuttur.  

Öte yandan Alevî ve Bektâşî şairleri, “on iki imam” türündeki şiirlerinin yanında 
Hz. Hüseyin’in şehit edilişiyle ilgili çok sayıda nefes ve deyiş söylemişlerdir. 
XIII. yüzyıldan günümüze kadar yaşayan Alevî şairlerin neredeyse tamamının 
Hz. Hüseyin’le ilgili nefes ve mersiyeleri vardır. Bunların büyük çoğunluğu 
hece vezniyle, çok az bir kısmı ise aruz ile yazılmıştır. 

 

De ki: 

“Ben, buna karşılık sizden, Ehl-i Beytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.”

(Sure-i Şûrâ:23)
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Türk Edebiyatından Bazı Kerbela Mersiyesi Örnekleri

KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU

Geçti bir yıl yine mâh-ı muharrem geldi

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Göze nem gönle elem her yana mâtem geldi

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Kerbelâ kerb ü belâ kahr u âna meydânı

Ona kim kıydı  zebûn etti kim ol sultânı  

Götürür hurfe-i isyâna şu hâl insânı

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Lutf edüp verme haber  Fâtımatü’z Zehrâ’ya

Melekûtun boğar âfâkını vâveylâya

Getirir belki tezelzül mele-i alâya

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Ne içün kast-i ciğergâh-ı Betûl eylediler

Rûh-i Peygamber-i ziyşân-ı melûl eylediler

Burc-i imânı yıkup küfrü kabûl eylediler

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Anı derler ki o gün Şimr-i lâiyn etti şehîd

Dedi sükkân-ı semâvât çeküp âh-ı mediyd

Leanallâhü yeziyden ve âlâ âli yezid

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Evliyâ devletinin şâh-ı cihanbânı idi

Murtazâ hazretinin vâris-i irfânı idi

Mustafâ ümmetinin kıble-i  İmânı idi

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede
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Ehl-i Beyt uğradı düşmence sitem taşlarına

Anların çeşm-i felek bakmadı gözyaşlarına

Yağdı birdenbire bârân-ı bela başlarına

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Cennet’in gülleri hasretle yolunsun gayrı

Alemin mihr-i cihan-tâbı bulunsun gayrı

Mâtem âdabına tam gayret olunsun artık

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Olamaz gerçi bir iş hükm-i kaderden ileri

Nice imhâya şitâb eylediler öyle eri

Yok mu zülm ordusunun rûz-i cezâdan haberi

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede

Dîde-i rahmete manzûr ulu bir tûr idi o

Haseben hem neseben silsile-i nûr idi o

Ey Kemal en yüce ahlâk ile meftûr idi o

Söyle ey bâd-ı sabâ söyle Hüseynim nerede

Kurretü’l ayn-ı Resûl’üs-sakaleynim nerede
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ALVARLI EFE

Habib-i Kibriyâ ağlar eyyâm-ı mâtemdir

Aliyyü’l-Murtezâ ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir

Semâvât ü zemin ağlar bugün âlem kara bağlar

Bugün hayru’n-nisâ ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir

O şâhın derdine yandı bu âlem kana boyandı

Bugün ah arşa dayandı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Cinânın hur u gılmânı bugün ağlar o sultânı

Melekler eyler efgânı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Görünce şems-i sadâtı cihân nûr-i hidâyâtı

Eder eşya münâcâtı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Huseyn evlâd-ı Zehrâ’dır mukarreb ind-i Mevlâ’dır

Zehl kadr-i mu’allâdır bugün eyyâm-ı mâtemdir.

Bu hikmet-hânede sultân olunca kân ile elvân

Bugün ağlar zevi’l-imân bugün eyyâm-ı mâtemdir

Hudâ’nın Lütfi ihsânı olur dostları kurbânı

Yere dökülür al kanı bugün eyyâm-ı mâtemdir
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ŞEREF HANIM 

Geldi Muharrem ey dil ü cân ağlamaz mısın 

Mâtem zamânı rûz u şebân ağlamaz mısın

Nitdi Yezîd merdümek-i Fahr-i ‘âlem’e 

Yâd eyleyüp o vakti amân ağlamaz mısın

Gâhî Huseyn’i geh Hasan’ı fikr idüp gönül 

Tâ gark idince çeşmini kan ağlamaz mısın

Zehr ile Hazret-i Hasan’ı eyledi telef

Bu derd ü bu kederle her ân ağlamaz mısın

Yâ Hazret-i Huseyn’e neler itdi ol pelîd 

Bilmez misin nihân u ‘ayan ağlamaz mısın

 Ser-çeşme-i hayât iken oldı susuz helâk 

İdüp sirişki âb-ı revân ağlamaz mısın

Zîver olurdı ‘arşa eğer katre tamlasa

Ol hûn olur da yere feşân ağlamaz mısın

Yokdur İki cihanda yerin ancak ey Yezîd 

Oldı yüzünden iki ziyan ağlamaz mısın

Ağlatdın ‘âlemi bu gam-ı cân-güdâz ile 

Rûz-ı cezâda sen dahi şan ağlamaz mısın

Kendine itdigini senin düşmen eylemez 

Nâdim olup da âh u figân ağlamaz mısın

Ferda huzûr-ı Hak’da virirsin cevâbını 

Gör hâlini ‘anîd o zaman ağlamaz mısın

Ceddi şefâ’at eyler iken cümle ümmete 

Sen kalasın açıkda hemân ağlamaz mısın

Yâ dirse mâder ü pederi yandı canımız 

Var sen de nâr-ı dûzaha yan ağlamaz mısın
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Nefs-i habîsine uyup itdin cehennemin 

A’lâ yerini câ vü mekân ağlamaz mısın

İtdiklerin hatâya olup nâdim ey Yezîd 

Gâh aşikâr u gâhi ‘ayân ağlamaz mısın

Bu töhmet ile haşre kadar sana ey denî 

Sebb ide cümle halk-ı cihân ağlamaz mısın

Âl-i Resûle ümmet olan cân fedâ ider 

Lâzım mı derdin ‘arz u beyân ağlamaz mısın

Olmazsalar Şeref ol iki şâh eğer şefî’ 

Hâlin olur senin de yaman ağlamaz mısın
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SAFFET YETKİN 

MERSİYE-İ ZEYNEP BİNTİ ALİ

Safâ-yı gevher-i kudsiy vü âl-i Mustafâ, Zeynep

Çerâğ-ı şu’ le-i ismet-serâ-yı Murtazâ, Zeynep

Ziyâ-yı kurret-i ayn-ı Huseyn-i Müctebâ, Zeynep

İşit; hâtıf nidâ eyler esir-i Kerbelâ; Zeynep

Buğât-ı kavm-i Süfyân’ın elinde mübtelâ; Zeynep

Yezid, ibn-i ziyâd’ ı Kerbelâ meydânına saldı 

Görün; ol eşkıyâ, al-i abâ etrâfını aldı 

Benât-ı Hazret-i Zehrâ, Yezid’in hükmüne kaldı 

İşit; hâtıf nidâ eyler esir-i Kerbelâ; Zeynep

Buğât-ı kavm-i Süfyân’ın elinde mübtelâ; Zeynep 

O zâti, kim; Huda etti anın-çün âlemi îcad

Anın ahfâdına ab-ı furâtı kestiler heyhât

Havâtîn-i nübüvvet, cedlerinden eyler-istimdâd

İşit; hâtıf nidâ eyler  esir-i Kerbelâ; Zeynep 

Buğât-ı kavm-i Süfyân’ın elinde mübtelâ; Zeynep

Yeter “Saffet” yeter kerb ü belânın şerh-i sûzânı

Tehammül eylemek mümkîn mi bu hâl-i perîşânı

Çekilmez hânedân-ı Ehl-i Beyt’in âh ü efgânı,

İşit; hâtıf nidâ eyler esir-i Kerbelâ; Zeynep

Buğât-ı kavm-i Süfyân’ın elinde müptelâ; Zeynep
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ÖMER FUADÎ

Şah Huseyn’in firkatiyle ağlayan gelsün beri

Âh ü vâh idüb dem-â-dem inleyen gelsün beri

Kerbelâ’da çağrışırlar yâ Muhammed yâ Alî

Sînesine şerhalarla dâg uran gelsün beri

“Kerbelâ-yı Aşk” içinde can ile olub şehîd

Sînesin üryân idüp kanlar saçan gelsün beri

Ol Yezîd’e cân u dilden la’net idenlerdenüz

Ol pelîde sebb ü lânı eyleyen gelsün beri

Kutb-ı ‘âlem Şeyh Şaban’ın azîz erkânını

Leyl-i aşûrada ihyâ eyleyen gelsün beri

Hem Muhammed meclisinde Çâr yâr gelsün beri

Ey Fu’âdî hal ile irşâd olan gelsün beri
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HÜSEYİN HATEMİ

Lûtfu; ol dergeh-i lûtf-i ezeliyden dileriz,

Biz safà-yı dili tà bezm-i beliyden dileriz.

Arz-ı keşkûl-i niyâz eylemeyiz her dûna,

Armağanı, keremi, Lemyezeliyden dileriz.

Dâğdır derde devâ derse tabîb; ol dâğı:

İstikâmet buyuran emr-i celiyden dileriz.

Bu gece: bâr-ı günâhı, erişen himmet-ile,

Yere vurmâğı, zamân-ıssı veliyden dileriz.

“Hâtemî” âb-ı hayât isteme İskender’den.

Sâkî-i teşne-leb-i Âl-i Alî’den dileriz.
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Görsel Sanatlar

Hem dini açıdan hem de tarihi açıdan son derece önemli bir yere sahip olan 
Kerbelâ Vakıası, bu özelliğiyle çeşitli sanat dallarına da konu olmaktadır. Sanat-
kârlara bir hareket noktası olan Kerbelâ, tiyatro, mimari, minyatür gibi görsel 
sanatlara da en az edebiyat ve musikide olduğu kadar konu olmuştur.

Kerbelâ olayının tiyatroya yansımış hali olan taziye ve şebeh türleri İslam’ın tek 
dram türünü oluşturmaktadır. Taziye türünün çıkışından evvel de çeşitli ritüel 
ve geçit alayları görülmekte ve bunlarda da birçok dramatik öğeye rastlanmak-
tadır. Sözü edilen geçit alayları ve taziye temsillerinde kuklalardan faydalanıl-
maktaydı. Moskova’da Sergei Obrzatsoh’un Kukla Tiyatrosu’nun içindeki kukla 
müzesinde bugün 6 büyük taziye kuklası sergilenmektedir. 

Diğer taraftan deste-i azadari adı verilen geçit alaylarında yas tutanların göğüs-
lerini dövmeleri, bıçakla vücutlarından kan çıkartmaları, zincirlerle çıplak be-
denlerini dövmeleri, ağlayıp inlemeleri gibi birtakım hareketler, “çağdaş tiyat-
roda ezinç tiyatrosu” denilen ve Antonin Artaud’un öncülüğünü yapmış olduğu 
tiyatroya hareket kaynağı olacak zengin dramatik öğelerdir. 

Bahsi edilen taziye temsilleri ya camilerde veya bunun için uygun meydanlarda 
yapılagelmiştir. Bu durum da akabinde yeni bir mimari türün çıkmasına zemin 
hazırlamıştır. İşte tekkeler veya Hüseyniye adı verilen binalar, taziye dramla-
rının icra edilmesi için inşa edilmiş yapılardır. Bazı şehirlerde bu yapılardan 
hemen hemen her mahallede, bazı mahallelerde ise birden fazla sayıda bulun-
maktadır. Bilinen ilk büyük tekke, 1849 yılında Tahran’da inşa edilmiştir. Tekke-
lerin mimarisi bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte ritüelin gerçekleş-
tirilmesi ve izleyicilerin yerleştirilmesi için tasarlanan iki ana bölme, mutfak, 
sakkahâne ve tekkayi yaptıranın defnedilmesi için düşünülen bir makbereden 
ibarettir. Perdedârilerin perdelerindeki tasvirler dışında bazı Hüseyniyelerin du-
varlarındaki tasvirler de Kerbelâ olaylarını konu alır. 

Kerbelâ faciası birçok sanata olduğu gibi minyatür sanatına da büyük ölçüde il-
ham kaynağı olmuştur. İran’da bu konudaki minyatürlerin sayısı sayılamayacak 
kadar çoktur. Ancak bunların en önemli ve bilinenleri British Museum ve Türk-İs-
lam Eserleri Müzesi’nde yer almaktadırlar. Moğol minyatürlerinden British Mu-
seum’da bulunan 1590 tarihli bir yazmadaki bir minyatür Hz. Hüseyin’in türbesi-
nin Mütevekkil tarafından yıktırılışını, yine aynı müzedeki bir başka minyatür ise 
Hz. Hüseyin’in şehadetini tasvir etmektedir. Hz. Hüseyin ve Kerbelâ konusundaki 
Türk minyatürleri de hatırı sayılır sayıda fazladır. Siyer-i Nebî’de rastlanan çok 
sayıda minyatürün yanında Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ adlı eserin-
deki Türk sanatçılar tarafından yapılmış minyatürler, Fuzûlî’nin Hâdikatü’s-Sü-
edâ’sının British Museum, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Konya Mevlana Müzesi, New York Edhin Binney Koleksiyonu, New York 
Brooklyn Museum, Paris Biblioteque National ve Ankara Etnografya Müzesi’nde 
bulunan yazma nüshalarının minyatürleri bu konudaki en önemli örneklerdir. Ay-
rıca Lâmiî Çelebi’nin Maktel-i İmam Huseyn adlı eserinin de British Museum ve 
Türk-İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan yazma nüshalarındaki minyatürler de 
Türk sanatkârlar tarafından yapılmış bu konudaki önemli minyatürlerdendir.
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hüseyin’i Kerbelâ’da cenk  ederken 

gösteren tasvir.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hüseyin’nin yanındaki Müslümanlar ile 

Yezîd ordusunun Kerbelâ’da cenk  edişini gösteren bir tasvir.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hasan’ın vefatını tasvir eden bir minyatür.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Kerbelâ’yı tasvir eden bir minyatür.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Fatıma’nın vefatını ve Hz. Hasan ve 

Hüseyn’in kapıda bekleyişlerini tasvir eden bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Müslim bin Akiyl’in Kûfeliler tarafından şehid 

edilmesini tasvir eden bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hasan’ın oğlu Kâsım’ın  Kerbelâ’da şehit 

düşmesini tasvir eden minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hüseyin Kerbelâ’da cenk ederken Hz. 

Zeynelâbidin’in babasını çadırdan izleyişini gösteren tasvir.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Zeynelâbidin’i Şam’da hutbe verirken 

gösteren tasvir.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından sahâbeden Hz. Mikdat ile.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye  

‘İnsanların en şerlisi iki kişidir.Biri Salih (a.s) devesini öldüren 
kişi diğeri de seni öldüren kişi” sözlerini söylerken 

tasvir edilmiş bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Fatıma’nın düğün bohçasının 

hazırlanmasını tasvir eden bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Fatıma’nın hanesinde Cebrail (a.s) ‘ın 

kendisine yardım etmesini Hz. Peygamberin ve Hz. Ali’nin 
izleyişini tasvir eden bir minyatür.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Fatıma’nın Kureyş kadınlarının kendisine 
‘babasının onu fakir bir gençle evlendirdi yorumlarını’ Hz. 

Peygamber’e nakletmesini tasvir eden bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Câfer-i Sâdık, 

Muhammed Bâkır, Ali Zeynelâbidin ve Musa Kâzım’ı tasvir 
eden bir minyatür.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma 
nüshasından Hz. Ali en-Nâkî, Hz. Ali er-Rızâ, Hz. Cevad bin 
Ali er-Rızâ, Hz. Muhammed Mehdî bin Hasan Askerî ve Hz. 

Hasan Askerî’yi tasvir eden bir minyatür.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
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CELÎ SÜLÜS LEVHA. 
“Aman yâ Huseyn”

Hat: Ceyhun Oydem
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CELÎ SÜLÜS LEVHA TAKIM
"Hamse-i âl-i âbâ"

Hat: Levent Karaduman
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Musikî

İnsanın ruhuna dokunmanın en etkili yolunun kulaktan geçtiği malum bir ger-
çektir. Bu sebeple Kerbelâ olayının çeşitli sanat dallarına ilham olması, musikiyi 
de yakından ilgilendirmiş ve gönüllerdeki Hz. Hüseyin acısını en taze tutacak 
yolun bu olduğu kabul görmüştür. Kerbelâ olayının musikiye yansıması ise, 
tâziyelerde, şebehlerde ve tekkelerdeki toplantılarda mersiye okunması şeklinde 
vücut bulmuştur. 

Mersiye formu Türk musikisinde kendine has bir okunuş tavrı ve güfteleriy-
le önplana çıkmıştır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarına duyulan derin 
muhabbeti, şehadetlerinden dolayı duyulan üzüntü ve matemi, Yezid’e duyulan 
nefreti konu alan Arapça, Farsça ve Türkçe manzumeler, bu form dahilinde mer-
siyehân ve nevhâhân denilen sanatkârlar tarafından icra edilmektedir. 

Meclislerde okunan mersiyeler çeşitli makamlarda olmakla birlikte tesiri en 
yüksek ve matemi en derin hissetirecek makamlar seçilirdi. İran’daki törenlerde 
ilk beyit veya dörtlük solo, diğer kısımlar koro şeklinde okunurdu. İstanbul’daki 
tasavvuf meclislerinde ise, her tarikatin kendine has gelenekleri olduğu gibi 
benzer âdetleri de vardır. Aşûra dağıtılır, kurbanlar kesilir, yemekler yedirilir ve 
mersiyeler okutulurdu. Türkçede Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mevzulu mersiyele-
rin yaygınlaşması ve bu formun Muharrem ayında büyük bir hassasiyet ile icra 
edilmesi, Türk kültüründe İmam-ı Hüseyin ve Ehl-i Beyt  sevgisinin önemli bir 
göstergesidir. 

Kendine has tavrı ve yanık bir edası olan mersiye formu, gerek besteli gerekse 
irticalen icra edilir. Bektâşî tekkelerinde okunan mersiyelerin ortak özelliği Ye-
zid ve tâbîlerine lanetler içerir. Diğer bir kısım tarikat mensuplarında ise, daha 
çok Ehl-i Beyt’e duyulan hürmet ve muhabbet ön plana çıkmaktadır. Zira bu 
hadiseye sebep olanlara lanet etmeyi, Kazâ-yı İlâhî’ye itiraz olarak düşündük-
lerinden buna teşebbüs etmekten özellikle kaçınmışlardır. Hatta XIX. yüzyılın 
sonlarında meclis-i meşâyıh, Sâfî’nin mersiyesinin ve aynı özellikteki mersiye-
lerin tekkelerde okunmasını men etmiş ve yalnız Yazıcızâde’ninkinin okunması-
na müsaade etmişti. Yunus Emre’ye mal edilen ve hicaz, saba, hüseynî, arazbar 
gibi muhtelif makamlarda okunan ilahi tarzındaki mersiyelerden başka Ömer 
Fuadi’nin hüseynî makamındaki mersiyesi de çok okunan diğer mersiyelerdir. 

Muharrem ayında mersiyeden başka meclislerde mevlid okutulduğu da kaynak-
larda zikredilmektedir. Hâşimî’nin 1579 yılında yazmış olduğu “Şeb-i aşûrâda 
mevlid okunup tevhîd olduğunadır” başlıklı tarih manzumesi de bu bilgiyi doğru-
lamaktadır. Ayrıca bu gelenek bazı Anadolu şehirlerinde de son zamanlara kadar 
devam etmiştir. 

Ayrıca Sünbül Efendi Tekkesi’nde Muharremin onunda öğleden sonra on iki re-
kat husamâ namazı kılındığı ve Yazıcızâde mersiyesi okunduğu, gece de yüz 
rekat namaz kılınarak yetmiş bin kelime-i tevhid çekildiği tarihen sabittir. Diğer 
bazı dergâhlarda ve evlerde de on gece sırayla Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ’sı 
okunurdu. 
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Cân u dilden Hakk’dan iste 
Hasan Hüseyin aşkına
Ne dileğin varsa söyle
Hasan Hüseyin aşkına



Türk Musikisinde Mersiyeler ve 
Mersiyehânlar



Hadikatü's-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü 
yazma nüshasından Hz. Fatıma'nın vefatını ve 
Hz. Hasan ve Hüseyn'in kapıda bekleyişlerini 

tasvir eden bir minyatürden bir detay.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Arşivi



Osmanlı toplumunda yüzyıllar boyu devam eden ve zamanla hicrî takvime göre 
şekillenen sosyal hayatın getirdiği dinî merasimler, özellikle edebiyat ve musiki 
sahaları olmak üzere sanatlar üzerinde yeni form ve türlerin ortaya çıkıp geliş-
mesine zemin hazırlamıştır. Misal bu çerçevede Müslümanlar için bin aydan 
daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı için “Ramazaniyye” adıyla şiirler 
yazılmış ve sadece bu ayda okumak üzere “Ramazan ilahileri” bestelenmiştir. 
Yine Hz. Muhammed’in doğumunu ifade eden Mevlid-i Şerîf, miraç hadisesini 
anlatan “Mirâciyye” ve benzeri manzumelerin zamanla camilerde ve tasavvuf 
çevrelerinde okunmasıyla dini Türk musikisi eserlerinin çeşitlenerek ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu eserlerde bazen de eserin okunduğu hicri ay, nazım 
şeklinin önüne geçmiştir. Mesela kaside nazım şekliyle yazılan eser, muhtevası 
dolayısıyla “Muharremiyye” ya da “Ramazaniyye” adını alabilmiştir. 

Türk din musikisinde güfte ve okuyuş tavrı göz önüne alındığında kendine mah-
sus özellikleriyle ön plana çıkan mersiye formunun musikimizdeki yeri hakkın-
da “Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarının 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) 
tarihinde Emeviler tarafından şehid edilmesinin yıldönümlerinde düzenlenen 
matem törenlerinde bu olaydan duyulan üzüntüyü dile getiren, sorumlularına 
lânetler yağdıran Arapça, Farsça ve Türkçe manzumelerin mersiyehân ve nev-
hâhân denilen sanatkârlar tarafından besteli veya irticâli olarak okunması” şek-
lindeki tanım bu formun mahiyetini özetlemektedir.

Ayrıca Muharrem ayında bu hazin olay münasebetiyle Müslümanlar yasa bo-
ğulmuş, tarikat çevrelerinde ise meydanlar sırlanarak âyin ve zikirlere ara ve-
rilmiştir. Bu ayda tekkelerde vurmalı çalgıların kullanılmaması da bir başka 
gelenektir. Böylece genel anlamda bir ölüm vukuunda duyulan üzüntüyü ifade 
etmek anlamına gelen mersiye giderek sadece Hz. Hüseyin için söylenen man-
zumelere hasredilmiştir.

Türkçede Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt mevzulu mersiyelerin yaygınlaşması ve 
Muharrem ayında bu formun icra edilmesi Türk kültüründe yas merasimlerine 
verilen önemle irtibatlandırılabilir.  

Müslüman Türklerde başta Bektâşî tekkeleri olmak üzere pek çok tekkede oku-
nan Kerbelâ mersiyeleri, Muharrem ayında bir merasim havasında icra edilmek-
tedir. Hadîkatü’s-Süedâ’nın dergâhlarda ve evlerde bu ayda okunma geleneği 
günümüzde de devam etmektedir. Ayrıca Muharremin onundan otuzuna kadar 
geçen müddet zarfında tekkenin âyin günü ve gecesi aşure dağıtılır, kurbanlar 
kesilir, yemekler yedirilir ve mersiyehânlara mersiye okutulurken, hemen hep-
sinde uygulanan benzer âdetler göze çarpmaktadır. 

Kaynaklardan, mersiyelerin daha çok Bayramî Yazıcızâde (v.855/1451) baş-
ta olmak üzere Sinanî Seyyid Seyfullah (v.1010/1601), Mevlevî Fasih Dede 
(v.1111/1699), Gülşenî Sezâyî (v.1151/1738), Halvetî Zekâî (v.1227/1812), Nak-
şbendî Selâmî (v.1228/1813), Bedevî Kâzım Paşa (v.1307/1889), Kadirî Osman 
Şems Efendi (v.1311/1893), Muallim Feyzî (v.1328/1910) gibi şahsiyetlerin eser-
lerinden seçildiği zikredilmektedir. Bektaşî tekkelerinde de Mebnî Baba, Meh-
med Ali Hilmî Dede Baba gibi bilinen zâtların mersiyelerinin okunduğu be-
lirtilmektedir. Yine Bektaşî tekkelerinde Niyâzî-i Mısrî’nin halifelerinden Azbî 
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Mustafa Çavuş, Mebnî Baba, Misâlî Baba, Sâfî Baba’nın ve Beşiktaşlı Gedâî’nin 
mersiyelerinin de okunduğunu bilmekteyiz. 

Yine tasavvuf çevrelerinde sıkça okunan ve besteleri elimize ulaşan mersiye 
şairleri arasında Yunus Emre, Aziz Mahmud Hudâî, İbrâhim Hakkı Erzurûmî, 
Hasan Sezâî, Seyyid Nizamoğlu, Ömer Fuâdî, Kahyazâde Arif, Âşık Niyâzî, Hakkı 
Efendi, Leylâ Hanım, Kâzım Baba, Muhyiddin, Hayrullah Tâcettin Efendi, Kul 
Himmed, Fasîh Ahmed Dede, Kethüdâzâde Hacı Mehmed, Ken’an Rıfâi, Seyyid 
Nesîmî, Pir Sultan Abdal, Münire Bacı, Şeyh Şâkir Efendi, Dede Ömer Rûşenî, 
Âdil Çelebi, Şeyh Gâlip Dede Efendi, Alvarlı Efe, Şeyh Ahmed Kuddûsi yer al-
maktadır.

XIX. asrın son yarısına kadar Sâfî’nin aşağıdaki meşhur şiiri çok okunurdu: 

“Ey nûr-i çeşm-i Ahmed-i Muhtâr yâ Huseyn

Vey yâdigâr-ı Hayder-i Kerrâr yâ Huseyn”

Her kim seni vü âlini cân gibi sevmeye

İtten beterdir ol nice insân yâ Huseyn

Kandır şerâb-ı kevsere Sâfi kulunu 

Giydir libâs-ı hulle-i Rıdvân yâ Huseyn”

Ancak bu türden tahkir ve nefret hislerini ortaya koyan mersiyeler tasavvuf çev-
relerinde rahatsızlık yaratmış ve ortak bir kararla okunması yasaklanmıştır. Zira 
Muharrem kültürünü en iyi yaşayan toplumlardan birisi olan Osmanlı toplu-
munda, “Âl-i Yezid’e lânet edeceğine Âl-i Resûl’e salât et” düsturu vücut bulmuş ve 
mutasavvıfların bu nevi manzumelerinde, en ziyade Ehl-i Beyt hakkında hürmet 
ve muhabbet izhar edilmiştir. Ayrıca tarikat mensupları bu vakıaları Hakk’ın 
takdiri addetmişler ve “Kazâ-yı İlâhi”ye itiraz olacağı için müsebbiblerini tahkir 
ve lanet etme teşebbüsünde bulunmamışlardır. Bu itibar iledir ki XIX. asrın son 
yarısında “Meclis-i Meşâyıh”, Sâfî’nin mersiyesi ile buna benzeyen mersiyele-
rin tekkelerde okunmasını men etmiş, cemiyet günlerinde ise yalnız Yazıcızâde 
mersiyesinin okunmasına müsâade etmiştir. Bununla beraber tekkelerde Mu-
harrem ayı içinde okunmaya mahsus olan ve ilâhiler gibi muayyen ezgi ve ikâ-
larla bestelenmiş bulunan bazı mersiyeler de mevcuttur. 

Günümüzde İstanbul Sümbül Efendi Camii’nde icra edilen merasimde mersiye-
ler mevlid bahirlerinin arasında okunmaktadır. Bu geleneğin XVI. yüzyıla kadar 
götürülebileceği Hâşimî’nin 987 (M.1579)’de yazdığı, “Şeb-i Aşûra’da mevlid oku-
nup tevhid olduğunadır” başlıklı şiirinden anlaşılmaktadır.

Gurre-i mâh-ı muharrem sîneler çâk etmeğe

Nâgehan bir kanlu hancer eyledi peydâ yine

Yâ şafak ateş olubdur meh fitil-i dâğ olub

Tâzelendi derd ile dağ-ı dil-i şeydâ yine

Tekye içre ol gice bir hûb tevhîd ettiler

Kıldı ehl-i derd olanlar âh ü vâveylâ yine
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Anda eşg-i dîde-i gam-dîdesi âşıkların 

Oldular şâh-ı şehîdân aşkına sakka yine

Cümle uşşâk ol makâm içre Huseyn’i yâd edüp

Rastî oldu nevâda bülbül-i şeydâ yine

Hep görenler didiler bu Hâşimî târihdir. 

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli ismi Yunus Emre’nin “Şehidlerin Serçeş-
mesi” adlı şiiri ise, o kadar yaygınlaşmıştır ki artık birçok makamda bestesine 
rastlamak mümkündür. Bu güfte hicaz (Dede Efendi), sabâ (Selahaddin Gürer), 
hüseynî (bestekârı bilinmiyor), segâh (Selahaddin Gürer), arazbâr (bestekârı bi-
linmiyor) makamlarında ayrı ayrı bestelenmiştir.

Şehidlerin serçeşmesi
Enbiyânın bağrı başı 
Evliyânın gözüyaşı
Hasan ile Huseyn’dir

Hazret-i Ali babaları
Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki küpeleri
Hasan ile Huseyn’dir

Kerbelâ’dır yazıları
Şehîd olmuş gazileri
Fatıma ana kuzuları
Hasan ile Huseyn’dir

Kerbelâ’nın tâ içinde
Nur balkır siyah saçında
Yatar al kanlar içinde
Hasan ile Huseyn’dir

Kerbelâ’da bile taşlar
Okur Kur’ân kesik başlar
Şehîd olan o kardaşlar
Hasan ile Huseyn’dir

Dedesiyle bile varan
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete su veren
Hasan ile Huseyn’dir

Derviş Yûnus dünya fâni
Bizden evvel gelen hani
İki cihânın sultânı
Hasan ile Huseyn’dir
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Ayrıca kaynaklarda belirtildiğine göre Ömer Fuâdî’nin (v.1046) aşağıdaki mersi-
yesi de “hüseynî” makamındaki bestesiyle çok yaygın okunmuştur:

Şah Hüseyn’in firkatiyle ağlayan gelsün beri

Ah ü vâh idüp demâdem inleyen gelsün beri

Kerbelâ’da çağrışırlar yâ Muhammed yâ Ali

Sinesine şerhalarla dağ uran gelsün beri

Kerbelâ-yı aşk içinde cân ile olub şehid

Sînesin üryan idüb kanlar saçan gelsin beri

Ol Yezîd’e cân ü gönülden la’net idenlerdeniz

Ol Pelîd’e sebb ü lâ’nı eyleyen geldün beri

Hem Muhammed meclisinde Çâğyar gelsün beri

Ey Fuddî hâl ve irşad olan gelsün beri

Kutb-i âlem Şeyh Şa’bân’ın aziz erkânın

Leyl-i âşûrada ihyâ eden gelsün beri

Şikârizâde Ahmed Efendi’nin bestelediği güftesi Şeyh Nizamoğlu Seyyid Sey-
fullah’a ait “Yâ Resûlullah gör bize n’itti âsi ümmetin” mısrasıyla başlayan hicaz-
hümâyun mersiye de bilhassa Halvetî tekkelerinde çok okunmuştur. 

İslam dini ölüler için nevhâ ve matemi emretmemiş, ancak muhabbetin ve hür-
metin bir neticesi olan insan tabiatındaki ağlamayı da yasaklamamıştır. “Ehl-i 
Beyt” sevgisini telkin eden dinî mahiyeti haiz mersiyeler, bu itibar iledir ki, 
mühim bir kısım tekkelerde şayi olmuş, bu rağbet dolayısıyla da bu asırda bir 
hayli mersiyehân yetişmiştir. 

Tasavvuf çevrelerinde mersiye okumanın kendine özgü bir usulü olduğu gibi 
belli başlı mersiyeler de öne çıkmıştır. Öteden beri İstanbul ve Anadolu’da Sü-
leyman Çelebi’nin Mevlid’i ile Yazıcızâde’nin “Rivayette gelir bir gün Resûlullah 
olup dilşâd” diye başlayan nühüft mersiyesi okunarak Kelime-i Tevhîd çekildiği 
bilinmektedir.

Sünnî tekkelerinde Muharrem’in onundan otuzuna kadar bazen de Safer’in onu-
na kadar 40 gün süren tantanasız olarak yapılan zikirlerin perdeleri de kaldırıl-
maz. Hemen tüm dergâhlarda Muharrem’in onundan otuzuna kadar tekkelerin 
âyin günü veya gecesi aşure dağıtılır, kurban kesilir, yemek yedirilir ve maruf 
mersiyehânlara mersiye okutulurdu. Bu zaman diliminde huşuya mani olduğu 
düşüncesi ile vurmalı çalgıların da kullanılmadığını bilmekteyiz. Okunan mer-
siyeler başta Yazıcızâde, Seyyid Seyfulllah, Mevlevî Fatih Dede, Gülşenî Sezaî… 
gibi şahsiyetlerin eserlerinden seçilirdi. Son dönemde ise mersiye güftelerine 
yeni besteler yapıldığını da görmekteyiz. 

Bektaşî ve Alevîlerde ise mersiyehan ayakta durur, iki tarafında iki derviş bek-
ler. Eğer sabah güneş doğmadan evvel okunursa iki kişi ellerinde birer şamdan 
veya çerağ tutarlar. Daha önceden seçilmiş olan bir mersiye çoğunlukla ve yeğ 
tutularak sabâ makamında okunur. 
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Türklerde belirli bir makamda ve ahenkte okunan şiir ve hikâye geleneğine bak-
tığımızda ise, özellikle cenk kitapları ve gazavatnâmeler okunurken güzel ses-
li bir okuyucunun metne aynı makamda ve usulde başladığını hatta günlerce 
sürebilen bu eserleri aynı makamda okuduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca beste-
lerin birçoğunun da icra esnasında ortaya çıktığını özellikle bestelenmediğini 
yani eserlerin serbest olarak okunduğu kaynaklarla sabittir. Bilhassa son dönem 
mersiyehânlarından Hüseyin Sebilci’nin okuduğu mersiyelerin irticalen ortaya 
çıktığı kendisini yakından tanımış olanların da tesbitidir. 

XX. yüzyıl başlarına gelindiğinde ise, Yazıcıoğlu Mehmet Efendi’nin mersiye-
si başta olmak üzere yine bu neviden olarak Amasyalı Şadgeldi Paşa’nın Hicri 
760’ta yazdığı mufassal maktel kitabı (On meclis üzerinde sıralanmış ve her 
meclis, Muharrem ayının bir gününe tahsis olunmuştır) Nevres-i Cedîd’in:

Defder ey dil alayım desdime levh u kalemi
Sûri mâtem ile tecdîl ederim köhne gamı

beytiyle başlayan terkib-bendi ve buna benzer mersiye edebiyatının emsalsiz 
kıymetteki diğer mahsullerinin, pek tabii ve yerinde olarak ön plana alındığına 
tanık olmaktayız. 

Bunların dışında çok önemli başka eserlerden de söz edilmektedir:

İranlı büyük şair ve nevhâger Muhteşem Kâşânî’nin, Kule kapısı Mevlevîhâne-
si şeyhi Fasih Dede’nin, Hazret-i Mısrî’nin, Ümmi Sinan’ın, Şabâniyye ve Sinâ-
niyye’den Üsküdarlı Şeyh Mustafa Zekâî’nin, İzmirli şeyh Mustafa Selâmî’nin 
ve Rıfâiyye büyüklerinden Kabûlî’nin eserleri bunlar içerisinde zikredilebilir. 
Tanzimat’tan sonraki devirlerde ise, Ziya Paşa’dan başlayarak Ali Rıza’nın Hâ-
dise-i Kerbelâ’sı, Reşat Ali Ferruli Bey’in Kerbelâ kitabı, Konyalı Musa Kazım 
Paşa’nın fasıl fasıl hazırlanmış Mekâlid-i Aşk’ı, yine onun mersiye edebiya-
tına dair bastırılmış eserlerinden Riyaz-ı Asfiyâ’sı, Acem Feyzî nâmıyla ma-
ruf Muallim Feyzî’nin “Meded yâ Huseyn-İbn-i Ebî Tâlip” redifli Vaveylâ’sı, kezâ 
Ziya Paşa, Nâmık Kemal ve Eşref’in de şeyhi ve mürşidi bulunan Kâdiriyye 
ve Üveysiyye’den Üsküdarlı meşhur Osman Şemseddin Efendi’nin, Macarzâde 
Beşiktaşlı şeyh Rızâeddin Efendi’nin, Sultan Mahmud devrinin pek kıymetli 
irfan ve tasavvuf adamlarından Kethüdazâde Mehmet Arif Efendi’nin, ayrı ayrı 
üç mersiye yazmış olan Bektaşi saz şairlerinden Beşiktaşlı Gedâî Baba’nın ve 
nihayet son zamanlara doğru her mânâda olgun ve dolgun üstadımız rahmetli 
Tahirü’l-Mevlevî’nin:

“Cism-i latifi düştü vâdi-i Kerbelâ’ya
Ruh-i şerifi uçtu tâ arş-ı kibriyâya”

matlalı ve irfan vecdi ile yazılmış nevhâları zikredilmektedir. Kezâ Mevleviy-
ye’den Tokâdizâde Şekip ve Bektaşiyye’den Samih Rıfat merhumların hakikaten 
pek âşikane olan mersiyeleri, Sâmih Rıfat merhumun:

“Resul-i kibriyânın nûr-i ayni 
Münzezdir bizim çün enbiyâda”
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sözleri gibi çok kuvvetli feryatnamesi, Mehmet Ali Dede Baba’nın halifelerinden 
Kırklarelili Ahmet Servet Bey Baba’nın terkib-bend şeklinde 240 beyitten ibaret 
Nevhâ-yı Dil Risalesi, hâtta son zamanlara kadar hocalıkla şeyhliği, muhterem 
şahsında pek kâmilâne bir tarzı surette imtizac ve izdivaç ettirmiş olmak gibi 
dikkat ve hayrete şayan bir muvaffakiyet gösteren Uşşâkiyye’den kütüphane-
ci Arapkirli Mehmet Hazmi Efendi bilhassa Sebilci Hüseyin Efendi’nin tekke 
görmüş, usta hançeresinden gönüllere selsebil akışiyle dökülen “olmaz” re-
difli mersiyesi, Manisalı Kadıoğlu Şeyh Abdurrahman Sâmi Niyazi Efendi’nin 
1327’de yayınladığı ufak kıtadaki Nâme-i Muharremler, Vâmık Şükrü’nün divan 
ve mecmualardan topladığı Kirye-i Matemler gibi pekçok eserden  parçalar se-
çilerek dinletilirdi.

Ayrıca her sene 10 Muharrem’de Merkezefendi’de sabah vakti mersiyeler okun-
makta öğlen namazından sonra ise Sümbülefendi Camii’nde mevlid ve ardından 
mersiyel okunması günümüzde de sürmektedir. Ancak Merkezefendi’de yapılan 
merasim bugün gerçekleştirilmemekte sadece öğle namazına müteakip Süm-
bülefendi’de merasim düzenlenmekte ve mevlid bahirlerinin arasında mersiye 
okunmaktadır. 

Osmanlı’daki mâtem kültürü ve buna bağlı olarak her Muharrem okunması ge-
lenek halini almış mersiye icraları, “mersiyehânlık” veya “nevhâhânlık” adı ve-
rilen mesleği de ortaya çıkarmıştır. Bu noktada mersiyehânlığın, icra ettiği eser-
lerin muhtevası itibariyle kendine has bir tavır barındırdığını söylemek abartı 
olmaz. Ancak bu hususta kapsamlı ve derin biyografilere rastlamak ne yazık ki 
mümkün olamamıştır. 

Osmanlı mersiyehânları ile ilgili malûmatlar, kaynaklarda en eski XVIII. yüz-
yıla kadar gidebilmektedir. Ancak bu konuya Nuri Özcan şöyle bir açıklama da 
getirmektedir:

“Türk edebiyatında bilinen en eski Kerbelâ mersiyeleri Âşık Yunus ve Yazıcıoğlu Meh-
med tarafından kaleme alınmış ve besteli olarak yüzyıllardan beri okunagelmiştir. 
Bundan hareketle Osmanlı sahasında mersiye okuma geleneğinin XV. yüzyılda baş-
ladığı söylenebilir. Ancak Osmanlılardan önce Anadolu’da varlıkları bilinen gayri 
Sünnî derviş zümrelerinin Muharrem törenlerinden uzak durmaları mümkün olma-
dığından bu gelenek Anadolu’da XIII. yüzyıla kadar götürülebilir. Nitekim Mevlânâ 
Celâleddin-i Rûmî de bir Kerbelâ mersiyesi yazmış ve Mesnevî’sinde Muharrem tören-
lerini tasvir ederek bu törenlerde taşkınlıklardan sakınılmasını tavsiye etmiştir.” 

İlk mersiye örnekleri XV. yüzyılın ortalarına tekabül etmekle birlikte mersi-
yehânlık tarihi ile alakalı o kadar eski malumâtlara sağlıklı bir biçimde ula-
şılamadığı kaynaklara dayanarak söylenebilir. XIX. asırdan itibaren ise mersi-
yehânlık ile meşhur olan isimler şu şekilde sıralanabilir: Kastamonulu Zâkir 
Turşucuzâde Hâfız Mehmed Efendi, Beylerbeyili Hakkı Bey, Üsküdar Vâlide-i 
Atik Tekkesi şeyhi Hâfız Şerâfeddin Efendi ve kardeşi Âgâh Bey, Beylerbeyi Ca-
mii imam ve hatibi Hâfız Hamdi Efendi, Bestekâr Hacı Fâiz Bey, Kasımpaşa Hâ-
şimî Dergâhı şeyhi Rübâbî Mehmed Süreyyâ, Cerrahpaşa Camii imam ve hatibi 
Na’thân Hâfız Kemal, Hâfız Hüseyin Tevfik Bey, Zâkirbaşı Yaşar Baba, Karababa 
Dergâhı son postnişîni Hakkâkzâde Ali Haydar Bey ve Bedevî şeyhi Ali Baba... 
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XIX. yüzyılın son yarısında, dikkati çeken ve İstanbul’un en meşhur mersiyehânı 
olarak bilinen bir diğer isim de Hâfız Hüseyin Efendi’dir. Ardından Mollagürâ-
nili Münib de mevlid ve mersiye okumakla meşhur olmuş, dönemin önemli bir 
diğer mersiyehânıdır. 

XX. asra gelindiğinde ise, dikkat çeken mersiyehânların geneli aslında XIX. yüz-
yılda yetişmiş isimlerdir. Ancak Sadettin Nuzhet Ergun’un değerlendirmesine 
göre bunlar arasında seslerinin güzellik ve tesiriyle şöhret kazanan çok kabili-
yetli isimler vardır. “Fakat bunlar münhasıran mersiye okumakla tanınmamış-
lardır. Hâfızlardan, mevlidhânlardan, zâkirlerden ve hânendelerden bir kısmı bu 
sahada da muvaffakiyet göstermiş ve şöhret kazanmışlardır.” 

XX. yüzyıl başlarındaki mersiyehânların okudukları eserlerde ise, Yazıcızâde 
Mehmed’in mersiyesinin yanında Nevres, Osman Şems gibi şairlerin eserle-
ri de okunmuştur. Bu dönemin önemli mersiyehânları ise şunlardır: Aksaraylı 
Âmâ Hâfız Hasan, Zâkirbaşı Yaşar Baba, Bestekâr Hacı Fâiz Bey, Nezih Bey, Said 
Bey, Hâfız Receb, Arab Ahmed, Hacı Hakkı, Hasan Yümnî, Karababa Şeyhi Hay-
dar Efendi, İbrahim Erkal, Kasımpaşa’da Hâşimî dergâhı şeyhi Rübâbî Süreyya, 
Cerrahpaşa Camii hatib ve imamı Hâfız Mehmed Ârif Efendizâde, Na’thân Hâfız 
Kemal... 

Osmanlı’nın son mersiyehânı olarak zikredebileceğimiz tek ve en önemli isim 
ise, Sebilci Hüseyin (Okurlar) Efendi’dir. Ardından ise, talebesi Celal Yılmaz Ho-
ca’yı günümüzün en önemli mersiyehânı olarak zikretmek yerinde olacaktır. 
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Âbidân-ı Mustafâyız biz Hüseynîlerdeniz
Âşıkan-ı Mürtezâyız biz Hüseynîlerdeniz
Başımız top eyledik şâh-ı şehidân aşkına

Cân-fedâ-yı Kerbelâyız biz Hüseynîlerdeniz

(Hilmi Dede)



Osmanlı’nın Son Mersiyehânı
Hüseyin Sebilci (Okurlar) Efendi



Hüseyin Sebilci'nin Mücâhidîn-i Mevleviyye 
alayındayken Mevlevî kisvesiyle Şam'da 

çektirdiği bir fotoğraf karesi. 



Sıcak yaz günlerinde gazeller okuyarak insanlara bedelsiz su dağıtmak âdeti, 
İstanbul’un kadim geleneklerinden biriydi. Omuzlarında sebillerle gezen gazel-
hânlar, okudukları irticali besteler ile insanlara su ikram ederlerdi. Bu ikram 
tabii ki bir destekleyici tarafından karşılanır ama su kesinlikle insanlara ücret 
karşılığı dağıtılmaz, ikram edilirdi. 

İcra ettiği “sebilcilik” mesleğinde şöhret bulmasıyla birlikte adı her yerde “Se-
bilci” şeklinde anılagelmiş Hüseyin Okurlar, Osmanlı-Türk tasavvuf kültürünün 
günümüze intikali hususunda önemli kültür köprülerimizden birisi olarak adını 
tarihin tozlu raflarında saklamaktadır. 

1894 yılında, İstanbul’un kadim mahallelerinden birisi olan Şehremini’de dün-
yaya gelen Hüseyin Sebilci, seyyid bir soydan gelmektedir. Ağabeyi Mazhar ile 
birlikte küçük yaşta İstanbul tasavvuf hayatında hatırı sayılır bir yer edinmiş 
ve bu iki kardeş sesleri ile de bulundukları meclisteki insanları feyiz dolu nağ-
meler ile mest etmişlerdir. Amcası ise, dönemin önemli Uşşâkî şeyhlerinden 
Kasımpaşa tekkesi postnişîni Mustafa Hilmi Sâfi Efendi’dir. Küçük yaşta onun 
himayesine giren Hüseyin Sebilci, Sâfi Efendi vasıtası ile gençliğinde iyi bir 
musiki kültürüne sahip olmuştur. Dönemin önemli musikişinasları arasında yer 
alma nasibine erişmiş Sebilci, özellikle tekke musikisi formunda birçok icranın 
günümüze aktarılması hususundaki birikimini, yıllar sonra, bu yaşlarda kazan-
dığı bilgiler sayesinde sağlayacaktır. 

Türkiye’nin birçok önemli son dönem tekkesinde zâkirlik icrasında bulunmuş 
Hüseyin Sebilci’nin kendi meşrebi ise, amcasından gelme olan Uşşâkîliktir. 
Gençlik yıllarında İstanbul’da başlıca Tophane Kâdirîhânesi, Kasımpaşa Aynî Ali 
Baba Tekkesi, Karagümrük Nûreddîn Cerrâhî Âsîtanesi olmak üzere önemli bir-
çok tekkede bu vazifeyi icra etme şansı yakalamış olan Sebilci, Balkan Harbi’nin 
patlamasıyla askere alınmıştır. O dönemde dervişlerden müteşekkil bulunan 
Mücahîdîn-i Mevlevî alayına katılmış ve önce Halep’te sonra da Şam’da vazife 
yapmıştır. Hayatının 5 yıllık müddetini kapsayan bu askerlik süreci, Sebilci’nin 
birbirinden ilginç hatıraları ile doludur. Kanal cephesinin düşmesi ile birlikte 
geri çekilen birliklerin içinde bulunan Sebilci Hüseyin, askerliğini bu alayda 
tamamladıktan sonra İstanbul’a avdet etmiştir. 

Tekkelerin kapatılmasına kadar zâkirbaşılık görevinden ayrılmayan Sebilci, bu 
dönemden sonra iş sıkıntısı çekmiş ve icra yönünü zaruri olarak gazelhânlığa 
ayırmış; İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok önemli şehirde çeşitli saz topluluk-
larında gazelhânlık icralarında bulunmuştur. 

Sebilci’nin sahip olduğu musiki kabiliyetlerinin en müstesna olanı şüphesiz 
ki mersiyehânlığıdır. Ölüm matemi için okunan bu eserler hususunda sahip 
olduğu bilgi birikimi onu, yetiştiği çevrede adeta tek isim olarak tanıtmış olup 
özellikle Kerbelâ matemi ve Hz. Hüseyin Efendimiz ile ilgili mersiyeler, birçok 
Ehl-i Beyt aşığının kalbini yakmıştır. Sebilci bu mersiyeleri okudukça yanan 
kalpler ona daha da hürmet göstermiş, son dönemde Muharrem ayı denince 
akla gelen ilk isim Sebilci Hüseyin Efendi olmuştur. Kerbelâ mersiyeleri ya-
nında okuduğu cenaze mersiyeleri ile de önemli bir icracı olan Sebilci’nin bu 
mersiyelerinden birisi kayıt altına alınmıştır. İlk Türk hava şehitlerimiz için 
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okuduğu  “Ağla annem, ağlamanın yeridir. Tayyareden düşen oğul Fethi’dir” mıs-
raları ile biten bu meşhur Hava Şehitleri Mersiyesi plak haline gelmiş önemli 
bir kayıttır. Sebilci, bundan başka birçok film müziğine de duygulu mersiye ve 
gazeller okumuştur.  

İcralarındaki üslubu ile adeta son örnekleri bizlere aktarmış olan Sebilci Hüse-
yin Efendi, yanık ama bir o kadar da vakur sesiyle “Sebilci tavrı” olarak anılacak 
bir icra üslubunu, musiki camiasına incelenmesi gereken bir tavır olarak kazan-
dırmıştır. Daha sonraki dönemlerde icralarının yanında besteler de vücuda ge-
tirmeye başlayan Hüseyin Sebilci’nin ilahi formunda bestelediği bu eserlerde de 
tavrı açıkça görülebilmektedir. Notasyon konusunda en ufak bir bilgisi olmayan 
Sebilci, icracılığından gelme muhteşem makam bilgisini eserlerinde kullanmış 
ve bu sayede harika melodik cümleler geliştirmiştir. Güfte hâkimiyetinin çok 
yüksek seviyede olduğu bu eserler “Türk tasavvuf müziği” adını alacak tekke 
musikisinde eşsiz bir boşluğu doldurmuştur. Notaya alınabilmiş 42 ilahisi bulu-
nan bestekâr Sebilci Hüseyin Efendi’nin Peygamber Efendimiz ile ilgili kaleme 
aldığı bir de na’t-ı şerifi bulunmaktadır. 

Hayatının son döneminde mersiyehânlık kültürünün kenarda kalması ile daha 
çok mevlidhân olarak anılan Sebilci Hüseyin, yaşlılığında sıkıntılı dönemler ge-
çirmiştir. Bu zamanlarda kendisine destek olan önemli kişilerin başında “Sahaf-
lar Şeyhi” lakabıyla anılan Muzaffer Ozak gelmektedir. 1975 yılında Üsküdar’da 
yalnız yaşadığı evinin kapısı önünde hayata gözlerini yuman Sebilci Hüseyin, 
Yeni Valide Sultan Camii’nden sevenlerinin katıldığı kalabalık bir cenaze töreni 
ile son yolculuğuna uğurlanmıştır. Bu cenaze törenini bizzat yöneten Muzaffer 
Ozak’ın gerçekleştirdiği eşsiz zikrullah ve tasavvufi ananeler eşliğinde âlem-i 
cemâle uğurlanan Hüseyin Sebilci’nin kabri Karacaahmet Mescidi’nin arka kıs-
mındadır.
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Şah Hüseynüñ firkatiyle aglayan gelsün beri
Âh ü vâh idüp dem-â-dem aglayan gelsün beri

(Şeyh Ömer Fuâdî el-Şabânî)



Türk Müziğinde Bestelenmiş
Muharremiyeler
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MAKAM GÜFTE GÜFTEKÂR BESTEKÂR USÜL

1 Acemkürdî Muhammed Mustafâ’nın nesliyem ben Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Abdülkâdir Töre Düyek

2 Bestenigâr Bezm-i akdes meskenindir yâ Hûseyn İbn-i Ali Abdülkadir Töre ? Düyek

3 Bestenigâr Bu demdir tab’-ımın devri Sâmih Rif’at Bey Cinuçen Tanrıkorur Devr-i Revân

4 Bestenigâr Muhammed bağının gülüdür Ali Âşık Niyâzî Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Sofyân

5 Beyâti Âlem-i ervahda oldum Ehl-i Beyt’e has gedâ ? Eyyübî Ali Rızâ Şengel Evsat

6 Bûselik Tevellâyı imamlardan getirdim Sersem Abdal ? Raks Aksağı

7 Dügâh Âşık olan ciğerin ateşe dağlar Hakkı Efendi Bolâhenk Mehmed Nûri Bey Evsat

8 Dügâh Mâh-ı Muharrem oldu şafaktan çıkıp hilâl Fuzûlî Cinuçen Tanrıkorur Aksak Semaî

9 Dügâh Mâye Hey be zâlim n’oldu Ahmed nesline Yûnus Emre ? Sofyan

10 Evç bûselik Dil çün Hüseyn’e mübtelâdır ? M. Hakan Alvan Düyek

11 Gerdâniye Bir derde mübtelayım Mevlam inayet eyleye Arif Hikmet Gökoğlu Zeki Altun Sofyan

12 Hicaz Biz Cerrâhî canlarıyız Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Sofyan

13 Hicaz Dâver-i aşr-ı Muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ Mûsa Kâzım Paşa Sermüezzin Rıf’at Bey Düyek

14 Hicaz Düşdü çün kim Kerbelâ’ya gözleri şehlâ Hüseyn Mehmed Şevket Efendi Veysel Dalsaldı Devr-i Hindî

15 Hicaz Ey mâder-i şâh-ı şühedâ Hazreti Zehrâ Leylâ Hanım Hayâti Günyeli Düyek

16 Hicaz Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Abdullah Uysal Devr-i Hindî

17 Hicaz Geçeriz dünyâda cân ü cânândan Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) M. Hakan Alvan Sofyan

18 Hicaz Kerbelâ vâkıasın yâd ile kan ağlayalım Şeyh Osman Şems Nûreddin Efendi M. Hakan Alvan Düyek

19 Hicaz Kurretu’l ayn-i Habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Eyyûbî Alî Rızâ Şengel Devr-i Hindî

20 Hicaz Kurretü’l ayn-i Habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Düyek

21 Hicaz Mi’raca Çıkınca Ahmed-i Muhtar Şeyh İbrahim Fahreddîn Efendi (Şevkî) Hüseyin Sebilci (Okurlar) Sengin Semâî

22 Hicaz Muharrem geldi can ağlar ? Cüneyt Kosal Düyek

23 Hicaz Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım Niyâzî-i Mısrî M. Hakan Alvan Düyek

24 Hicaz Sahrâ-yı Kerbelâ kan gülistanı Alvarlı Efe Hazretleri Hasan Akıncı Sofyan

25 Hicaz Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre M. Hakan Alvan Raks Aksağı

26 Hicaz Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre Hammamizâde İsmail Dede Efendi Düyek

27 Hicaz Hümâyun Yâ Resûlâllah bize gör n’itti âsi ümmetin Nizamoğlu Seyyid Seyfullah Şikârizâde Ahmed Efendi Evsat

28 Hicazkâr Hz. Fâtımâ Dr. Türkan Alvan M. Hakan Alvan Sofyan

29 Hicazkâr Sığındım Cenâb-ı Rabbü’l-âleme Kâzım Baba Bahaeddin Bilginer Sofyan

30 Hüseynî Arştaki meskenindir yâ Hüseyn İbn-i Alî ? Sermüezzin Rıf’at Bey Düyek

31 Hüseynî Ben mevâli meşrebim her demde direm Yâ Hüseyn Dimaşkî Murat Şahin Evsat

32 Hüseynî Biz teşne-i sahbâ-yı Mustafâ-yı Hüseynîyiz ? Muallim İsmâil Hakkı Bey Evsat

33 Hüseynî Bu demdir tâb’ımın devr-i melâli Sâmih Rif’at Bey Cinuçen Tanrıkorur Curcuna

34 Hüseynî Bu mâtemde olan derd ile hicrâna devâ olmaz Fasih Ahmed Dede ? Evsat

35 Hüseynî Câm-ı muhabbet içdik Hayrullah Tâceddîn Efendi Hayrullah  Tâceddîn Efendi Düyek

36 Hüseynî Cân u dilden Hakk’dan iste Safer Dal Efendi (Muhibbî) ? Sofyan

37 Hüseynî Cân u dilden Hakk’dan iste Safer Dal Efendi (Muhibbî) Metin Alkanlı Yürük Semâî

38 Hüseynî Dâver-i aşr-ı muharremdir Hüseyn-i Kerbelâ Mûsa Kâzım Paşa Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Düyek

39 Hüseynî Dün gece seyrim içinde Kul Himmed ? Curcuna

40 Hüseynî Erdi çün mâh-ı muharrem Cevâbî Dursun Çakmak Sofyan

41 Hüseynî Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî ? Sofyan

42 Hüseynî Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Âbidin Gerçeker Nim Sofyan

43 Hüseynî Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Aslan Hepgür Sofyan

44 Hüseynî Geçdi bir yıl yine mâh-ı muharrem geldi Kemal Edip Kürkçüoğlu Dursun Çakmak Düyek

45 Hüseynî Mâh-ı Muharrem erişti tende canlar ağlar bugün Cevâbî Dursun Çakmak Sofyan

46 Hüseynî Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı murtezâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Hacı Ârif Bey Evsat

47 Hüseynî Kurretü’l ayn-i Habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Bolâhenk Mehmed Nûri Bey Evsat

48 Hüseynî Medîne’den gider oldu Kûfe’ye Muhyiddin ? Sofyan

49 Hüseynî Müncezip zerrât-ı şems-i Hazret-i Peygamberiz Tâhir’ül Mevlevî Saadettin Ökten Düyek

50 Hüseynî Şâh Hüseyn’in firkatiyle ağlayan gelsin berü Ömer Fuâdi ? Sofyan

51 Hüseynî Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre ? Sofyan

52 Hüseynî Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre Ahmet Kadri Rizeli Sofyan

53 Hüseynî Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre ? Düyek

230

ŞÂH HUSEYN’İN FİRKATİYLE  “Yas Yaraşır Dervişe”



MAKAM GÜFTE GÜFTEKÂR BESTEKÂR USÜL

54 Hüseynî Teşne lebler bu gece kan ile galtan oldu Şemsî Alper Akaryıldız Evsat

55 Hüseynî Yandı gönlüm Mustafâ’nın aşkına Hâfız Hüseyin Top Dede Âmir Ateş Düyek

56 Hüzzam Cân u dilden Hakk’dan iste Safer Dal Efendi (Muhibbî) Cumhur Enes Ergür Devr-i Hindî

57 Hüzzam Dâver-i aşr-ı Muharrem’dir Hüseyn-i Kerbelâ Mûsa Kâzım Paşa Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Düyek

58 Hüzzam Gözüm ki kane boyandı Mustafa Saffet Efendi ? Nim Sofyan

59 Hüzzam Hezârân per açıp reng-i ziyâdan Sâmih Rıf’at Bey Sâmih Rıf’at Bey Devr-i Hindî

60 Hüzzam Hilâl-i Muharrem giydi kâreler Turgut Koca Zeki Onaran Düyek

61 Hüzzam Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Ali’den Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Tanbûrî Mehmet Bey Hafif

62 Hüzzam Kurretü’l ayn-i Habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Hacı Arif Bey Devr-i Hindî

63 Hüzzam Kurretü’l ayn-i Habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyn Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Hacı Arif Bey Düyek

64 Hüzzam Zâlimler el vurup hep şimşîr-i cân rübâya Mûsa Kâzım Paşa Hüseyin Sebilci (Okurlar) Yürük Semâi

65 Irak Mâh-ı mâtem geldi âşıkân kan ağlasın ? Cüneyt Kosal Devr-i Hindî

66 Karciğar Ey derde dermân isteyen ? Râkım Elkutlu Düyek

67 Mâhur Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın hâkine yüz sürmüşüz Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Muzaffer Ozak Efendi (Aşkî) Düyek

68 Mâhur Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Aslan Hepgür Düyek

69 Mâhur İnile ey dertli gönül inile Niyâzî-i Mısrî Nâdir Şen Aksak

70 Mâye Şâh Hüseyn’in firkatiyle ağlayan gelsin beru Ömer Fuâdi ? Sofyan

71 Müstear Cân-ı cândır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafâ Ken’an Rıfâî Neyzen Necib Dede Müsemmen

72 Neveser Âlem yüzüne saldı ziyâ Âl-i Muhammed Seyyid Nesîmî Hüseyin Baba Yürük Semâî

73 Nihâvend Hakk’dır Allâh’ım Münîr Baba ? Aksak

74 Nişâbur Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Edirneli Salih Dede Sofyan

75 Nühüft Rivayetde gelir bir gün Resûlullah Olup Dilşâd Yazıcızâde Mehmet Efendi Hatip Zâkiri Hasan Efendi Serbest

76 Pençgâh Şâh-ı iklim-i velâyetsin a sultânım Alî Safer Dal Efendi (Muhibbî) Cüneyt Kosal Sofyan

77 Rast Elhamdülillâhillezî ? ? Düyek

78 Rast Ey Fâtımâ Rüşdü ? Düyek

79 Rast Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî ? Sofyan

80 Rast İnile ey dertli gönül inile Niyâzî-i Mısrî ? Sofyan

81 Rast Kendimi sen gelicek ey meh-i mâtem bilmem ? İzzeddin Hümâyi Bey Düyek

82 Rast Lihamseti utfi bihâ ? ? Düyek

83 Rast Nedir derdin senin bu mâtemin ne ? Şeyh Şâkir Efendi Hammamizâde İsmail Dede Efendi Düyek

84 Rast Pervâne olup şem’ine nûr-i ezelinin Mûsa Kâzım Paşa ? Sofyan

85 Rast Şâh Hüseyn’in firkatiyle ağlayan gelsin beru Ömer Fuâdi ? Sofyan

86 Sabâ Bihamdillâh ki İslâm’ım delîlim Mustafâ’ya geldi Nizamoğlu Seyyid Seyfullah ? Sofyan

87 Sabâ Ehl-i velâ ezelden kâil olup belâya Dede Ömer Rûşenî Cüneyd Kosal Sofyan

88 Sabâ Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre ? Raks Aksağı

89 Segâh Sanman bizi kim beste dil-i nefs-i gavîyiz Şeyh Gâlip Mehmed Es’âd ? Yürük Semâi

90 Segâh Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre Selahaddin Gürer Aksak Semaî

91 Segâh Vak’â-yı şâh-ı şehîd-i Kerbelâ’yı gûş edip Hayrullah Tâceddîn Efendi Mustafâ Düzgünman Düyek

92 Sûzinâk Ali almış sancağını eline Yûnus Emre Cüneyt Kosal Sofyan

93 Sûzinâk Ehl-i aşka bir belâ zindânıdır bu mâsivâ ? ? Devr-i Hindî

94 Sûzinâk Kadrim ola berter şeref-i nâd-i Ali’den Kâhyazâde Hacı Mehmed Ârif Efendi Muzaffer Ozak (Aşkî) Sofyan

95 Şehnâz Muharrem’dir bugün cânâ gönüller hûn feşân ol Alvarlı Muhammed Lutfî Efe Ahmed Şahin Düyek

96 Tâhir Ehl-i aşka bir belâ zindânıdır bu mâsivâ ? Muallim İsmâil Hakkı Bey Evsat

97 Tâhir Kat’ idüp gerdeni gerdûndan emel zincîrin ? Hacı Ârif Bey Evsat

98 Uşşak Âbidân-ı Mustafâ’yız biz Hüseynîlerdeniz Hilmi Dede Baba Hüseyin Sebilci (Okurlar) Düyek

99 Uşşak Cümle âlem ağlar bugün Ta’lip Kargı Ta’lip Kargı Müsemmen

100 Uşşak Elestü bi Rabbiküm hitâb olunduk Hâfız Nezih Tolon Hâfız Nezih Tolon Sofyan

101 Uşşak Ezelden âşıkım ben Muhammed Mustafâ’ya Sâmih Rıf’at Bey Sâmih Rıf’at Bey Düyek

102 Uşşak Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan Sezâî-i Gülşenî Kemal Gürses Düyek

103 Uşşak Habîb-i kibriyâ ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir Alvarlı Muhammed Lutfî Efe M. Hakan Alvan Aksak Semaî

104 Uşşak Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ’yım öldürün  ? Zeki Altun Düyek

105 Uşşak Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre ? Sengin Semâî

106 Uşşak Şehitlerin ser çeşmesi Yûnus Emre ? Sofyan
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1-  UŞŞAK KERBELÂ MERSİYESİ (Okuyan: Mersiyehan Hüseyin Sebilci)

Bildiniz mi ben kimem

MERSİYE

Hazret-i imam-ı mazlum tarafından na merdan-ı Şam u melain-i Küfe’ye karşı irad buyurulan 
hitabe-i şedidü’l-mealdir.

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Kıblegâhım Kâbe’dir maksud u mabudum ilah
Kavlime ikrarıma ceddim peyamberdir güvah
Bî-günahım cümle edyan ü milelde bî-günah
İntisabımdır günahım varısa peygambere  
                                  
Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Bildiniz mi ben kimim çeşm-i çerağ-ı Haydar’ım
Bid’a-i pakize-i hatun-ı ruz-ı mahşerim
Nev gülüm gülşenserâ-yı hazret-i peygamberim
Yok mudur imanınız eyâ o vâlâ gevhere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Katlimin esbabını izah edin eyâ nedir
Mevcin derya gibi leşkerle bu sahran nedir
Bir nefer-i mazlumu öldürmekte bu gavga nedir
Ben ki mevte teşneyim hacet mi var leşkere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Mültezemse taat-ı emr-i Yezidi bî-haya
Etmeyin benden anı ümid  ey ehl-i heva
Uktulunî uktulunî bil-cefai ve’l-eza
Davranın ey zaliman şemşir ü tir ü hançere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Salihim fısk ü fücuru irtikap eyler miyim
Fasık ü facir Yezid’e intisap eyler miyim
Din-i tersa üzere ben şurb-i şerab eyler miyim

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e
 
Batılı  tasdik edubte Hakkı inkar eyleyem 
Kendimi ferman-beri serdar-ı eşrar eyleyem
Ruh-i pak-i Ahmedi mahzun u bizâr eylemem
Tâbîim her veçhile ahkam-ı şer’-i envere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e
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Vali-i Şam oğluna biyat muhal-ender muhal
Pare pare etseniz de yok bu emre ihtimal
İşte meydan işte ben lazım değildir kîl ü kâl
Hiç terahhüm etmeyin bu bî-kes ü bî-yavere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Eyleyin katlimde isti’cal nâ-merdan-ı Şam
Heb idin icraya bu fi’l-i fecii ihtimam
Muntazırdır ruhum istikbale hayyülenam
Hun-çegan girsem gerek  bezm-i huzur-ı davere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

İ’tila-yı ruhumu ehl-i semavât istiyor
Enbiyâ  evliya feyz-i mulakat istiyor
Dava-yı aşka habibim benden sebat istiyor
Nakt-i candır pişkeş-i maşuk-ı âşı- pervere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Oğlumun al kanına muhlut idin göz yaşımı
Öldürün evlâdımı damadımı kardaşımı
Cedd-i pakim nizelerde görmek ister başımı
Hoş gelir hâlim bu suretle cenab-ı Hayder’e

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Durmasın fasık Yezid, İslâm’ı mahzun eylesin
Hâmilân-ı Hazret-i Kur’anı dil-hun eylesin
Gökleri aksiyle tâ mahşer-i şafak-gûn eylesin
Bu mukaddes cismimin akdıkça kanı yerlere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Katlimi kanlı yazıyla anlıma yazmış felek
Teşne-leb tiğ-i ihanetle şehit olsam gerek
Âl-i Sufyanda bu nenk ü ar kalsun haşre dek
Kim peyember oğlunu öldürdüler nâ-hak yere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Ey resul-i kibriya isyanı çok bir bendeyim
Ancak evladın tevellasıyla kalbi zindeyim
Nâil-i feyz-i şefaat olmak ümidindeyim
Bu cihandan azim oldukda cihan-ı digere

Ehl-i Hakkı Şamıyan öldürmeyin nâ-hak yere
Görmeyin bu zulmü caiz hanedan-ı Hayder’e

Güfte: Şirzad
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2-  KUR’AN-I KERİM KIRA’ATI (Okuyan: Hafız-Mersiyehân Celal Yılmaz)

Kuran-ı Kerim’de Ehl-i Beyt’in vasıfları ile ilgili bir ayet olan Azhab Suresi’nin 33. Ayeti

“İnnemâ yürîdüllâhu li yüzhibe ‘ankümü’r-ricse Ehle’l Beyti ve yütahhiraküm tathirâ”

“Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister”
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3-  RAST İLAHİ

Ey Şehid-i Kerbelâ’ya ağlayan    

Ey şehid-i Kerbela’ya ağlayan 
Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
Âteş-i hasretle sine dağlayan

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle mâtemdir Muharrem’dir bugün

Sinede, serde gerek dağ, dağ ola
Kanlı yaşlar didede ırmağ ola 
Ger dilersen menzilin uçmağ ola

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle mâtemdir Muharrem’dir bugün
Gece gündüz ey Muhammet ümmeti
Edelim cân-ı Yezid’e lânet
İster isen irgüre hak rahmeti

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle, mâtemdir Muharrem’dir bugün

Kimdir o şah-ı şehid-i Kerbelâ 
Nûru çeşmi Murtezâ, Âl-i Abâ
Cedd-i pakidir Muhammet Mustafâ

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle, mâtemdir Muharrem’dir bugün

Her seher sanma şafaklar şebnemi
Anda kan ağlar melekler ol demi
Âlemi tuttu Hüseyn’in mâtemi

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle, mâtemdir Muharrem’dir bugün

Çâr yâr ile Muhammed ey saîd 
Oldular tesmim-i zehirle şehît
Kıydılar rahmetmeyip bunca anîd

Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle, mâtemdir Muharrem’dir bugün

Ey Sezâî bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn
Cümleye sevmektir anı farz-ı ayn
Hem muhabbette beraberdir Hasan  
 
Ağla, mâtemdir Muharrem’dir bugün
İnle, mâtemdir Muharrem’dir bugün

Güfte: Hz. Pir Hasan Sezai
Beste: -
Usul: Sofyan
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4- RAST MERSİYE  (Okuyan: Hafız-Mersiyehân Celal Yılmaz)

MERSİYE

Etmeyip şâh-ı Peyamberden hayâ Hakdan hazer
Kûfiyân-ı bî-vefâlar nakz-ı ‘ahd etmiş meger
Kurretü’l-’ayn-ı Rasûlü eylemişler derbeder
Var ise gel hâtır-ı şâh-ı Rasûlu’llah eger
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Teşnegâna kıl nazar bir katre su bulmuş mudur
Gülsitân-ı Ahmed-i Muhtârı gör solmuş mudur
Kerbelâ topragı hep al kan ile dolmuş mudur
Ol Hüseyn-i Kerbelâyı bak şehîd olmuş mudur
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Kırdılar mı gülbün-i şâh-ı nebîniñ dalını
Kestiler mi ol ‘Aliyyü’l-Murtazânın balını
Hiç soran var mı garîbânıñ ‘aceb ahvâlini
Eyle tahkîk hânedân-ı ehl-i beytiñ hâlini
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Gel yetimler hâline rahm et Hudânıñ ‘aşkına
Sâdıkü’l-va’dü’l-emîn ol Mustafânıñ ‘aşkına
Fâtih-i Hayber ‘Aliyye’l-Murtazânın ‘aşkına
Kâffe-i ervâh-ı pâk-i enbiyânıñ ‘aşkına
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Hazret-i Abbâs şehîd olmuş mu eyle cüst ü cû
Kavm-i Süfyân ordu-gâh-ı Şâha etmiş mi gulû
Zabtına almış mıdır nehr-i Füratı ol ‘adû
Verdiler mi bak yetîmâna aceb bir katre su
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Zulm ile seddoldu mu râh-ı şehîd-i Kerbelâ
Çıkdı mı eflâke dek âh-ı şehîd-i Kerbelâ
Bak zevâle erdi mi mâh-ı şehîd-i Kerbelâ
Hûn ile âlûde mi Şâh-ı şehîd-i Kerbelâ
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Ma’sumân u mazlûmân hep anda kurbân oldu mu
Dâmen-i pâk-i Sekîne Zeyneb al kan oldu mu
Kâsım u Leylâ Züleyhâ hep perîşân oldu mu
Ehl-i beyte bak esîr-i âl-i Mervân oldu mu
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Bir haber yok mu Hârâbî Şâhdan hayretteyiz
Aglayıp şâm u seher âh dûzah-ı firkatteyiz
Hâtır-ı nâ-şâd pür-hüzn ü keder ‘uzletteyiz
Pek harâbız mâtem-i cân-sûz ile mihnetteyiz
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer
Ver bize lütf et Hüseyn ibn-i’Aliden bir haber

Güfte: Harabî
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5- RAST İLAHİ

Ey Fâtıma, ey Fâtıma

Ey Fâtıma ey Fâtıma
Kani sehâvet Fâtıma
Kapında miskin çağırır
Geçmez boğazdan Fâtıma

Siz hisseniz ayırınız
Ben hissemi verem ana
Su ile iftar edeyim
Hem yine niyet Fâtıma

Hasan Hüseyn bakıştılar
Gözden yaşlar akıttılar
Miskini tek doyuralım
Biz de yemeyiz Fâtıma

Fâtıma dedi ki yâ Alî
Her emrine dedim belî
Siz aç olup bizler yemek
Cihanda olmaz yâ Alî 

Üç gün yemek yemediler
Taam yüzü görmediler
Halim budur demediler
Olmaz cihanda Fâtıma

Hırkanda vardır kırk yama
Evimde çok çektin cefâ
Sorarsa senden Mustafâ
Etme şikayet Fâtıma

Var taşradan bir taş getir
Koyayım midem üstüne
Hiç kimse halim bilmesin
Sallanmasın bel Fâtıma

Rüşdü ile hep ehl-i Hakk
Hâlim yazar firak firak
Sorarsa senden ulu Hakk
Etme şikâyet Fâtıma

Güfte: Rüstü
Beste: -
Usul: Düyek
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MAHUR İLAHİ

Ehl-i Beyt-i Mustafa’nın hâkine yüz sürmüşüz       

Ehl-i Beyt-i Mustafa’nın hâkine yüz sürmüşüz       
Hamdülillah dü cihanda Hakk’ı Hakk’da görmüşüz
Aşk yolunda sabr ile bir nice sırra ermişiz
Bende-i şâh-ı velâyeddir bizim unvanımız
Hazret-i Hayder-i Kerrâr pîrimiz sultanımız

Güfte: Hz. Aşki
Beste: Hz. Aşki.
Usul: Düyek

RAST ŞUÛL

Li hamseti utfi biha         

Li hamseti utfi bihâ
Harre’l vebai’l hâtıma
El Mustafa ve’l Mürtezâ
Veb na humâ vel Fâtımâ

Yâ men lâ ti fü lem yezel
Utfu bî nâfi mâ nezel
Ente’l kavî yüne cinâ
An kahri me yövme’l halel
                                 

Güfte: Anonim
Beste: Zekâi Dede
Usul: Düyek
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6- HÜZZAM İLAHİ

Kadrim ola berter şeref-i Nâd-ı Alî’den                     

Kadrim ola berter şeref-i Nâd-ı Alî’den             
Nusrat bulayım dem-be-dem imdâd-ı Ali’den 
Meydân-ı mahabbetdeki feryâd-ı Alî’den
Dü dide-i zehrâ iki şahzâd-ı Ali’den 
Yâ Rab bizi dûr eyleme evlâd-ı Ali’den 

Evsâf-ı Ali oldu benim madin-i kânım
Evlâd-ı ciğerpâresidir cân ü cânânım
Arif dil-i erbâb-ı hakîkatte mekânım
Bu nutk-ı şerîf oldı benim vird-i zebânım
Yâ Rab bizi dûr eyleme evlâd-ı Ali’den 

Güfte: Kâhyazâde Arif Bey
Beste: Tanburi Mehmet Bey
Usul: Hâfif

7-  HÜZZAM İLAHİ 

Gözüm ki kâne boyandı              

Gözüm ki kâne boyandı 
Şarâbı neyleyim
Ciğer ki odlara yandı 
Kebâbı neyleyim          

Açıldı mü’mine cennet 
Saçıldı âleme rahmet
O gün de bî-çâre Saffet 
Hisâbı neyleyim                           

Güfte: Mustafa Saffet Efendi
Beste: -
Usul: Nim Sofyan
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HÜZZAM İLAHİ

Zâlimler el vurub şimşir-i can rübâyâ          

Zâlimler el vurub hep şimşir-i can rübâyâ                     
Kasd etdiler serâpa evlâd-ı Mustafâ’ya 
Devrân olup müsâit ol kavm-i bî-hayâya
İsâl olundu bî-dât serhaddi intihâya
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya
Âmâc edib vücûdun bin nâvek-i kazâya

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 

Cûş eyleyib belâya mânend-i mevc-i tufan
Keşti-i Ehl-i Beyt-i kıldı şikest ü vîrân
Maltûl olub serâser Ashâb-ı Âl-i Zîşân
Yektarev oldu ol meh çün âfitâb-ı rahşân
Her yandan etdi savlet hınzır veş yezîdân
Ser tâ be-pâ vücûdun zahm eyleyib kızıl kan 

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 

Ashâb-ı Alî’nin hep kibar-ı vü sıgarı
Bir bir kılıb önünde azm-i huzûr u bârî
Dil-tenk edib susuzluk tâ arşe oldu sârî
Ezvâc-ı tâhirâtın feryâd-ı b-karân
Her yüzden etdi tazyîk â’da o şehriyârı
Âhir çıkıb elinden dâmân-ı ihtiyârı

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 

Yâran olub serâba mest-i mey-i şehâdet
Meydanda kaldı tenhâ ol mihr-i evc-i hâcet
Bu hâl olub adûya sermâye-i cesâret
Etrâfın aldı birden o kavm-i pür delâlet
Yetmiş iki yerinden mecruh olub nihâyet
Bundan ziyâde harbe Hakk vermeyüb icâzet

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 

Ol şâh-ı dil-penâhı tenhâ görünce düşman
Etdi hücûm u savlet şiddetle her tarafdan 
Bir hâle vardı âhir zahm-i hâdengi ahen
Mânend-i kasr-ı cennet cisminde olu rûşen
Envâ’i yârelerden her cânibinde revzen 
Kâzim olub nihâyet bîtâb (o) harb ederken

Düşdü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril varıb haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya 
           

Güfte: Kâzım Paşa
Beste: Hüseyin Sebilci
Usul: Yürük Semâi
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8-  HÜSEYNİ İLAHİ

Can u dilden Hak’dan iste                 

Cân u dilden Hakk’dan iste 
Hasan Hüseyin aşkına
Ne dileğin varsa söyle
Hasan Hüseyin aşkına

Resûlüne salât sürsen 
Ravzasına yüzler sürsen
Varını da fedâ kılsan  
Hasan Hüseyin aşkına

Merhametli olan kişi
Âsân olur her bir işi
Miskinlere verin aşı
Hasan Hüseyin aşkına

Âsîlere öğüt dağıt
Gönül yapıp gamın dağıt
Çocuklara şeker dağıt
Hasan Hüseyin aşkına

Ehl-i beyti bilebilsek
Yollarında gidebilsek
Canımızı verebilsek
Hasan Hüseyin aşkına

Muradına ereceksin
Hakk’ı Hakk’la bileceksin
Muhibbî’yi seceveksin
Hasan Hüseyin aşkına
                   
Güfte: Hz Muhibbi 
Beste: Metin Alkanlı 
Usul: Yürük Semai
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9-   HÜSEYNİ KIYAM USÜLÜ (SELVİ TEPESİ) MERSİYESİ 
      (Okuyan: Veysel Dalsaldı)

MERSİYE

Gelin ey ehl-i vegâ çûş edelim çağlayalım   
Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım    
Giyelim kisveyi matem karalar bağlıyalım
Matemi Ali Aba ile ciğer dağlayalım
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali’nin gönlünün eylenceleri.

Bilmek ister misin ey ehli velâ noldu bugün
Gül-i bağ-ı Nebevi ne yazık soldu bugün
O Hüseyin ne yazık işte şehit oldu bugün
Matemi Âl-i Âbâ ile cihan doldu bugün
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali’nin gönlünün eylenceleri.

Hastalanmış yatıyordu ol Ali Asğar
İnliyordu bir içim su diyerek ol server
Sararup solmuş idi hayf o mâh enver
Bir içim suyu diriğ etti o zâlim ebter
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali’nin gönlünün eylenceleri.

Sarulup boynuna Zeyneb dedi ey Zeynel abâ
Edeyim gözyaşım ile ey yavrum seni iska
Ağlıyor şimdi bize ruh-ı cenab-ı Zehra
Göysümü koy başına ağlama ey mehlika
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali’nin günlünün eylenceleri.

Safder-i kerru belâ işte bugün oldu şehit
Burc-u Nebiyy-i safa işte bugün oldu şehit
Zinet ü arz u sema işte bugün oldu şehit
Muhibbi Âli Abâ işte bugün oldu şehit 
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları 
Öldürüldü Ali’nin gönlünün eylenceleri. 

İçdi çün camu şehadet o Hüseyni yekta 
Yere düştükte başı titredi arşı âlâ 
Göklere çıktı aman velveleyi na veylâ 
Sen de eflâke çıkar naleni ey şair-i şeyda 
Soldu eyvah bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali’nin gönlünün eylenceleri.
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10 - UŞŞAK İLAHİ 

Âbidân-ı Mustafa’yız biz Hüseynîlerdeniz                                        

Âbidân-ı Mustafa’yız biz Hüseynîlerdeniz           
Âşıkân-ı Mürtezâ’yız biz Hüseynîlerdeniz           
Başımız top eyledik şâh-ı şehîdân aşkına
Can fedâ-yı Kerbelâ’yız biz Hüseynîlerdeniz           

Hamse-i ehl-i kişâyız serde tâc-ı fahrimiz
Derviş-i fahr-i rızâyız biz Hüseynîlerdeniz           
Hacı Bektaş-ı Veli’dir pîrimiz Hilmi Dede
Bende-i Âl-i Abâ’yız biz Hüseynîlerdeniz             

Güfte: Hilmi Dede el-Bektaşi
Beste: Hüseyin Sebilci 
Usul: Düyek
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11-  DÜGÂH MÂYE İLAHİ

Hey be zalim n’oldu Ahmed nesline

Hey be zalim n’oldu Ahmed nesline 
Gökte melek yerde insan ağladı 

Yezidler cem olmuş mazlum üstüne 
Al kanlar içinde yürek dağladı 

Kıydı zâlim ol Muhammed nesline 
Gökte melek yerde ihvan ağladı 

Âşık Yunus şimdi ciğer dağlasın 
Varıp ol Mevlâ’ya bugün ağlasın 

Güfte: Yunus Emre                                                                                          
Beste: -
Usul: Sofyan

UŞŞAK İLAHİ 

Elestü’bi Rabbiküm hitâb olunduk              

Elestü’bi Rabbiküm hitâb olunduk                   
Kâlubelâ dedik Hakk’a kul olduk
Allah Allah diyerek huzûra durduk

Bende-i Âl-i Âbâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetîyiz biz

Cân-ı yâr-ı bâ’safâ serde tâcımız
Hamse-i Âl-i Âbâ canda cânımız
Şühedâ-yı Kerbelâ âh ü zârımız

Bende-i Âl-i Âbâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetîyiz biz

Sözlerim doğru lâkin uymaz özüme
Hâfız kulun aczini vurman yüzüne
Şeyhim himmet eyle varam izine 

Bende-i Âl-i Âbâ Hüseynîyiz biz
Bende-i Cerrâhî Halvetîyiz biz
            

Güfte: Hafız Nezih Tolon
Beste: Hafız Nezih Tolon
Usul: Sofyan
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12-  HİCAZ İLAHİ

Düşdü çün kim Kerbelâ’ye gözleri şehlâ Hüseyn   

Düşdü çün kim Kerbelâ’ye gözleri şehlâ Hüseyn   
Kainata lerze düşdü dediler hep vâ Hüseyn

Akdı ol dem Kerbelâ deştinde tûfân-ı belâ
Al kızıl kan içre kaldı ruhleri hamrâ Hüseyn

Her Muharrem cem olub anda gürûh-ı âşıkân
Âh ü feryâd eyleyüb derler kamûsu yâ Hüseyn

Çekdiler tiğ-ı cefâyı dûdmân-ı Hayder’e
Şâd olub bu vakıadan hep zümre-i a’dâ Hüseyn

Mâtem-i âl-i âbâ çün geydi mü’minler siyeh
Âşıkân kanlar döküb çağırdılar veylâ Hüseyn

Şevketâ bu vakıadan kan ağlamak hemgâmıdır
Kerbelâ’da oldu ser-gerdan kadd-i bâlâ Hüseyn 

Güfte: Şevket
Beste: Veysel Dalsaldı        
Usul: Devr-i Hindi
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13- HİCAZ İLAHİ

Geçeriz dünyada cân ü cânândan        

Geçeriz dünyada cân ü cânândan     
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz
Geçeriz ukbâda bâg-ı cinândan
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Kanar hâlâ kalbimizde bu yara
Hayderîyiz meyletmeyiz ağyâra
Çekseler de bizi sonunda dâra
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Hüseyin bizim cânımız cânânımız 
Hasan dahi dinimiz iymanımız
Kırılsak da pirimiz civanımız
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Genç ihtiyar ateşe bıraksalar
Boynumuza bukağılar taksalar
Birer birer yakalayıp yaksalar
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Hazret-i Hayder-i Kerrâr başımız
Hüseyn için dökülür gözyaşımız
Bu dünyada kalsa tek yoldaşımız
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Ehl-i Beyt-i Mustafâ’ya fedayız
Hamdilüllah zalimlerden cüdayız
Ruz-ı mahşer sahib-i iddiayız
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz

Aşkî ağlar şehid-i Kerbelâ’ya 
Gözyaşıyla niyaz eyler Mevlâ’ya
Katlanırız binbir türlü belaya
Kerbelâ’da akan kandan geçmeyiz            

Güfte: Hz. Aşkî 
Beste: Mustafa Hakan Alvan
Usul:  Sofyan
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14- SÛZİNAK İLAHİ

Ali almış sancağını eline

Ali almış sancağını eline
Çekilip giderler mahşer yerine
Hasan’ı Hüseyn’i almış yanına
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Kıyâmet kopacak canlar uyanır
Mü’min derviş mürşîdine inanır
Yüzün yere koymuş Hakk’a yalvarır
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Üryan olmuş yatar ol zaîf tenler
Sararmış benizler söylemez diller
Mahşer yerine cem olmuş erenler
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Kızım Fâtıma’yı sana vereyim 
Ben ümmetsiz cennetini neyleyim
Değmeyin bana Tamu’ya gireyim
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Yunus eydür gelin kadrin bilelim
Fırsat elde iken tevhid edelim
Rûhu içün çok salâvat verelim
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Güfte: Yunus Emre
Beste: Derviş Kânûni (Cüneyt Kosal)
Usül: Sofyan
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15-  UŞŞAK KERBELÂ MERSİYESİ (DÜET) 

Sebilci merhumun kendi sunumuyla gerçekleştirdiği, güftesi Şemsi’ye ait bu mersiye 
kaydı elimizde bulunan en önemli mersiye örneklerinden birisidir. Arşiv kaydı ile sene-
ler sonra son talebesi Celal Yılmaz buluşturularak bu meşk silsilesi yâd edilmiştir.

MERSİYE 

Teşne-lebler bu gece kan il galtân oldu 
Bu gece arsa geh-i Kerb ü belâ kan oldu 
Bu gece rûh-ı Nebi hâzin ü giryân oldu 
Ki Hüseyn İbn-i Ali bu gece kurban oldu
Çâk-i çâk eyledi fürkan-ı gürûh u â’da 
Pây-ı pür kin-i hakaretle ezildi Tâ - hâ 
Bağrına taş tutarak ağladı rûh-ı Zehra 
Ki ciğerpâresi makhur u perişan oldu
Bir zaman dûş-i Muhammed’de gezerdi o vücud 
Rûy-i gül-bûyini koklardı Cenab-ı Mahmud
Şân-ı âlisini tebcil ederdi mâ’bud
Öyle bir beyt-i Hûda, zulm ile viran oldu
Yüz tutup leşker-i â’daya o Şâh-ı mazlûm
Dedi ey, dinini dünyaya veren kavm-i zalûm
Daha dün terk-i cihan etti o sultan-ı ulûm
Ne çabuk sizde iğrâz nümâyân oldu
Hâşimi zadelerin ekber-i âlişiyemi
Can verip ravza-i rıdvana basınca kademi
Dest-i â’dada neler çekti enis-i haremi
Darb-ı zencir ile gülşenleri al kan oldu
Kumlu çöllerde benim ailemi yakmayınız
Kesiniz bari beni anları ağlatmayınız
Bu yanık sinelere tir-i cefa atmayınız
Çünkü bu nazlı melekler size mihman oldu
Böyle söyler iken ol gonce-i Mahbub-ı Hûdâ
Remh-i şimşir ile hücum etti güruh-ı â’da
Aldılar orta yere şâh-ı şehidi hayfâ
Ol zaman Kerb ü belâ, sahâ-yı tuğyan oldu
Yetmiş üç nize server-i dinin tenine
Kan içirtti o deni Âl-i Nebi serverine
Lûtf ü ümmet bu mudur zâde-i peygamberine
Hangi bir ümmet vurur zâde-i peygamberini
Şimr-i mel’un dayayıp gerdenine hançerini
Kıymadan kesti o ferzend-i Resul’ün serini
Deşt-i gurbette kefensiz bırakıp peykerini
Ehl-i beytin başına âteş-i hicran oldu
Busegâh-ı leb-i Zehra idi ruhsâr-ı Hüseyn
Lem’a-i nûr-ı hüveyda idi didâr-ı Hüseyn
Nerdesin nerde eyâ vâlid-i Kerrâr-ı Hüseyn
Bak senin nazlı Hüseyn’in nice kurban oldu
Baş açık yalın ayak teşne dil nâle fezâ
Kaldı piş-i esarette yetiman-ı vegâ
Bir içim su diye feryad ediyorken zu’afâ
Şimdi de âteş-i hicran ile suzân oldu
Ceddimin dişlerini kırdınız ey kavm-i Yezid
Mâder-i muhtereme eylediniz zulm-i şedid
Ettiniz vâlid-i zişânımı evvelce şehit
Bana mı şimdi aceb növbet-i isyan oldu
Gerçi bir nefsim için arz-ı tehâyâ etmem
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Ölürüm mürtekib-i küfre müdarâ etmem
Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem
Bakınız güllerimin lebleri atşân oldu
Nâle-i vâ ebetâ vâ emetâ vâ ecedâ
Her taraftan mün’akis oluyor arş-ı Hûdâ
Akrebu hablî Verid’i yakıyorken bu sadâ
Yine ol kavm-i deni zulmile pûyan oldu
Kimini nâkeler üstünde ururdu â’dâ
Kimini hâk-i mezellette ederlerdi ezâ
Kimisi hayme-i ismette edildi imhâ
Cümle evlâd-ı Nebi Hâk ile yeksân oldu
Emr-i takdir diye bu mel’anete bazı avam
Atf-ı zulmetmekte Allah’a ederler ibrâm
Cây-ı inkâr mı bu ey kavm-i cehûl-ü zallâm
Idelü  âyeti her mü’mine seyyân oldu
Hâlık-ı hayr-ü şer Allah ise kul kâsiptir
İhtiyar ile kişi hayr ü şerre taliptir
Şerri tercih edene Zât-ı Hûda galiptir
Din-i İslâm bu esas üstüne bünyân oldu
Yıktılar kıble-i islâmı güruh-u ekfer
Ruh-ı peygamberi nalân-ü hâzin eylediler
Mâ-hasal taze civanân-ı Muhammed yekser
Hedef-i neşter-i zâde-i Süfyan oldu
Hubb-i Rahman gibidir Âl-i Muhammed hevesi
Sabit ol emr-i muhabbette bırak piş-ü pesi
Hânedan-ı Nebevi uğruna can ver Şemsi
Ki bize irs-i Nebi gayret-i Kur’an oldu

Güfte: Şemsî
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