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Türk Sanatında Kerbelâ İzleri
İslam tarihinde etkisinin yarattığı «şiddet» ve «süre» bakımından sahip olduğu en büyük olayların başında Kerbelâ›nın gelmesi, vakıanın
sudûr ettiği dönemden itibaren istisnaları müstesna olmakla birlikte
umumî olarak İslam toplumunda 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 sanat olgusudur. Sanatın burada bir araç
olarak kullanılmasının pek çok sebebi bulunmakla birlikte bütün bunların başında bir ana sebep olarak şu söylenebilir: “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 içerisinde 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 kaçınılmazdır: 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 biçiminde önemli roller oynayan tekkeler devreye girmektedir. 30 Kasım 1925 tarihine kadar
varlığını etkin biçimde sürdürmekte olan tekkeler, hem Osmanlı sosyal hayatına hem de tabandan tavana her kademeden kişinin gerek
dinî-tasavvufî dünyasına gerekse sanat algısına yön vermişlerdir. Birer «sanat akademisi» 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 sonucu 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 itibarıyla başta da dile getirdiğimiz gibi İslam tarihinde izlerine
en derin ve mahzun biçimde rastladığımız Kerbelâ vakıası, hem dinî
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.
Edebiyat

çölde bir vahâya dönüştürülen 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-Huseyn” gibi
kitaplar, “Hz. Huseyn Ziyâretnâmesi” gibi tercüman ve gülbanklar
yazdırmış; “Kâmilü’z-Zîyârât” gibi eserlere konu olan ziyaret kültürü gelişerek 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 zümrevî 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 dinî-tasavvufî Türk edebiyatı ile
Alevîlik-Bektâşîlik gibi zümre edebiyatlarında olmak üzere dîvan ve
halk edebiyatlarında da Kerbelâ vakıasıyla 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›, muhammes, 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 kısmında mensur bölümlere de yer verilen bu kitaplarda genellikle tarihi sıraya uyularak Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye gitmek
için yola çıkışından Kerbelâ faciası sonrasında 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 nispetle “Kumru” diye anılan “Kenzü’l-Mesâ’ib”
sadece Anadolu 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. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in kanının oraya
akmış olması sebebiyle gözlere sürme diye çekilecek kadar da kıymetli
bir toprak olarak nitelendirilmektedir.

Kerbelâ, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin acımasızca katledildiği yerin adı olmakla 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.

Türk edebiyatında Kerbelâ üzerine yazılıp, Muharrem ayının ilk on gününde yapılan toplantılarda okunarak yaygınlaşan pek çok kıymetli eser
arasında Kastamonulu 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 toplantılarında okunmak üzere kaleme alındığı için, olayların akışı ve şahıslar realiteye uygun olup kolayca
tahrik edebilmesi için oldukça hüzünlü bir biçimde anlatılmıştır. İsmail
Hikmet Ertaylan, Şâzî’den bir yıl kadar önce Yûsufî mahlaslı bir şairin
de Candaroğlu hükümdarı Bayezid’e sunmuş olduğu 3000 beyitlik bir
makteli olduğuna işaret etmektedir.

Hz. Hüseyin’in başsız bedeninin medfun olduğu bir meşhed iken, sonraları üzerine türbe yaptırılan ve daha sonra da suya kavuşturulup

Edebiyat tarihinin bir diğer önemli eseri ise, Yahyâ bin Bahşî’nin 905
(1500) yılında tamamladığı “Maktel-i İmam Huseyn” adlı eseridir.

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 edebiyatındaki en spesifik yansımalarıdır.
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Eserin 976 beyitten 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 aldığı “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 alimlerinin görüşlerini benimseyerek ve hakikati öğrenmek isteyenlere kaynak olabilmek
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 okunanı 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 işleyerek kendi tarzında bir eser vücuda getirmiştir. Fuzûlî’nin nazım kadar nesirde de
ne kadar kudretli olduğunu ortaya koyan bu eser, Türk edebiyatının
özelde maktel türünün, genelde ise XVI. yüzyıl nesrinin bir şaheseri
olarak kabul görmektedir. Bu eser Türk dünyasında Muharrem ayında Sünnî ve Şîi çevrelerce sevilerek okunmuş ve okunmaya devam
etmektedir. Ayrıca dünya kütüphanelerinde 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 üslubunda 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 Şehenşâh-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 “Kerbelâ: İslam Tarihinde Nifak Hasan-Hüseyin
Muaviye-Yezid”i, Ziya Şakir’in “Kerbelâ Vak’ası” ve “Kerbelâ’nın İntikamı”, Remzi Korok’un “Kerbela Şehitleri”, Kemal Pilavoğlu’nun “Ah
Kerbelâ”, Necmi Onur’un “Kanlı Kerbelâ”, Murat Sertoğlu’nun “Kerbelâ”, Mehmed Nazım Özgünay’ın “Kerbelâ”, Selami Münir Yurdatap’ı
“Kerbelâ Fâciası”, Semih Tufan Gülaltay’ın “Kerbelâ” adlı eseri bunlardan bazılarıdır. Ayrıca kütüphanelerde “Vak’a-i Kerbelâ” gibi başlıklar
taşıyan müellifi belli olmayan 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.
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Görsel Sanatlar
Hem dinî açıdan hem de tarihî açıdan son derece önemli bir yere sahip olan Kerbelâ Vakıası, bu özelliğiyle çeşitli sanat dallarına da konu
olmaktadır. Sanatkârlara 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 rastlanmaktadır. Sözü edilen geçit alayları ve taziye temsillerinde kuklalardan faydalanılmaktaydı. 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 göğüslerini dövmeleri, bıçakla vücutlarından kan çıkartmaları,
zincirlerle çıplak bedenlerini dövmeleri, ağlayıp inlemeleri gibi birtakım hareketler, “çağdaş tiyatroda 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 dramlarının icra edilmesi için inşa edilmiş yapılardır. Bazı şehirlerde bu yapılardan hemen hemen her mahallede, bazı
mahallelerde ise birden fazla sayıda bulunmaktadır. Bilinen ilk büyük
tekke, 1849 yılında Tahran’da inşa edilmiştir. Tekkelerin mimarisi bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte ritüelin gerçekleştirilmesi ve
izleyicilerin yerleştirilmesi için tasarlanan iki ana bölme, mutfak, sakkahâne ve tekkeyi yaptıranın defnedilmesi için düşünülen bir makbereden ibarettir. Perdedârilerin perdelerindeki tasvirler dışında bazı Hüseyniyelerin duvarlarındaki tasvirler de Kerbelâ olaylarını konu alır.
Kerbelâ faciası birçok sanata olduğu gibi minyatür sanatına da büyük ölçüde ilham kaynağı olmuştur. İran’da bu konudaki minyatürlerin
sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Ancak bunların en önemli ve bilinenleri British Museum ve Türk-İslam Eserleri Müzesi’nde yer almaktadırlar. Moğol minyatürlerinden British Museum’da bulunan 1590 tarihli bir yazmadaki bir minyatür Hz. Hüseyin’in türbesinin 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 eserindeki Türk sanatçılar tarafından yapılmış minyatürler, Fuzûlî’nin Hâdikatü’s-Süedâ’sının British Museum,
Türk-İslam Eserleri Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, 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. Ayrıca 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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Türk İncəsənətində Kərbəla İzləri
İslam tarixində “şiddət” və”zaman” baxımından təsirli olan ən önəmli
hadisələrin başında Kərbəla müsibətinin gəlməsi hadisənin baş verdiyi andan etibarən istisnalar xaric, ümumi olaraq İslam cəmiyyətində
kədər və matəm kimi dərin izlər buraxmışdır.
İslam tarixinin ən önəmli hadisələrindən olan Kərbəla müsibəti ictimai və siyasi baxımdan da son dərəcə önəmli nəticələr doğurmuşdur.
Lakin İslam mədəniyyəti tarixi nöqteyi-nəzərindən Kərbəla müsibətinin ən böyük təsir dairəsi bu mədəniyətin mənəvi dünyasını özündə
ehtiva edərək sonrakı yüzilliklərə ötürmə vəzifəsini daşıyan incəsənət
sahəsinə olmuşdur.
İncəsənətin burada bir vasitə olaraq istifadə olunmasının bir çox səbəbi olması ılə bərabər, bütün bunların başında bir ana səbəb olaraq
bu deyilə bilər: əhli-Beyt «Mərkəzli İslam»ın dünyanın gedişatı nəticəsində yox olması qorxusu, dinin və ədalətin zülm qarşısında özünü
qoruma cəhdi, Kərbəla müsibətinin bir təsiri olaraq əsrlər içərisində
davam edən təməl bir fikri əsas kimi qəbul edir. Bir başqa ifadəylə,
«feili» bir mesaj olan Kərbəla mesajını alan İslam cəmiyyəti bunu ən
təsirli üsul olan incəsənətlə həm ifadə etmiş, həm də qoruyaraq təsirini
davam etdirmişdir. Tam bu nöqtədə incəsənət duyğusunun dünyəviliyi və insanlığın yaranmasıyla birlikdə inkişaf edərək bu günə gəldiyini
nəzərə alsaq, bu sualı soruşmaq qaçınılmazdır: Bəs Kərbəla mesajını hifz edən mədəniyyət anlayışı harada və kimlər tərəfindən qorunub saxlanılmışdır? Məhz məsələnin bu mərhələsində, istər Osmanlı
ictimai həyatında, istərsə də İslam dininin gündəlik həyata təsirində
mühüm rol oynayan təkkələr dövrəyə girir. 30 Noyabr 1925-ci il tarixinə qədər varlığını güclü şəkildə davam etdirməkdə olan təkkələr,
həm Osmanlı ictimai həyatına, həm də bütünlüklə hər addımda bütün
insanların istər dini-təsəvvüfi dünyasına, istərsə də yaradıcılıq duyğularına istiqamət verilməsində böyük rol oynamışdır.
Bir yaradıcıllıq akademiyası olaraq da xarakterizə edilən təkkələr, musiqidən ədəbiyyata və ənənəvi incəsənətlərə qədər dövrün padşahlarını da içində olmaqla bərabər, bir çox əhəmiyyətli incəsənət adamları
yetişdirmişlər.
Təkkələrin Osmanlı ictimai və incəsənət həyatında bu cür təsirli rol
oynaması nəzərə çatdırıldıqda, Kərbəlanın ağrısını, mesajını qorumaq
və yaşatmaq üçün bəlkə də ən böyük xidmət göstərən təşkilat olduqları nəticəsi ortaya çıxmışdır.
Cəmiyyətin ictimai həyatından dini yaşantısına, incəsənət duyğusundan dəyərlərini qorumağa istiqamətlənmiş bütün hadisələrə qədər
demək olar ki, hər mövzuda son dərəcə mühüm bir rol oynayan təkkələrin əhli-beyt və Kərbəla müsibəti qarşısında səssiz qalması təbii
olaraq gözlənilən bir şey deyildi.
Nəticə etibarilə, başda da dilə gətirdiyimiz kimi İslam tarixində izlərinə ən dərin və hüzünlü şəkildə rast gəldiyimiz Kərbəla müsibəti həm
dini bir təşkilat, həm də bir yaradıcıllıq ocağı olan təkkələr tərəfindən
mövzunu ehtiva etməsinə görə son dərəcə böyük bir fədakarlıq və bir
çox incəsənət sahələrinə ilham qaynağı olacaq şəkildə qorunmuşdur.

Ədəbiyyat
Kərbəla hadisəsi ilə yanaşı “Kərbəla” adı da türk ədəbiyyatında önəmli bir motiv olaraq yer almışdır. Xüsusilə, Hz.Hüseynin şəhadəti mövzusunda nəzm və nəsrlə yazılmış mərsiyələr bu həqiqətin türk ədəbiyyatındakı ən səciyyəvi əksidir.
Kərbəla Hz.Hüseyn və onunla bərabər olanların qəddarcasına qətl olunduğu yerin adı olmaqla yanaşı, bu acı müsibəti dilə gətirənlər tərəfin-

dən bir çox zaman məzmun və rəmz olaraq istifadə olunmuş “Vak’â-yı
Dil-Sûz-ı Kerbelâ, Hâber-i Kerbelâ” kimi adlarla anılmışdır. Hz.Hüseynin başsız bədəninin dəfn olduğu bir ziyarətgah ikən sonradan üzərinə
türbə inşa etdirilən və daha sonralar su ilə qovuşdurularaq çöldə bir
vahəyə çevrilən Kərbəla Osmanlı tarixi boyunca Türk ziyarətçilərinin
ən öncül ziyarət yeri olmuşdur. Məzhəb fərqi güdmədən bütün müsəlmanlar tərəfindən ehtiram olunan və bu şəkildə bir cür müqəddəslik
qazanan Kərbəla haqqında gün keçdikcə xüsusi bir ziyarət mədəniyyəti
formalaşmışdır. Bu vəziyyət müəlliflərə “Fazlu Ziyâreti’l-Huseyn” kimi
kitablar, “Hz.Huseyn Ziyâretnâmesi” kimi tərcümələr və gülbanklar
(dualar) yazmağa sövq etmiş, “Kâmilü’z-Zîyârât” kimi əsərlərin mövzusu olan ziyarət mədəniyyəti inkişaf edərək belə bir ənənənin təşəkkül tapmasına zəmin yaratmışdır.
Digər tərəfdən, Kərbəla, rəmzi, folklor və xalq mədəniyyətində də yer
almış və xalq ədəbiyyatında da tez-tez xatırlanmışdır. Bundan əlavə,
ərəb, Fars və Türk mədəniyyətinin hakim olduğu İslam coğrafiyasındakı sünni qruplarla yanaşı, xüsusilə Şiəlik, Cəfərilik, Zeydilik kimi məzhəblərdən, Qızılbaşlıq, ələvilik və Bektaşilik kimi zümrələrdən olan şair
və yazarların da ilham qaynağı olaraq göstərilmişdir.
Kərbəla, Türk ədəbiyyatının demək olar ki, hər bir janrında istifadə
olunan önəmli bir mövzu olmuşdur. Xüsusilə dini-təsəvvüfi Türk ədəbiyyatı ilə ələvilik-Bektaşilik kimi zümrə ədəbiyyatlarıyla yanaşı, divan və xalq ədəbiyyatlarında da Kərbəla müsibəti ilə əlaqədar sərbəst
əsərlər verilmiş, mərsiyə və nəzmlər göstərilmişdir. Türk ədəbiyyatında bu faciədən bəhs edən əsərlərin bir çoxu nəzm şəklində olsa da,
nəzm-nəsr qarışıq və yalnız nəsr əsərlər də qələmə alınmışdır. Bunlar arasında məsnəvi, qəsidə, qəzəl, tərci-bənd, tərki-bənd, mürəbbe,
müxəmməs, müsəddəs, rübai, tuyuq, ilahi kimi nəzm şəkillərində əruz
vəznində yazılmış olanları önəmli yer tutmaqdadırlar.
İstər xüsusi olaraq «Məqtəl Hüseyn» lərdə olsun, istərsə də eyni mövzulu digər janrlardan olan əsərlərdə olsun, Hz. Hüseyn və onunla birlikdə şəhid olanlar haqqında çoxlu mərsiyələrə rast gəlinir. Təbii ki,
bunlardan başqa Hz.Hüseyn və Kərbəla hadisəsindən bəhs edən sərbəst mərsiyə kitabları da yazılmışdır. Bir qismində nəsr hissələrə də
yer verilən bu kitablarda ümumilikdə tarixi sıraya riayət edilərək Hz.
Hüseynin Kufəyə getmək üçün yola çıxmasından, Kərbəla faciəsindən
sonra tutulan əsirlərin Şama götürülməsinə qədər bütün hadisələrdən
son dərəcə kədərli bir üslubla bəhs olunur. Bu əsərlərin Türk, ərəb
və Fars ədəbiyyatlarında son dərəcə əhəmiyyətli bir yeri vardır. Türk
dilində olan mərsiyələr içərisində Qumru nisbəsilə yazan Məhəmməd
Naqi təxəllüslü şairin «Kənzül-Mesâ’ib» əsəri yalnız Anadolu Türkləri
arasında deyil, azərbaycanlılar, İran və İraq türkmənləri arasında da
olduqca məşhurdur.
Kərbəla üçün qələmə alınan, burada baş vermiş acı hadisəni mərsiyə
və yaxud ağıya çevirən hər şair və ya yazıçı, əsərinin sonunda Kərbəla üçün duaları əksik etməzdi. Ayrıca əsərlərdə zaman- zaman “dəşt,
səhra, çöl” kimi adlandırmalarla ön plana çıxarılan Kərbəla, eyni zamanda, Hz.Hüseyn və əhli-Beytin qanının oraya axmış olması səbəbiylə gözlərə sürmə deyə çəkiləcək qədər də qiymətli bir torpaq olaraq şərtləndirilir. Türk ədəbiyyatında Kərbəla üçün yazılmış, Məhərrəm
ayının ilk on günündə həyata keçirilən yığıncaqlarda oxunaraq yayılan bir çox qiymətli əsərlər arasında Kastamonulu Şazinin sadə bir
türkcə ilə 763 hicri ilində (miladi 1362-ci il) qələmə aldığı “Destan-ı
Maktel-i Huseyn” adlı 3313 beytlik əsəri olduqca əhəmiyyətli bir yer
tutur. Məsnəvi tərzində bir növ dastan olan bu əsər daha çox gecə
yığıncaqlarında oxunmaq üçün qələmə alınmışdır, hadisələrin axışı,
qəhrəmanlar real həyatdan götürülmüş və onlardan olduqca kədərli bir şəkildə bəhs olunmuşdur. İsmail Hikmət ərtaylan Şazidən bir il
əvvəl Yusufi təxəllüslü bir şairin də Candaroğlu hökmdarı Bəyazidə
təqdim etdiyi 3000 beyitlik bir məqtəlin olduğunu bizə çatdırmışdır .

TÜRK SANATINDA

KERBELA İZLERİ

ədəbiyyat tarixinin bir digər əhəmiyyətli əsəri isə, Yəhya bin Bəxşi-

nin hicri tarixiylə 905-ci ildə (1500-ci miladi ili) bitirdiyi «Maktel-i
İmam Hüseyn» adlı əsəridir. əsər 976 beytdən ibarətdir, hicri 938ci ildə (1532-ci miladi ili) yenidən çap olunan bir nüsxəsi Ankarada DTCF kitabxanasında saxlanılmaqdadır. Nəzm olaraq qələmə alınmış bu əsər də digər bir çoxu kimi gecə məclislərində oxunmaq üçün
yazılmışdır. Sultan Süleyman Qanuninin dəftərdarı olan Sinan bəyin
istəyi üzərinə Lamiyə Çələbinin qələmə aldığı «Maktel-i Ali-i Rəsuli»
adlı əsər isə, 989 beytdən ibarət bir məqtəldir. Hz. Osmanın şəhadəti, Hz. əlinin xilafəti, Müaviyənin müxalifəti, Hz. Ali və Hz. Həsənin vəfatı, Müaviyənin Yezidə sədaqəti, Yezidin hakimiyyəti dövründə
Hz. Hüseynin itaət etmədən Məkkəyə getməsi, İraq əhlinin dəvətiylə
Müslim b. Aqilin göndərilməsi və Kərbəla faciəsindən bəhs edən 13
hissədən ibarət olan bu əsərin digərlərindən fərqli, əhəmiyyətli bir xüsusiyyəti vardır ki, bu da Muxtar əs-Səqafinin Hz. Hüseynin intiqamını almaq üçün Taifdən çıxışı haqqında bəhs edən bir bədii ədəbiyyat
nümunəsi olmasıdır. Müxtəlif fəsillərdə ayə və hədislərə də yer verən
müəllif əsəri, Kərbəla hadisəsini əhli-sünnə alimlərinin baxışlarından
mənimsəyərək, həqiqəti öyrənmək istəyənlərə mənbə rolunu oynamaq məqsədiylə qələmə almışdır. əsərin kitabxanalarda çox sayda
nüsxələri mövcuddur. Hacı Nurəddin əfəndinin hicri tarixi ilə 940-cı
ildə (1530-cu miladi ili) sadə bir türkcə ilə yazdığı, zəif bir nəzm üslubuna sahib olduğu və ancaq qəhrəmanlıq beytlərinin çox bəyənilməsi
səbəbiylə 7 dəfə yenidən çap olunan “Kərbəla müsibəti» adlı əsəri də,
sevilən əsərlərdəndir.

Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri

Təsviri İncəsənət
Həm dini baxımdan, həm də tarixi baxımdan son dərəcə əhəmiyyətli
bir yerə sahib olan Kərbəla müsibəti, bu xüsusiyyətiylə müxtəlif sənət
sahələrinin müraciət etdiyi mövzu olmuşdur. Sənətkarlara bir istinad
yeri olan Kərbəla teatr, memarlıq, miniatür kimi təsviri incəsənət nümunələri üçün də ən az ədəbiyyat və musiqidə olduğu qədər mənbə
rolunu oynamışdır. Kərbəla hadisəsinin teatra əks olunmuş halı olan
təziyyə və şəbəh nümunələri İslamın tək dram növünü formalaşdırmışdır. Təziyyə janrının yaranmasından əvvəl müxtəlif mərasimlər
və matəm karvanları icra olunurdu və onlarda da bir çox dramatik
elementlərə rast gəlinirdi. Haqqında bəhs olunan matəm karvanları
və təziyyə təmsillərində kuklalardan istifadə olunurdu. Moskvada Sergey Obraztsovun Kukla Teatrının içindəki kukla muzeyində bu gün 6
böyük təziyyə kuklası nümayiş etdirilir. Digər tərəfdən azad dəstələr
adı verilən matəm karvanlarında yas tutanların sinələrini döymələri,
bıçaqla bədənlərindən qan çıxartmaları, zəncirlərlə çılpaq bədənlərini döymələri, ağlayıb inləmələri kimi bəzi hərəkətlər, “müasir teatrda
matəm teatrı” deyilən və Antonin Artaudun rəhbərliyi ilə təşkil edilmiş
teatra təkan olacaq zəngin dramatik elementlərdəndir.

Bütün bu məqtəllər arasında şübhəsiz ən çox seviləni və məclislərdə
oxunanı Füzulinin “Hadiqətüs-süəda” əsəridir. Nəsr hissələri türkcəyə
eynilə keçməsə belə, ümumilikdə Hüseyn Vaizi Kəşifînin “Rəvzatüş
şühəda” adlı əsərindən qaynaq olaraq istifadə edən Füzuli, on babdan
ibarət kitabında eyni mövzunu yenidən işləyərək öz tərzində bir əsər
ərsəyə gətirmişdir. Füzulinin nəzm qədər nəsr əsərlərində də nə qədər qüdrətli olduğunu ortaya qoyan bu əsər, türk ədəbiyyatının, xüsusilə də, məqtəl janrının, ümumiyyətlə isə XVI əsr nəsrinin bir şah əsəri
kimi qəbul olunmuşdur. Bu əsər türk dünyasında Məhərrəm ayında
Sünni və Şiə məzhəbləri tərəfindən sevilərək oxunmuş və oxunmağa
davam etməkdədir. Ayrıca dünya kitabxanalarında 225-dən çox yazı
nüsxələri olan bu əsər dəfələrlə çapa verilmiş və üzərinə nəzm nümunələri yazılmışdır.

Haqqında danışılan təziyyə məclisləri ya məscidlərdə ya da bunun
üçün uyğun meydanlarda həyata keçirilirdi. Bu şərait də dərhal yeni
bir memarlıq üslubunun meydana gəlməsinə zəmin yaratmışdır. Bu
cür təkkələr və ya Hüseyniyyə adı verilən binalar təziyyə dramlarının
səhnəyə qoyulması üçün inşa edilmiş tikililərdəndir. Bəzi şəhərlərdə
bu tikililərə demək olar ki, hər məhəllədə, bəzi məhəllələrdə isə birdən
çox sayda rast gəlmək mümkündür. Tarixə məlum olan ilk böyük təkkə
1849-ci ildə Tehranda inşa edilmişdir. Təkkələrin mermarlıq üslubu
bölgələrə görə fərqlilik nümayiş etdirsə belə, ümumilikdə o, ayinlərin
həyata keçirilməsi və tamaşaçıların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş iki əsas bölmə; mətbəx, su çeşməsi və təkkəni inşaat etdirən
adamın dəfn olunması üçün nəzərdə tutulmuş məqbərədən ibarətdir.
Baş aktyorların pərdələrindəki təsvirlər xaricində bəzi Hüseyniyyələrin divarlarındakı təsvirlər də Kərbəla hadisələrini təcəssüm etdirir.

Adında Kərbəla sözünün yer aldığı xalq üçün sadə bir dildə hekayə
və roman üslubunda qələmə alınmış nəzm və nəsr əsərlər də mövcuddur. ədhəm əfəndinin “Kərbəla faciəsi”, Şafinin “Kərbəlanamə”,
Saminin “Mərsiyəyi Cənabi şəhənşahı Kərbəla”, Hayrullah Tacəddinin
“Mərsiyəyi Seyyidüş -Şühəda”, Sənihin “Kərbəla faciəsi”, Süleyman
əğribozinin “Mərsiyeyi İmam Hüseyn”, Kaminin “Mərsiyeyi Həsən
və Hüseyn”, Xalis əfəndinin “Kərbəla hadisəsi”, İbnürrəşad Ali Fərruxun” Kərbəla”, Hilmizadə İbrahim Rüfətin “ Hadisə-i Dil-sûz-ı Kərbəla”, Məmməd Nazimin “Kərbəla” və ayrıca əhməd Sabitin “Kərbəla
Hadisəsi” və Mir Cəfərzadə Mir Məmməd Kərimin “Kərbəla Yanğısı”,
Kəmaləddin Şükrünün “Kərbəla: İslam Tarixində Nifaq Həsən-Hüseyn,
Müaviyə-Yezid”, Ziya Şakirin “Kərbəla faciəsi “və” Kərbəlanın İntiqamı“, Rəmzi Korokun” Kərbəla şəhidləri“, Kamal Pilavoğlunun “Ah Kərbəla“, Nəcmi Onurun “Qanlı Kərbəla”, Murat Sərtoğlunun “Kərbəla”,
Məmməd Nazim Özgünayın “Kərbəla”, Səlami Münir Yurdatapı “Kərbəla faciəsi”, Səmih Tufan Gülaltayın “Kərbəla” adlı əsəri bunlardan
bəziləridir. Ayrıca kitabxanalarda “Kərbəla faciəsi” kimi başlıqlar daşıyan müəllifi bəlli olmayan nəzm, nəsr, nəzm-nəsr qarışıq bir çox əsərlər mövcuddur. Digər tərəfdən ələvi və Bektaşi şairləri “on iki imam”
janrında şeirlər, Hz.Hüseynin şəhid olmasıyla əlaqədar çox sayda ağı
və məsəllər söylənilmişlər. XIII əsrdən günümüzə qədər yaşayan ələvi
şairlərinin demək olar ki, hamısının Hz. Hüseynlə əlaqədar nəfəs və
ifadələri vardır. Bunların böyük qismi heca vəznində, çox az bir qismi
isə əruz ilə yazılmışdır.

Kərbəla faciəsi bir çox incəsənət nümunələrinə olduğu kimi miniatür sənəti üçün də əsaslı şəkildə ilham qaynağı olmuşdur. İranda bu
mövzudakı miniatürlərin sayı sayıla bilməyəcək qədər çox olmasına
baxmayaraq ən əhəmiyyətli və məhşurları Britaniya Muzeyində və
Türk-İslam əsərləri Muzeyində saxlanılmaqdadır. Monqol miniatürlərindən Britaniya Muzeyində olan 1590-ci il tarixli bir bir miniatür
Hz. Hüseynin türbəsinin Mütəvəkkil tərəfindən yerlə yeksan oluşunu,
həmçinin eyni muzeydəki bir başqa miniatür isə Hz. Hüseynin şəhadətini təsvir edir. Hz.Hüseyn və Kərbəla mövzusundakı Türk miniatürləri
də nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxdur. Siyeri Nebidə rast gəlinən çox
sayda miniatürlərə əlavə, Hüseyn Vaiz Kaşifinin “Rəvzatüş-şühəda”
adlı əsərindəki Türk sənətçilər tərəfindən ərsəyə gətirilmiş miniatürlər, Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin Britaniya Muzeyi, Türk-İslam
əsərləri Muzeyi, Süleymaniyyə Kitabxanası, Konya Mövlanə Muzeyi,
“New York Edhi Binney” Sərgisi, “New York Brooklyn” muzeyi, Paris
Milli Kitabxanası və Ankara Etnoqrafiya Muzeyində olan yazı nüsxələrinin miniatürləri bu mövzudakı ən əhəmiyyətli nümunələrindəndir.
Bundan başqa Lamiyə Çələbinin “Maktel-i İmam Hüseyn” adlı əsərinin də Britaniya Muzeyi və Türk-İslam əsərləri Muzeyində olan yazılı
nüsxələr əsasında yaradılmış miniatürlər də Türk sənətkarlar tərəfindən hazırlanmış bu mövzudakı əhəmiyyətli miniatürlərdəndir.
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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.

Mən Kərbəlayam, mən Əlinin göz yaşıyam, ətiyəm, qanıyam, canıyam.
Peyğəmbərin yanında kim Əlidən daha dəyərli ola bilər ki!
Mən Əlinin hüznüyəm, mən Hüseynəm.
Şəhidlərin ağası Həmzəyəm mən. Döyüş meydanına göndərilən Əlinin qılıncıyam,
zülfiqaram mən. Hansı söz məndən daha kəskin ola bilər ki!
Mən Zeynəbin qəlb sirriyəm. Səkinənin ruhuyam.
Mən Cəbrayılın qanadıyam. Məhəmmədin yetimiyəm.
Məni O böyütmüşdü; özü də yetim idi, yetimlərin sığınacağı idi. Mən onun eviyəm,
onun soyu, onun qanıyam; Kərbəlayam mən.

(Sadık Yalsızuçanlar)
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Musikî / Musiqi
İnsanın ruhuna dokunmanın en etkili yolunun kulaktan geçtiği malum
bir gerçektir. 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 taziyelerde, şebehlerde ve tekkelerdeki
toplantılarda mersiye okunması şeklinde vücut bulmuştur.
Mersiye formu Türk musikisinde kendine has bir okunuş tavrı ve güfteleriyle ön plana 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 mersiyehân ve nevhâhân denilen sanatkârlar tarafından icra edilmektedir.
Meclislerde okunan mersiyeler çeşitli makamlarda olmakla birlikte
tesiri en yüksek ve matemi en derin hissettirecek makamlar seçilirdi.
İran’daki törenlerde ilk beyit veya dörtlük solo, diğer kısımlar koro şeklinde okunurdu. İstanbul’daki tasavvuf meclislerinde ise, her tarikatın
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 mersiyelerin yaygınlaş-

İnsanın ruhuna toxunmanın ən təsirli yolunun qulaqdan keçdiyi məlum bir həqiqətdir. Bu səbəblə Kərbəla hadisəsinin müxtəlif incəsənət
sahələrinə ilham olması, musiqini də yaxından maraqlandırmış və könüllərdəki Hz. Hüseyn ağrısını ən təzə tutma yolunun bu olduğu nəticəsinə gəlinmişdir. Kərbəla hadisəsinin musiqidəki əksi isə təziyyələr,
şəbih və təkkələrdəki yığıncaqlarda mərsiyələrin oxunması şəklində
ərsəyə gəlmişdir.
Mərsiyə forması türk musiqisində özünə xas bir oxunuş şəkli və beytləri
ilə ön plana çıxmışdır. Hz.Hüseyn və əhli-i Beyt mənsublarına duyulan
dərin məhəbbəti, şəhadətləri səbəbilə duyulan kədər və matəmi, Yezidə duyulan nifrəti özünün baş qayəsi edən ərəb, fars və türkcə nəzm
əsərlər mərsiyə söyləyən sənətkarlar tərəfindən icra olunmuşdur.
Məclislərdə müxtəlif muğamlarda mərsiyələr oxunsa da, onların içərisindən ən təsirli və matəmi ən dərində hiss etdirən muğamlar seçilirdi.
İrandakı məclislərdə ilk beyt və ya dördlük solo, digər hissələr xor şəklində oxunurdu. İstanbuldakı təsəvvüf məclislərində isə hər təriqətin
özünəməxsus ənənələri olduğu kimi bənzər adətləri də vardır. Hədik
paylanılır, qurbanlar kəsilir, yeməklər yedirilir və mərsiyələr oxutdurulurdu. Türkcədə Hz. Hüseyn və əhli-i Beyt mövzularda mərsiyələrin yayılması və onların Məhərrəm ayında böyük bir həssaslıq ilə icra
edilməsi türk mədəniyyətində İmam Hüseyn və əhli-i Beyt sevgisinin
əhəmiyyətli bir göstəricisidir.

ması 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 Yezid 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 düşündüklerinden buna teşebbüs etmekten özellikle kaçınmışlardır. Hatta XIX. yüzyılın sonlarında meclis-i
meşâyıh, Sâfî’nin mersiyesinin ve aynı özellikteki mersiyelerin tekkelerde okunmasını men etmiş ve yalnız Yazıcızâde’ninkinin okunmasına
müsaade etmişti. Yunus Emre’ye mal edilen ve hicaz, saba, hüseynî,

Özünəməxsus rəftarı və yanıq bir ədası olan mərsiyə forması ya əvvəlcədən qələmə alınır ya da bədahətən söylənilirdi. Bektaşi təkkələrində
oxunan mərsiyələrin ortaq xüsusiyyəti Yezid və onun tabeçiliyinə daxil
olanlara lənətlər yağdıran mövzuda olmasıdır. Digər bir qism təriqət
mənsublarının söylədiyi mərsiyələrdə isə daha çox əhli-Beytə qarşı
olan hörmət və məhəbbət ön planda olmuşdur. Çünki bu hadisəyə səbəb olanlara lənət etməyi İlahi qəzaya etiraz olaraq düşündüklərindən buna təşəbbüs etməkdən xüsusilə qaçınmışlar. Hətta XIX əsrin
sonlarında şeyxlərin məclisində Şafinin mərsiyəsinin və eyni xüsusiyyətdəki mərsiyələrin təkkələrdə oxunması qadağan edilmiş və yalnız
Yazıcızadənin mərsiyələrinin oxunmasına icazə verilmişdi. Yunus əmrəyə mənsub oldugu düşünülən və hicaz, saba, hüseyni, arazbar kimi
müxtəlif muğamlarda oxunan ilahi tərzdəki mərsiyələrdən başqa,
Ömər Fuadinin hüseyni muğamındakı mərsiyəsi də çox oxunan digər
mərsiyələrdəndir.

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
kaynaklarda zikredilmektedir. Hâşimî’nin 1579 yılında yazmış olduğu
“Şeb-i aşûrâda mevlid okunup tevhîd olduğunadır” başlıklı tarih manzumesi de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Ayrıca bu gelenek bazı Anadolu
şehirlerinde de son zamanlara kadar devam etmiştir.
Ayrıca Sünbül Efendi Tekkesi’nde Muharremin onunda öğleden sonra
on iki rekat 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.

Məhərrəm ayında mərsiyələrdən başqa, məclislərdə mövlud oxudulduğu da qaynaqlarda qeyd olunmuşdur. Haşiminin 1579-cu ildə yazmış olduğu “Şəbi aşurada mövlud oxunub tövhid olduğunadır” başlıqlı
tarixi mənzuməsi də bu məlumatı təsdiqləyir.Belə ki, bu ənənə bəzi
Anadolu şəhərlərində də son zamanlara qədər davam etmişdir.
Həmçinin Sünbül əfəndi Təkkəsində Məhərrəm ayının onunda günortadan sonra on iki rükət xüsəma namazı qılındığı və Yazıcızadə mərsiyəsi oxunduğu, gecə də yüz rükət namaz qılınaraq yetmiş min sözün
söylənildiyinin tarixən sübut edilmişdir. Digər bəzi səcdəgahlarda və
evlərdə də on gecə növbəylə Füzulinin Hədiqətüs-süədası oxunmuşdur.
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Sûre-i Ahzab 33. ayetin yer aldığı celî sülüs hat.
“İnnemâ yürîdüllâhu li yüzhibe ‘ankümü’r-ricse Ehle’l Beyti ve yütahhiraküm tathira.”
“Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister”
Hattat: Hamid Aytaç | Tarih: 1383
Əhzab surəsi 33-cü ayəsinin yazıldığı cəli sülüs xətti.
“İnnemâ yürîdüllâhu li yüzhibe ‘ankümü’r-ricse Ehle’l Beyti ve yütahhiraküm tathirâ.”
“Ey Əhli-Beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!”
Xəttat: Hamid Aytaç | Tarix: 1383-cü il
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İmzasız bir celî sülüs tekke levhası örneği.
“Fâtıma – Ali – Hasan – Huseyn” (r.a)
Təkkə lövhəsi üzərində imzasız bir cəli sülüs nümunəsi.
“Fatimə- Əli- Həsən- Hüseyn” (r.a)

Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri
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Hz. Abdülkadîr Geylanî’ye atfedilen ve vebadan koruduğuna inanılan sözlerin yer aldığı celî ta’lik levha.
“Li hamseti utfi bihâ harre’l vebâ el-Fatıma
El-Mustafa ve’l Murteza vebnâ humâ ve’l Fatımâ…”
Hattat: Yesarîzâde Mustafa İzzet  | Tarih: 1246
Hz.Əbdülqadir Geylaniyə mənsub olan və vəbadan qoruduğuna inanılan sözlərin yazıldığı cəli təliq lövhəsi.
“Li hamseti utfi bihâ harre’l vebâ el-Fatıma
El-Mustafa ve’l Murteza vebnâ humâ ve’l Fatımâ…”
Xəttat: Yesarizade Mustafa İzzet | Tarix: 1246-cı il
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Zülfikâr kılıcından esinlenerek istiflenmiş celî sülüs hat levhası
Kenarlarında “Nâd-ı Ali” ismiyle şöhret bulmuş, Efendimizin Hz. Ali’yi övdüğü Hadis-i Şerif bulunmaktadır.
Hattat: Aziz Efendi el-Rıfâî | Tarih: 1330
Zülfiqar qılıncından ilhamlanaraq ərsəyə gəlmiş cəli sülüs xətti lövhəsi.
Kənarlarında peyğəmbərimizin Hz.Əlini tərif etdiyi “Nad-ı Ali” adı ilə məhşur olan Hədisi Şərif vardır.
Xəttat: Aziz Efendi el-Rifai | Tarix: 1330-cu il
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Hz. Ali’nin ism-i şerifinden esinlenerek oluşturulmuş bir Hilye-i Şerif örneği.
Hattat: Mehmed Nazif Efendi | Tarih: 1291
Hz.Əlinin adından ilhamlanaraq ərsəyə gəlmiş “Hilyeyi Şərif” nümunəsi.
Xəttat: Mehmed Nazif Efendi | Tarix: 1291-ci il
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Celî talik hat levhası
“Dâr-ı dünya Kerbelâ’dır her Hüseynî meşrebe”
Cəli təliq xətti lövhəsi.
“Dâr-ı dünya Kerbelâ’dır her Hüseynî meşrebe”

Türk Sənətində
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Celî sülüs hat levhası
Şiir: Kazım Paşa
“Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya”
Hattat: Ceyhun Oydem | Tarih: 1429
Cəli sülüs xətti lövhəsi
Şeir: Kazım Paşa
“Düşdü Huseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya”
Xəttat: Ceyhun Oydem | Tarix: 1429-cu il

Türk Sənətində

“Kərbəla” İzləri
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Armudî formda istiflenmiş celi sülüs hat levhası.
“Aman yâ seyyidinâ Huseyn meded”
“Sanma ol surh-ı seher mihr-i felekdir görünen / Her şafak hûn-ı Huseyn ile güneş kan ağlar”
Hattat: Aziz Efendi | Tarih: 1241
Armudu formada yığılmış cəli sülüs xətti lövhəsi.
“Aman yâ seyyidinâ Huseyn meded”
“Sanma ol surh-ı seher mihr-i felekdir görünen / Her şafak hûn-ı Huseyn ile güneş kan ağlar”
Xəttat: Aziz Efendi | Tarix: 1241-ci il
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Hüseyin Kerbelâ’da cenk ederken Hz. Zeynelâbidin’in babasını çadırdan izleyişi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Hüseyn Kərbəlada döyüşərkən Hz.Zeynalabidinin atasını çadırdan izləməsi
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Hasan’ın oğlu Kâsım’ın Kerbelâ’da şehit düşmesi.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Həsənin oğlu Qasımın Kərbəlada şəhid olması.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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Celî sülüs hat levhası
“Aman yâ Huseyn”
Hattat: Ceyhun Oydem
Cəli sülüs xətti lövhəsi
“Aman ya Huseyn”
Xəttat: Ceyhun Oydem

Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Bazı hayvanların seferlerinde Hz. Ali’ye tabîyetini gösteren ve İbn Abbas ile birlikte bir tasviri.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Bəzi heyvanların Hz.Əlinin səfərlərində onu müşayət etməsi və onun İbn Abbasla birlikdə təsviri.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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“Kərbəla” İzləri

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Hüseyin’nin yanındaki Müslümanlar ile Yezîd ordusunun Kerbelâ’da cenk edişi.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Hüseynin ətrafındakı müsəlmanların Yezid ordusu ilə Kərbəlada döyüşməsi.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
İmam Kâsım’ın genç yaşta hutbe irad etmesi.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
İmam Qasımın gənc yaşda xütbə oxuması.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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“Kərbəla” İzləri

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Resulullâh’ın Mekke’ye girişi.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Rəsulullahın Məkkəyə daxil olması.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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“Kərbəla” İzləri

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Kureyş kadınlarının “babasının onu fakir bir gençle evlendirdi” yorumlarını Hz. Fatıma’nın Hz. Peygamber’e nakletmesi..
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Qureyş qadınlarının “atası onu yoxsul bir gənclə evləndirdi” şərhlərini
Hz.Fatimənin Hz.Peyğəmbərə danışması.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi

TÜRK SANATINDA

KERBELA İZLERİ

“Kərbəla” İzləri

Damla ebru üzerine yazılmış talik ve kufi levha
“el-‘ilmü noktatü’n kesseru’n câhilun”
Damla ebru üzərində yazılmış təliq və kufi xətləri olan lövhə.
“El-‘ilmü noktatü’n kesseru’n câhilun”

Türk İncəsənətində

TÜRK SANATINDA

KERBELA İZLERİ

Celi sülüs levha
“Ali – Fâtıma – Hasan – Huseyn”
“ Nûr-ı ‘ayn-ı Muhammed’din
Şâh-ı Merdân-ı Hayder Ali
Dürr-i deryâ-yı Ahmed’din”
Şâh-ı Merdân-ı Hayder Ali | Tarih: 1427
Cəli sülüs lövhəsi
“Ali – Fâtıma – Hasan – Huseyn”
“ Nûr-ı ‘ayn-ı Muhammed’din
Şâh-ı Merdân-ı Hayder Ali
Dürr-i deryâ-yı Ahmed’din”
Şâh-ı Merdân-ı Hayder Ali | Tarix: 1427-ci il

Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri
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Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri

Celî sülüs levha
“Allah – Muhammed – Ali – Fâtıma – Hasan – Huseyn”
Hattat: Kazasker Mustafa İzzet Efendi | Tarih: 1287
Cəli sülüs lövhəsi
“Allah – Məhəmməd – Əli – Fatimə – Həsən – Hüseyn”
Xəttat: Kazasker Mustafa İzzet Efendi | Tarix: 1287- ci il
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Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri

Celî sülüs levha
Hz. Ali ve Fatıma isimlerinin etrafında tasarlanmış on iki imamın isminin yer aldığı
Mevlevi başlığı (sikke) formunda istiflenmiş hat
Hattat: Mustafa Hulusi
Cəli sülüs lövhəsi
Hz.Əli və Fatimə adlarının ətrafında on iki imamın adının həkk olunduğu
Mövləvi başlığı (sikkə) formasında yazılmış xətt
Xəttat: Mustafa Hulusi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Câfer-i Sâdık, Muhammed Bâkır, Ali Zeynelâbidin ve Musa Kâzım.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Həsən, Hz.Hüseyn, Hz.Cəfəri Sadiq Hz.Məhəmməd Baqir, Hz.Əli Zeynalabidin və Hz. Musa Kazım.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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“Kərbəla” İzləri

Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Ali en-Nâkî, Hz. Ali er-Rızâ, Hz. Cevad bin Ali er-Rızâ, Hz. Muhammed Mehdî bin Hasan Askerî ve
Hz. Hasan Askerî’.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Əli Ən-Nəqi , Hz.Əli Ər-Rza , Hz.Cavad bin Əli Ər-Rza ,Hz.Məhəmməd Mehdi bin Həsən Əsgəri və
Hz.Həsən Əsgəri.
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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Hadikatü’s-Suadâ adlı eserin bir minyatürlü yazma nüshasından bir tasvir
Hz. Huseyn’in Hz. Hasan’a su ikramı
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arşivi
“Hədiqətüs Süəda” adlı əsərin miniatür yazı nüsxələrindən bir təsvir
Hz.Hüseynin Hz.Həsənə su verməsi
Topqapı Sarayı Muzeyinin Kitabxana Arxivi
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Celî talik levha
“Ali – Fâtıma”
Hattat: Ali Paşa | Tarih: 1297
Cəli təliq lövhəsi
“Əli – Fatimə”
Xəttat: Ali Paşa | Tarix: 1297-ci il
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Celî sülüs ve nesta’lik levha.
“Meded yâ Ali”
Hattat: Mehmed Aziz Efendi | Tarih: 1338
Cəli sülüs və nəstəliq lövhəsi
“Mədəd ya Əli”
Xəttat: Mehmed Aziz Efendi | Tarix: 1338-ci il

Türk İncəsənətində

“Kərbəla” İzləri

