ARAŞTIRMA

Cilt:4•Sayı:7•Haziran•2017 • s. 99-123

KERBELÂ’YI YAŞAMIŞ ŞİİRLER: “HZ. HÜSEYİN”
VE “ÖTEKİ” PORTRELERİ YÖNÜYLE KERBELÂ
OLAYININ ARAP ŞİİRİNDEKİ İLK YANKILARI
İbrahim FİDAN*

Öz
Hz. Hüseyin ve yakınlarının, Emevî iktidarı tarafından, Kerbelâ’da katledilmesi Müslümanları derinden sarsmış, Müslüman milletlerin edebiyatlarında yankı bulan bu olay
hakkında, manzum ve mensur, çok sayıda ürün verilmiştir. Olayın Arap coğrafyasında
cereyan etmesi sebebiyle, bu konudaki ilk şiir örneklerinin Arap edebiyatında, olayın
vukuu esnasında ortaya çıktığı görülmektedir. Şiirler, Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye yolculuğu
anından itibaren Kerbelâ olayını bizatihi yaşamış, hadiseye tanıklık etmiş ve bulundukları zaviyeden bir biçimde olaya dönük hissiyatın tercümanı olmuştur. Bu çalışmada,
Kerbelâ olayı ile ilgili ilk söylenen şiirlerden örnekler seçilmiş, çalışma, olayın vukuu
esnasında, hemen akabinde ve yine bu olayla ilintili olan Tevvâbûn ve Muhtar es-Sekafî hareketleri çerçevesinde söylenen şiirler ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu şiirlerdeki Hz. Hüseyin portresi ve öteki imajına dair tespitlerde bulunmak amacıyla yapılan
bu çalışmada aynı zamanda şiirlerin edebî değerine yönelik değerlendirmeler de yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arap Şiiri, Kerbelâ, Hz. Hüseyin, Ehl-i Beyt, İbn Ziyâd.
Poems That Lived Karbala: The First Echoes of the Battle of Karbala in Arabic
Poetry with “Husayn b. Ali” and “Other” Images
Abstract
The killing of Husayn b. Ali and his relatives in Karbala by the Emevi government
deeply grieved the Muslims. A significant number of poetic or prosaic art have been
created about this battle which made tremendous impact in the literature of Muslim
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nations. Since the battle took place in the Arabian geography, the first poetry work on
this issue appeared in Arabic literature during the incident. From the moment of Husayn’s journey to Kufa, the poems experienced the Karbala incident in person, witnessed the event, and translated the emotions of the battle in a way. In this study,
samples from the first poems about the Karbala Battle have been selected. The study
is limited in the discussed poems were during-battle and early post-battle stages in
terms of time. Contextually, the study was limited of Tawwābūn (penitents) and
Mukhtar al Thaqafi movements which were related to this Battle. In this study which
has been conducted in order to identify Husayn portrait and "the other" image in the
poems and to determine the artistic value of the poems.
Keywords: Arabic Poetry, Karbala, Husayn b. Ali, Ahl al Bayt, Ubayd Allah b. Ziyad.

GİRİŞ
Kerbelâ hadisesi; Hz. Hüseyin ile birlikte, yakınları ve destekçilerinden büyük bir
bölümünün, hicrî 10 Muharrem 61 yılında, Emevî sultanı Yezîd’in (ö. 64/683) Irak
valisi olan İbn Ziyâd’ın (ö. 67/686) emri doğrultusunda, Irak’ın güneybatısında bulunan Kerbelâ bölgesinde feci bir biçimde katledilmeleri olayıdır. Kerbelâ faciası,
özellikle de Hz. Hüseyin’in şehadeti Müslümanları derinden yaralamış ve tarih boyunca üzüntüyle anılan en trajik olaylardan biri haline gelmiştir. Nitekim İbn Sîrîn’e
ait (ö. 110/729) “Gökyüzü Yahya’dan (a.s) sonra, Hz. Hüseyin’e ağladığı kadar hiç
kimseye ağlamamıştır”1 anlamındaki söz, bu durumun bir ifadesidir.
Güncelliğini halâ koruyan bu hadise, tarihin sayfalarında, sadece üzücü bir olay
olarak kalmamış, aynı zamanda Müslüman toplumlarda kırılmalara da yol açmıştır.
Hz. Hüseyin’in kıyamı, onun katledilmesinden kendilerini sorumlu tutarak suçluluk
ve pişmanlık hissiyle bir grup Kûfelinin intikam almak için gerçekleştirdikleri
Tevvâbûn ve Muhtâr es-Sekafî hareketleri gibi artçı sarsıntıları ile birlikte, bugün anladığımız manada birer Şia hareketi görünümü taşımasa da2 en azından Şiilik düşüncesinin oluşumuna zemin hazırlayan hadiseler cümlesindendir. Ethem Ruhi Fığlalı, Kerbelâ hadisesinin bu yönünü şu sözlerle ifade etmektedir:
“Şii dünyası, Şiiliğin hareket noktası ve temel şahsiyeti Hz. Ali olmakla birlikte,
şehit edilişinin arka planında varlığını sürdürebilen güçlü bir siyasi kuruluş bulunmadığından bu olayla fazla ilgilenmemiş, Hz. Hüseyin'in şehadetini ise Şiiliğe hayat veren bir kaynak telakki ederek içtimai ve siyasi hayatın parolası haline getirmiştir.” 3
Varoluşundan itibaren ihtiyaç ve arzularını, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla
ifade eden insanoğlu, çoğunlukla karşılaştığı büyük olayların etkisini uzun yıllar üzerinde hissetmiş ve zamanla bu etkiyi, çeşitli ifade biçimleri ile dile getirmiştir.4 Şiirin,
1
2
3
4

Zehebî, Şemsuddîn Ebû Abdillah Muhammed, Siyeru a‘lâmi’n-nubelâ, Dâru’l-Hadîs, Kahire 2006, IV,
367.
Onat, Hasan, Emevîler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1993, s.
90, 114.
Fığlalı, Ethem Ruhi, “Hüseyin”, DİA, XIII, İstanbul 1998, s. 521.
Küçüksarı, Mücahit, “Tevfîk Yûsuf el-Avvâd’ın ‘Er-Rağîf’ Adlı Romanında Türk İmajı”, Mütefekkir,
Aksaray, 3/6 (2016), s. 308.
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bu ifade biçimleri içerisinde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda, gerek vuku bulduğu çağa damga vurması, gerekse sonraki dönemlerde etkisini her geçen gün daha da artırması yönüyle büyük önemi haiz Kerbelâ
vakasına, edebiyat ve şiirin duyarsız kalması düşünülemezdi. Nitekim Arap, Fars ve
Türk Edebiyatları başta olmak üzere bütün Müslüman milletlerin edebiyatlarında
yankı bulan bu olay hakkında, manzum ve mensur, çok sayıda ürün verilmiştir. 5 Olayın Arap coğrafyasında cereyan etmesi sebebiyle, bu konudaki ilk şiir örneklerinin
de Arap edebiyatında, olay vuku bulurken, olayın içerisinde yer alan şahıslar tarafından verildiği görülmektedir. Şair olsun veya olmasın birçok kişi olayın vukuu esnasında veya sonrasında, bu yöndeki duygu ve düşüncelerini nazma dökmüştür.
Sonraki yıllarda da konu güncelliğini muhafaza etmiş, zamanla Maktelu’l-Huseyn, Meşhedu’l-Huseyn, Edebu’t-Taff, Edebu’l-Huseyn vb. isimler altında Kerbela’yı
ele alan, tahkiye eden veya bu konuda söylenmiş şiirleri bir araya getiren eserler
yazılmıştır. Bu alanda telif edilen ilk eser Ebû Mihnef Lût b. Yahya’nın (ö. 157/774)
Maktelu’l-Huseyn’idir. Kerbelâ olayı hakkında derli toplu ilk bilgileri sunan bu eser,
kendinden sonra telif edilmiş, aynı adı taşıyan birçok eserin de öncüsü olmuştur.
Ebu'l-Mueyyed el-Muvaffak b. Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 568/1172) Maktelu’l-Huseyn’i bunlardan biridir. Eş’arî kelamcısı Ebû İshâk Ruknuddîn İbrahim b. Muhammed el-İsferâyînî’nin (ö. 418/1027) Nûru’l-ayn fî Meşhedi’l-Huseyn’i de Kerbelâ olayını anlatan eserlerden bir diğeridir.
Arap edebiyatında şairler, özellikle mersiye türünde söyledikleri şiirlerle, Kerbelâ
hadisesini dramatik bir üslupla anlatmışlar ve bu şiirlerde Ehl-i beyt sevgisine geniş
yer vermişlerdir. Bu bağlamda oluşan şiir söyleme geleneğinin, ilk asırlardan itibaren
kuvvetlenerek süregeldiği anlaşılmaktadır.6 Ebu’l-Esved ed-Duelî (ö. 69/688)7,
Dîkülcin (ö. 235/850)8, İbnu’l-Mu‘tez (ö. 296/908)9, İbn Dureyd (ö. 321/933)10, Sanevberî (ö. 334/945)11, Ebû Firâs el-Hamdânî (ö. 357/968)12, İbn Zeydûn (ö.

Kurtuluş, Rıza, “Kerbelâ, Arap Edebiyatında Kerbelâ”, DİA, Ankara 2002, XXV, 272-273; Çağlayan,
Bünyamin, Kerbelâ Mersiyeleri, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 1997; s. 30-43; İslamoğlu, Abdülmecit, “Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyin’in Makteli Adlı
Eseri”, Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ (Edebiyat), Sivas 2010, II, 17-19.
6 Bu konuda, Şiî çevrede telif edilen çağdaş iki esere özellikle dikkat çekmek yerinde olur. Bunlardan
biri, Cevâd Şubber’in, hicrî birinci asırla hicrî on dördüncü asır arasında yaşamış ve Hz. Hüseyin ve Ehl-i
beyt konularında şiir söylemiş şairler hakkında bilgi verdiği on ciltlik Edebu’t-Taff isimli eseridir (Bk.:
Şubber, Cevâd, Edebu’t-Taff ev Şu‘arâu’l-Huseyn Mine’l-Karni’l-Evveli’l-Hicrî Hattâ el-Karni’r-Râbi‘a
‘Aşer, Dâru’l-Murtazâ, Beyrut 1409/1988). Diğer eser ise Muhammed Sâdık el-Kerbâsî’nin, İslam’ın ilk
asrından günümüze kadar Ehl-i beyt konusunda söylenmiş şiirleri derlediği külliyattır. (Bk.:
http://www.karbasi.info/index.php/librarykarbasifamily/book/3-literary-poems/120--.html)
7 Şubber, Edebu’t-Taff, I, 101.
8 Şubber, Edebu’t-Taff, I, 283-288.
9 Şubber, Edebu’t-Taff, I, 314.
10 Şubber, Edebu’t-Taff, II, 10-14.
11 Şubber, Edebu’t-Taff, II, 19-22.
12 Şubber, Edebu’t-Taff, II, 61-62.
5
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463/1071)13 ve İbn Ma‘tûk (ö. 1087/1676) bu çerçevede şiir söyleyen önemli simalardan sadece bir kaçıdır. Örneğin, Osmanlı döneminde Basra’da yaşamış Arap
şairlerden olan İbn Ma‘tûk, Muharrem ayının gelişini haber vererek giriş yaptığı “Hz.
Hüseyin’e mersiye” konulu 64 beyitlik kasidesinde Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitlerine ağıt, Ümeyyeoğullarına lanet ve Ehl-i beyte övgü gibi çeşitli temaları işlemiştir.
Hz. Hüseyin’i anlatan aşağıdaki beyitler söz konusu kasideden bir bölümdür 14:

يُ ْقبه هرا
ته هس َّوهرا
ِِب هلعهرا

ظُلْ ًما هوظه َّل ثههَلثهةً له ْن
ِ ِ داوود ِِف ال ِْمحر
ني
هُ ه
اب ح ه
ْه
ِ
فه هكأهنَّهُ ذُو النُّون يُنْ به ُذ
قه همٌر هه هوى ِم ْن أ ْهوِج ِه فهته هك َّوهرا
ت أهبْ ُحهرا
ْ ت له هكانه
ْ َّصله
له ْو أهن هَّها ات ه

َّ هعلهى ذه هاك
يح ِم هن الْ هق هفا
ِ ِالذب
ِ هعلهى و ْج ِه التُّر
ُاب تهظُنُّه
ه
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ هعلهى ال هْعاري
ُالسليب ثيهابُه
ِ
َّ هعلهى ا َْلها ِوي
ُالصري ِع هكأهنَّه
ِ
ِ ك الب نه
ت
ْ ان ته هقطَّ هع
هعلهى تلْ ه ه

هَلِْفي

قى
ً ُم ْل
هَلِْفي
هَلِْفي
هَلِْفي

Üzüntüm, haksız yere kurban edilip üç gün boyunca defnedilmeyen [Hüseyin]’edir.
Toprağın üzerine serilmiş vaziyette bırakılan… Sanırsın o, [iki davacının], mabedin [duvarına] tırmandığı zamanki Dâvud peygamberdir 15.
Üzüntüm, elbiseleri yağmalanmış, üryan bir halde [bırakılanadır.] Sanki o, çıplak
halde [balığın karnından] karaya atılan Yunus peygamberdir16.
Üzüntüm, sanki zirveden düşüp yuvarlanmış dolunay gibi, yıkılıp yere düşenedir.
Üzüntüm, kesilmiş o parmak uçlarınadır ki, şayet kesilmemiş olsa denizler gibi
[engin lütufların vesilesi olurdu onlar.]
Kerbelâ olayı farklı konularda söylenen şiirlere de ilham olmuş, olayda öne çıkan
unsurlar, özellikle modern Arap şiirinde, şairlerin, duygu ve düşünce aktarımında
müracaat ettikleri semboller halini almıştır. Şiirlerde özellikle, Kûfe halkı korkaklığın,
Yezîd de zulüm ve baskının bir sembolü olmuş, Hz. Hüseyin ise kahramanlık ve cesaretin bir ifadesi olarak şairlerin dilinde hayatiyetini sürdürmüştür. 17
Ülkemizde İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi ve Türk Edebiyatı alanlarında, önemine
binaen, konuyla ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen, meseleyi Arap Edebiyatı
çerçevesinde ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkçe literatüre bir katkı

Şubber, Edebu’t-Taff, II, 319.
İbn Ma‘tûk, Şihâbuddîn el-Mûsevî, Dîvânu İbn Ma‘tûk, haz. Saîd eş-Şartûnî, Dâru Sâdır, Beyrut 1885,
s. 214.
15 Sa‘d, 38/21-24 ayetlerinde anlatılan, Dâvud peygamberin Allah tarafından sınanması olayına telmih
vardır.
16 Kalem 68/49 ayetinde anlatılan, Yunus peygamberin kıssasına telmih vardır. Fakat ayette Yunus’un
(a.s.) çıplak bir halde karaya vurmaktan rabbinin nimeti sayesinde kurtulduğu belirtilir.
17 Zâyid, Ali ‘Aşrî, İstid‘âu’ş-Şahsiyyâti’t-Turâsiyye, Dâru’l-Fikri’l‘Arabî, Kahire 1997, ss. 121-126; Ziyâdât,
Teysîr Muhammed Ahmed, “İstid‘âu şahsiyyeti’l-Huseyn b. Alî fi’ş-Şi‘ri’l-‘Arabiyyi’l-Hadîs”, Necmettin
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 33 (2012), ss. 84-94.
13
14
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sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada Kerbelâ olayı ile ilgili söylenen ilk şiirlerden, temsil kabiliyeti güçlü örnekler seçilmiş, çalışma, olayın vukuu esnasında, hemen akabinde ve yine bu olayla ilintili olan Tevvâbûn ve Muhtar es-Sekafî hareketleri
çerçevesinde söylenmiş şiirler ile sınırlandırılmıştır. Edebiyat çalışması olması yönüyle, öncelikli hedef söz konusu şiirlerdeki Kerbelâ, Ehl-i beyt, Hz. Hüseyin portreleri ile öteki imajına dair tespitlerde bulunmak ve bu şiirlerin sanatsal değerini belirlemektir. Çalışma kapsamında değerlendirilebilecek çok sayıda şiire ulaşılmış olmasına rağmen, bunlardan sadece, nispeten erken dönem sayılabilecek (yaklaşık hicrî
üçüncü asrın başlarına kadarki) kaynaklarda yer alan örnekler dikkate alınmış, sonraki dönem kaynaklarında bulunan şiirlerle ilgili değerlendirmeler daha kapsamlı çalışmalara bırakılmıştır. Ayrıca tarih kaynaklarında tespit edilen şiirler arasından sadece Şii müelliflerin ve Sünnî çevrelerce itimat edilen kaynakların müştereken rivayet ettikleri örnekler çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.

1. KERBELÂ OLAYININ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
Kerbelâ olayının merkezinde Hz. Hüseyin yer almaktadır. Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ikinci çocuğu olan Hz. Hüseyin, hicretin dördüncü yılında (miladi 626) doğmuştur.18 O dönemde pek bilinmeyen Hüseyin ismini, bizzat
Hz. Peygamber’in verdiği rivayet edilir.19 Künyesi Ebû Abdullah’tır.20
Hz. Hüseyin ile Yezîd b. Muaviye arasındaki iktidar mücadelesinin bir sonucu
olan Kerbelâ olayı, esasında, üçüncü İslam halifesi Hz. Osman’ın siyaset tarzına gösterilen tepkiler ve devamında onun şehit edilmesi ile başlayan, Cemel ve Sıffin savaşları ile ivme kazanan, cereyan ettiği dönemde dinî olmaktan öte siyasi-kabilevi
bir yapı arz eden mücadelenin devamı niteliğindedir. Hz. Hasan’ın (ö. 50/670), hilafet konusunda Muaviye (ö. 60/680) ile anlaşmaya vardığı zamana kadar geçen süre
hariç tutulursa, Muaviye’nin halifeliği esnasında Ümeyyeoğulları ile Ehli-i beyt arasındaki ilişkilerin seviyeli olduğu anlaşılmaktadır.21 Fakat Muaviye’nin, Yezîd’i veliaht
ilan etmesi üzerine durum tamamen değişmiştir. Nitekim Muaviye’nin ölümü üzerine görevi devralan Yezîd’in, babasının ölüm haberi duyulmadan Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr’den (ö. 73/692) biat alma konusuna özel bir ihtimam gösterdiği
anlaşılmaktadır.22
Zubeyrî, Ebû Abdillah Mus‘ab b. Abdillah, Nesebu Kureyş, thk. Evariste Lévi-Provençal, Dâru’l-Me‘ârif,
Kahire 1953, s. 40.
Hz. Ali, oğlu Hasan’a Hamza, Hüseyin’e de Cafer isimlerini vermiş, Hz. Peygamber onların isimlerini
değiştirerek birine Hasan diğerine Hüseyin ismini vermişti. Ahmed b. Hanbel, Musned, II, 164 (hadis
no: 1370).
20 Zubeyrî, Nesebu Kureyş, s. 40.
21 Fığlalı, Ethem Ruhi, “İslâm Tarihinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Dönemleri Mezhepler Tarihi Açısından
Bir Tedkik”, AÜİFD, Ankara, 26/1 (1984), ss. 354-358, 360-361.
22 Belâzürî, Ebu’l-Hasen Ahmed b. Yahya b. Câbir, Ensâbu’l-eşrâf, thk. Muhammed Bâkır el-Mahmudî,
Dâru’l-Fikr, Beyrut 1996, III, 155-156; Ya‘kûbî, Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebî Ya‘kûb İshak, Târîhu’lYa‘kûbî, thk. Abdulemîr el-Mehnâ, Şeriketu’l-A‘lemî, Beyrut 2010, II, 154-155; Taberî, Ebû Cafer
Muhammed b. Cerîr el-Âmilî, Tarîhu’r-rusul ve’l-mulûk, Dâru’t-Turâs, Beyrut 1387, V, 338.
18
19
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Yezîd, halifelik için biat almaya başladığında Hz. Hüseyin Medine’de idi. Yezîd’e
biat etmek istemeyen Hz. Hüseyin, bu konuda valinin baskısı altında olduğu için ailesi ile birlikte Medine’den Mekke’ye geçti. Bu sırada gelişmeleri yakından takip
eden ve Ehl-i beyt taraftarlığı ile bilinen Kûfe ve Basra halkları, Hz. Hüseyin’e biat
etme konusunda harekete geçtiler. Özellikle Kûfeliler, gönderdikleri mektuplarla,
kendilerine önder olması için Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet ediyorlardı. Hüseyin, bunun üzerine durumu teyit etmeleri ve kendi adına halktan biat almaları için amcasının oğlu Müslim b. Akîl’i (ö. 60/680) Kûfe’ye, azadlısı Selman’ı da (ö. 60/680)
Basra’ya gönderdi.23 Hz. Hüseyin, Müslim b. Akîl’in olumlu raporu üzerine Abdullah
b. Abbas, Abdullah b. Ömer ve diğer bazılarının engelleme girişimlerine rağmen aile
mensupları ile birlikte Mekke’den Kûfe’ye doğru yola çıktı. Fakat vali İbn Ziyâd, Müslim b. Akîl’i idam ettirerek Kûfe’de kontrolü ele almıştı. 24
Hz. Hüseyin, İbn Ziyâd tarafından gönderilen bir birlik tarafından Kerbelâ beldesinin Taff köyü yakınında konaklatılmıştır. Burada Hz. Hüseyin ve beraberindekiler,
Fırat Nehri’nden su içmelerine izin verilmeyerek susuz bırakıldı. Ardından Ömer b.
Sa’d b. Ebî Vakkas komutasında 4000 kişilik bir ordu daha buraya gönderildi. Hz.
Hüseyin bir süre sonra, geri dönmek veya Muaviye ile bizzat görüşerek ona biat etmek gibi seçenekler sunmuşsa da bu istekler özellikle Şimr (Şemir) b. Zilcevşen’in
kışkırtmaları yüzünden vali tarafından kabul görmemiş, Hz. Hüseyin, valiye boyun
eğmeye zorlanmış, buna razı olmadığı için de öldürülmesi emredilmiştir. 25
Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine, 10 Muharrem 61 (10 Ekim
680) yılında Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in, kendisini Kûfe’ye davet eden sonra da yarı
yolda bırakarak karşı saflarda yer alan Kûfelilere hitaben yaptığı konuşması ile başlayan ve karşılıklı mübarezelere sahne olan, sayı ve teçhizat bakımından orantısız
iki taraf arasındaki bu mücadele büyük bir facia ile sonuçlandı. Başta Hz. Hüseyin
olmak üzere Ehl-i beyt ve savunucularından çok sayıda kişi katledildi.26 Kerbelâ olayının akabinde, Hz. Hüseyin’in, hasta olduğu için çarpışmada yer almayan oğlu Ali b.
Hüseyin (Zeynelâbidîn) (ö. 94/712) ile henüz yaşı küçük olan oğlu Muhammed (b.
Hanefiyye) (ö. 81/700) de dâhil, geride kalan ailesi, Hz. Hüseyin’in kesik başı ile
birlikte Kûfe’ye getirildi. Buradan da elleri bağlı ve perişan bir halde köleler gibi Hilafet merkezi olan Şam’a, Yezîd’e götürüldü. Orada Yezîd’in onlara iyi muamelede
bulunduğu ve istekleri üzerine onları güvenilir bir kimse ile Medine’ye gönderdiği
ifade edilmektedir.27

Belâzürî, Ensâb, III, 157-161; Taberî, Târîh, V, 347.
Taberî, Târîh, V, 348-378, 395.
25 Belâzürî, Ensâb, III, 161-164, 173-186; Taberî, Târîh, V, 383-414.
26 Ebû Mihnef, Lût b. Yahya b. Saîd b. Mihnef el-Ezdî el-Ğâmidî, Maktelu’l-Huseyn ve masra‘u ehli beytihî
ve ashâbihî fî Kerbelâ’, Mektebetu’l-Elfeyn, Kuveyt 1987, s. 99-148; Belâzürî, Ensâb, III, 191-193,
195-197, 200-206; Taberî, Târîh, V, 423-453
27 Belâzürî, Ensâb, III, 216-217; Taberî, Târîh, V, 457-464.
23
24

Mütefekkir, 2017; 4(7): 99-123

105

Kerbelâ’yı Yaşamış Şiirler

Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi Kûfelilerde bir pişmanlık duygusu meydana getirdi. Hicrî 64 Yılında Yezîd’in ölmesi üzerine bir grup Kûfeli Hz. Hüseyin’in
intikamını almak ve böylece pişmanlıklarını hafifletmek düşüncesi içerisine girdiler.
Süleyman b. Surad (ö. 65/685) ve Muhtâr es-Sekafî (ö. 67/687) ayrı ayrı olmak
üzere kendilerine taraftar topladılar ve Hz. Hüseyin’in intikamını almak için harekete
geçtiler. Süleyman b. Surad, topladığı taraftarlarla Şam’a yönelmiş ve hezimete uğrayarak öldürülmüştür.28 Süleyman b. Surad’in, tarihte Tevvâbûn Hareketi olarak
anılan bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Muhtâr, Hz. Hüseyin’in
oğlu Muhammed b. Hanefiyye tarafından görevlendirildiği iddiası ile 66/686 yılında
Kûfe’de ayaklanma çıkardı. Bu ayaklanması başarı ile sonuçlanan Muhtâr, bir süre
Irak bölgesine hâkim olduktan sonra Mus‘ab b. Zübeyr (ö. 72/691) ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayarak 67/687 yılında öldürülmüştür. 29

2. ŞİİRLERDE KERBELÂ OLAYI
Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye yolculuğundan şehadetine kadar, şiirler Kerbelâ olayına
canlı şâhitlik etmiş, olay sonrasında da, şehitlere ağlama, Hz. Hüseyin’e destek olmamaya pişmanlık duyma, şehitlerin intikamını alma ve Ehl-i beyt sevgisini terennüm etme muhtevalı şiirler söylenmiştir.
Tırımmâh b. ‘Adî’nin (ö. [?]) Kûfe yolundaki Hz. Hüseyin önünde söylediği şiir bu
mücadeleye işaret eden, tespit edebildiğimiz ilk şiirdir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Medine’den Kûfe’ye yolculukları sırasında ‘Uzeyb bölgesi yakınlarında,
Kûfe’den gelmekte olan dört kişilik bir grupla karşılaşmışlardı. Hz. Hüseyin’in, kendilerinden Kûfe’deki durum hakkında bilgi aldığı bu grubun kılavuzu Tırımmâh idi. O,
Kûfe’den aldıklarını ev halkına ulaştırıp kendisine tekrar yetişmek üzere Hz. Hüseyin’den izin istedi ve ayrılmadan önce, yol boyunca okuduğu şu recezini 30 onun yanında bir kez daha okudu31:

هَي هَنقهِِت هَل ته ْذ هع ِري ِم ْن هز ْج ِري
وع الْ هف ْج ِر
ِ ُهو هِشمِري قه ْب هل طُل
ٍ ِِبهِْْي رْكب
ان هو هخ ِْْي هس هف ِر
ُه
Belâzürî, Ensâb, VI, 363; Taberî, Târîh, V, 556-563.
Konuyla ilgili geniş bilgi için bk.: Dîneverî, Ebû Hanîfe Ahmed b. Davud, el-Ahbâru’t-tıvâl, thk.
Abdulmun‘im ‘Âmir, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-‘Arabî, Kahire 1960, s. 288-308; Taberî, Târîh, V, 569-582; VI,
93.
30 Recez: Aynı adı taşıyan bahirde nazmedilen, bir beytin yarısı kadar veya daha kısa olan beyit
şekilleriyle söylenmiş şiirlerdir. Hicrî I. yüzyıldan sonra, dâhilî bir plâna sahip olarak uzun formlarda
söylenmesi ile birlikte urcûze adını aldı. Bazıları recezi şiir kabul etmemişse de Halil b. Ahmed’in (ö.
175/791) de aralarında bulunduğu büyük çoğunluğa göre recez tam bir şiirdir. Geniş bilgi için bk.:
Matlûb, Ahmed, Mu‘cemu mustalahâti’n-nakdi’l-‘arabiyyi’l-kadîm, Mektebetu Lubnân Nâşirûn, Beyrut
2001, s. 60-61; Topuzoğlu, Tevfik Rüştü, “Recez”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 509.
31 Belâzürî, Ensâbu’l-Eşrâf, III, 172; Taberî, Târîh, V, 405. Şiirin ilave dizelerle rivayet edildiği örnekler için
bk.: Ebû Mihnef, Maktel, s. 70; İbn A‘sem, Ahmed b. Muhammed el-Kûfî, el-Futûh, thk. Ali Şîrî, Dâru’lAdvâ, Beyrut 1991, V, 80; Hârizmî, Ebu’l-Mueyyed el-Muvaffak b. Ahmed, Maktelu’l-Huseyn, thk.
Muhammed es-Semâvî, Dâru Envâri’l-Hüdâ, İran 1418, I, 333.
28
29
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ِ
َّج ِر
ْ هح ََّّت حتهلمي بِ هك ِرِمي الن
ِ اهلْم
ِ اج ِد ا ْْلُِر رِح
الص ْد ِر
َّ يب
م ه
ه
اَّللُ ِِلهِْْي أ ْهم ِر
َّ أهتهى بِِه
َّه ِر
ْ مثت أهبْ هقاهُ به هقاءه الد

Ey devem, azarlamamdan korkma!

Acele et, [bizi] şafak sökmeden yetiştir,
Kafilelerin en hayırlısı, yolculukların en iyisine…
[Yetiştir ki] soylu [Hüseyin] ile güzelleş.
Şerefli, hür ve gönlü zengin [Hüseyin ile].
Allah onu en hayırlı olana sevk etsin.
Dünya var oldukça onu var etsin. (Ona uzun ömür versin)
Tırımmâh, geleneksel Arap şiir formunda sık rastlanan deveye sesleniş klişesi
ile başladığı bu şiirinde, develerindeki yükü ivedilikle hane halkına ulaştırmak ve
hemen akabinde, mücadelesinde destek olmak üzere Hz. Hüseyin’e katılmak yönündeki isteğini dile getirmiştir. Şiirde Hz. Hüseyin’den soylu, şerefli, hür ve gönlü
zengin nitelemeleri ile bahsedilmekte, onun için dua ve temennilerde bulunulmaktadır.
Kerbelâ’da, iki taraf arasındaki mücadele hem sayı hem de teçhizat bakımından
son derece orantısız idi. Bu nedenle olsa gerek mücadele daha çok karşılıklı atışmalar ve mübareze biçiminde gerçekleşti. Bu mübarezeler esnasında bazı şahısların
recez formunda kısa şiirler söylediği anlaşılmaktadır. Örneğin, farklı lafızlar ama yakın anlamlarla, hem Vehb b. Abdullah el-Kelbî (ö. 61/680) hem de Abdullah b.
‘Umeyr el-Kelbî’ye (ö. 61/680) nispet edilen aşağıdaki şiir32 Kerbelâ günü söylenen
bu recezlerdendir:

ِ ْإِ ْن تُْن ِكر ِوِن فهأ ههَن ابْن هكل
ب
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
هح ْسِِب بِبه يِْت ِف عُلهيْم هح ْسِب
ِ
ِص
ب
ْ إِِمِن ْامُرٌؤ ذُو مَّرةٍ هو هع
ِ ت ِِب ِْلهَّوا ِر ِعنْ هد النَّك
ْب
ُ هوله ْس
ِ إِِمِن هز ِعيم له
ِ ك أ َُّم و ْه
ب
ه
ٌ
ِِِبلطَّ ْع ِن فِي ِهم م ْق ِدما والضَّرب
ْ ْ ُ ً ه
ِ
ِب
ه
ب غُ هَلٍم ُم ْؤم ٍن ِِب َّلر م
ض ْر ه

Beni tanımıyorsanız bilmiş olun ki ben İbnu Kelb’im
32

Ebû Mihnef, Maktel, s. 112; Belâzürî, Ensâb, III, 190; Taberî, Târîh, V, 430; İbn A‘sem, Futûh, V, 104;
Hârizmî, Maktel, II, 16.
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Uleym[oğulları] içinden olan hanem bana yeter.
Ben güçlü ve kuvvetli bir erim.
Zorluk anında bitkin/kaytarıcı değilim.
Vehb’in annesi! Sana yemin ederim ki,
Onların arasına dalarak vurup yaralayacağım,
Rabbe inanmış [kuvvetli] bir genç olarak.
Fahr (övünme) konulu bu şiir, halk şiiri karakteri baskın bir tür olan 33 recez formuna uygun olarak, ani ilhamla ve irticalen söylenmiş, nazmı kolay, lafızları basit,
manaları açık ve söz sanatlarından uzak bir nitelik taşımaktadır. İçten bir söyleyişin
hâkim olduğu şiirde şair, kabilesinin yanı sıra kahramanlığı ile de övünmektedir.
Çünkü o, Hz. Hüseyin’i savunmak gibi önemli bir misyonu yüklenerek sayı ve teçhizat
bakımından kendilerinden daha güçlü bir güruha karşı mücadele vermek suretiyle
cesaretini ve kahramanlığını ortaya koymuştur.
İki taraf arasındaki mücadele devam ederken namaz vakti girmişti. Hz. Hüseyin
ve taraftarları namazı kılmak için mücadeleye ara vermek istediler. Husayn b.
Temîm, onların namazının kabul olmayacağını söyleyince aralarında münakaşa çıktı.
Habîb b. Muzâhir (ö. 61/680), Husayn b. Temîm’in atının yüzüne kılıcıyla vurdu. At
şahlandı ve Husayn yere düştü. Arkadaşları onu alıp çektiler. Bu esnada Habîb şu
recezi söyledi34:

أُقْ ِس ُم له ْو ُكنَّا له ُك ْم أ ْهع هد هادا
أ ْهو هشطْهرُك ْم هولَّْي تُ ْم األ ْكته هادا
ٍ
آدا
هَي هشَّر قه ْوم هح هسبًا هو ه
هش َّد هم ْع هش ٍر ِعنه هادا
هوهَي أ ه

Yemin ederim şayet sizin sayınızda olsaydık
Veya yarınız kadar, siz kaçıp giderdiniz.
Ey, soy ve kuvvetçe en kötü kavim!

Ey, inadı çetin güruh [anladınız mı?]
Habîb’in, şiirinde kavim ve soy kelimelerini kullanarak muhatabı kötülemesi,
Arapların hiciv türünde sıkça başvurdukları bir yöntem olmakla birlikte, mücadeleye
kavmiyetçi bir misyon yüklendiği şeklinde de yorumlanabilir. Habîb b. Muzâhir, dövüşmek üzere muhatapların üzerine atılırken şu recezle sözlerine devam etmiştir 35:

ِ أ ههَن حبِيب وأِهِب مظه
اهُر
ُ
ه ٌ ه
Topuzoğlu, “Recez”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 509.
Ebû Mihnef, Maktel, s. 110; Taberî, Târîh, V, 439; Hârizmî, Maktel, II, 22. Ebû Mihnef bu recezi Habîb’e
değil Ali b. Muzâhir el-Esedî’ye isnat etmiştir.
35 Ebû Mihnef, Maktel, ss. 103-104; Belâzürî, Ensâb, III, 195; Taberî, Târîh, V, 439; İbn A‘sem, Futûh, V,
107; Hârizmî, Maktel, s. 22.
33
34
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تُ ْس هعُر
هوأه ْكثه ُر
هصبه ُر
ْ هوأ
هوأهظْ ههُر
هوأ ْهع هذ ُر

ب
ٌ هو هح ْر
ُع َّد ًة
ِمنْ ُك ْم

Ben Habîb’im, babam da Muzâhir.

ِ
س ههْي هج ٍاء
ُ فهار
هع ُّد
أهنْتُ ْم أ ه

أ ْهو هَف
ًأ ْهعلهى ُح َّجة
هوأهتْ هقى ِمْن ُك ُم

هوهَْن ُن
هوهَْن ُن
هحقًّا

Savaş kızıştığında cengin kahramanıyım.
Siz bizden daha hazırlıklı ve çoksanız,
Biz de sizden daha vefalı ve sabırlıyız.
Hem delil yönüyle daha üstün, hakikate daha yakınız,
Hem de sizden daha takvalı daha mazuruz.
Mübareze anının hâlet-i ruhiyesi ile söylenen ve iki tarafın orantısız kuvvetine
vurgu yapılan bu dizelerde bir yönüyle karşı tarafın moralini bozmaya diğer yönüyle
de kendi motivasyonunu artırmaya yönelik bir düşüncenin ağır bastığı anlaşılmaktadır. Rahat ve içten bir söyleyişin hâkim olduğu şiir, “daha takvalı”, “delil yönüyle daha
üstün”, “daha sabırlı” ve “daha vefalı” vurguları ile mücadelenin dinî ve ahlâkî bir
bakış açısıyla yorumlandığı izlenimini uyandırmakta, karşı tarafın haksız olmasının
yanı sıra dinen ve ahlâken niteliksiz olduğunu ima etmektedir.
Kerbelâ günü recez söyleyenlerden biri de Zuheyr b. el-Kayn el-Becelî’dir (ö.
61/680). Zuheyr de Habîb b. Muzâhir gibi iki mısralık şu kısa recezi ile önce kendisini över 36:

ِ ْ الْ هق
ني
ِ ْ ُحس
ني
ه

أ ههَن ُزههْي ٌر هوأ ههَن ابْ ُن
ِ ِبلسْي
ف هع ْن
َّ ود ُه ْم
ُ ُأهذ

Ben Zuheyr’im, Kayn’ın oğlu [Zuheyr],

Kılıcımla Hüseyin’i onlardan korurum.
Görüldüğü üzere Zuheyr, bu dizelerde son derece sade bir üslupla kendini övmekte, Hz. Hüseyin’i savunmak gibi önemli bir misyonu yüklenmiş olmanın verdiği
gururla, kahramanlık ve cesaretine işaret etmektedir. Zuheyr daha sonra aşağıdaki
recezi söyleyerek mübarezeye atılır. Bu şiir, içerdiği bazı nitelemeler ve yansıttığı
hâlet-i ruhiye bakımından ilgi çekici mahiyettedir37:

ِ ِ
يت هه ِاد ًَي هم ْه ِد ََّي
أهقْد ْم ُهد ه
36
37

Ebû Mihnef, Maktel, s. 105; Belâzürî, Ensâb, III, 196; Taberî, Târih, V, 441. Şiirin, ilave beyitlerle
rivayet edilen varyantı için bk.: İbn A‘sem, Futûh, V, 109.
Belâzürî, Ensâb, III, 196; Taberî, Târîh, V, 441. İlave beyitlerle yapılan bir rivayet için bk.: Ebû Mihnef,
Maktel, ss. 106-107.
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َّك النَّبِيَّا
فهالْيه ْوهم تهلْ هقى هجد ه
ضى هعلِيًّا
هو هح هسنًا هوال ُْم ْرته ه
ِ ْ اح
ني الْ هف هَّت الْ هك ِميَّا
هوذها ا ْْلهنه ه
ِ
يد ا ْْلهيَّا
َّ اَّلل
َّ هس هد
الش ِه ه
هوأ ه

Kendisi hidayete sevk edilmiş, insanların da hidayetine vesile olan birisi olarak
ilerle!
Zira bugün, Peygamber dedene kavuşacaksın.
Hasan’a ve Ali el-Murtaza’ya da…
Çift kanatlı kahraman delikanlıya
Ve Allah’ın aslanı, şehit [Hamza’ya ki şehitler] diridir.
Kullanılan söz kalıpları yönüyle inceleme konusu yapılan diğer şiirlerden biraz
daha farklı bir karaktere sahip olan bu şiirde Hz. Hüseyin için hâdî (hidayet vesilesi),
mehdî (hidayet edilmiş), Hz. Ali için Murtazâ (kendisinden râzı olunmuş kimse) ifadeleri kullanılmıştır. Ayrıca zülcenâheyn (iki kanatlı) tabiri ile Câfer-i Tayyâr’a, Allah’ın
aslanı38 ve şehit nitelemeleri ile de Hz. Hamza’ya işaret edilmektedir. Bu yönüyle
şiirde Hz. Peygamber ile birlikte, Ehl-i beytin seçkin simaları zikredilerek onlara kavuşmaktan söz edilmesi, bir yönüyle Hz. Hüseyin taraftarlarının motivasyonunu artırması, diğer yönüyle de, içerisinde bulundukları yenilmişlik psikolojisini ve buna
rağmen ölüme yürüme kararlılığına sahip oldukları durumunu yansıtması bakımından dikkat çekicidir.
Ebu Zerr el-Ğıfârî’nin (ö. 32/653) azatlısı İbn Huvey (ö. 61/680) de mübareze
için alana çıkarken şu recezi söylemiştir39:

هس هوِد
ْ ْاأل
ُُمه َّم ِد
هوالْيه ِد
ال هْم ْوِرِد

ب
ف تههرى الْ ُف َّج ُار ه
هكْي ه
ض ْر ه
ِ َّ ِِب
صلْتًا هع ْن بهِِن
لسْيف ه
ِ ب عْن هم ِِبللمِس
ان
ُّ ُأهذ
ُْ ه
ه
أ ْهر ُجو بِِه ا ْْلهنَّةه يه ْوهم

Fâcirler [bu] siyahinin darbelerini nasıl bulacak [bakalım]
Muhammed’in oğulları adına, keskin kılıçla…
Dilimle ve elimle onları savunur,
Hesap gününde Cennet’i umarım.
Türk İslam Edebiyatında “Allah’ın aslanı” ifadesi daha çok Hz. Ali için kullanılırken (bk.: Ak, Murat,
Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere, Aybil Yayınları, Konya 2011, ss. 61-62) aynı anlama gelen
“Esedullah” terkibi, Arap edebiyatında öncelikli olarak Hz. Hamza’yı çağrıştırır (bk.: Se‘âlibî, Simâru’lkulûb fi’l-muzâf ve’l-mensûb, thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, Dâru’l-Meârif, Kahire ty. s. 21).
39 Belâzürî, Ensâb, III, 196. Ayrıca bazı farklılık ve ilavelerle Ebû Mihnef, Maktel, s. 111; İbn A‘sem, Futûh,
V, 108; Hârizmî, Maktel, II, 23.
38
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İbn Huvey’in, şiirde Hz. Peygamber vurgusu yapması, karşı safta olanları fâcir
(günahkâr) olarak nitelemesi ve Ehl-i beyti savunma yönündeki çabalarına karşılık
manevî bir mükâfat beklentisi içerisinde olması, mücadeleye dinî bir misyon yüklediğini göstermektedir. Ayrıca “dilimle onları savunurum” ifadesinden hareketle, Kerbelâ günü şiirin de tıpkı kılıç gibi bir mücadele aracı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
Hurr b. Yezîd (ö. 61/680), Irak valisi İbn Ziyâd tarafından Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye
ulaşmasını engellemek üzere askerî birliğin başında gönderilen kişiydi. Daha sonra
Hz. Hüseyin’in anlaşma şartlarının kabul edilmemesi üzerine saf değiştirdi. Aşağıda
yer alan kısa recez de Hurr’un Hz. Hüseyin’i korumak üzere mübarezeye çıkarken
söylediği şiirdir40:

ِ لسْي
ف
َّ ِِب
ِ وا ِْلهْي
ف
ه

Onların vücudunu kılıçla döverim,

ِ هض ِرب ِِف أ ْهعر
اض ِه ْم
ُ ْأ
ه
هع ْن هخ ِْْي هم ْن هح َّل ِم ًًن

Mina ve Hayf’ta oturan en hayırlı kişi (Hüseyin) için.
Muharrem ayının 10. Günü başlayan bu mücadele yine aynı gün sona ermişti.
Hz. Hüseyin’in başı kesilmiş ve vücudu atalara çiğnetilmişti. Hz. Hüseyin’i şehit ettiği
rivayet edilenlerden biri Sinan b. Evs adlı kişidir. Bazı insanlar Sinan’a, Hz. Hüseyin’in
Arapların o dönemki en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, otoritelerine kasteden Hüseyin’i öldürmek suretiyle idareciler nezdinde çok büyük bir iş
yaptığını söylemişler ve hak ettiği mükâfatı alması konusunda onu teşvik etmişlerdi.
Cesur bir kişi olan Sinan atına atlayıp Ömer b. Sa’d’ın çadırının önüne geldi ve yüksek bir sesle şu beyitleri söyledi41:

ضةً هوذه ههبها
َّ ِأ ْهوقِْر ِرهك ِاِب ف
ِ
ك ال ُْم هح َّجبها
ت ال هْمل ه
ُ ْفه هق ْد قهته ل
ِ ت هخْي هر الن
َّاس أ ًُّما هوأ ههِب
ُ ْقهته ل
هو هخْي ُرُه ْم إِ ْذ يُْن هسبُو هن نه هسبها

Binitlerimi altın ve gümüşle doldur,

Zira ben erişilmez/değerli bir sultanı öldürdüm.
Anne ve baba yönüyle insanların en hayırlısını,
Soy sop bakımından en seçkin olanını öldürdüm.

40
41

Belâzürî, Ensâb, III, 195; Taberî, Târîh, V, 441; Hârizmî, Maktel, II, 13. İlave dizelerle yapılan bir rivayet
için bk.: Ebû Mihnef, Maktel, s. 123.
Belâzürî, Ensâb, III, 205; Taberî, Tarîh, V, 454. Şiir bazı farklılıklar ve ilavelerle Bişr b. Mâlik (İbn A‘sem,
Futûh, V, 120), Hûlî b. Yezîd el-Esbahî (İbn Abdirabbih, el-‘Ikdu’l-ferîd, V, 129; İbn ‘Asâkir, Târîhu
Dımaşk, XIV, 252) ve Şimr b. Zilcevşen (Ebû Mihnef, Maktel, s. 201) gibi isimlere de isnat edilmiştir.
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Bu sözlerden rahatsız olan Ömer b. Sa’d onun içeri alınmasını söyledi ve Hz.
Hüseyin’e övgü ifadeleri içeren bu şiiri sebebiyle onu değnekle dövdükten sonra
“Deli adam, nasıl böyle sözler söylersin! Vallahi bu sözlerini İbn Ziyad duymuş olsaydı
senin boynunu vururdu” dedi.42
Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin neredeyse tamamının şehit edilmesi, Hz. Hüseyin’i sevenlerde büyük bir infial meydana getirdi. Daha sonraki dönemlerde geleneksel hale gelecek olan Kerbelâ mersiyelerinin daha ilk dönemden
itibaren söylenmeye başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim tarihte, Kur’an’ı Kerim’e hareke sistemini getiren ve Arap dilinin esaslarını tespite yönelik ilk çalışmaları yapan
kişi olarak bilinen Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin (ö. 69/688) Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt
hakkında, ilk mersiye şiirini söyleyenlerden biri olduğu da görülmektedir 43:

قهائِ همه
صا ِرهمه
ه
ِ
َّ
الظال همه
ِ فه
اط همه
هعالِ همه
هحاتِ همه
َّ
الَلئِ همه
الدَّائِ همه
هغانِ همه

ت هعلهى ُومِد هَن
ْ هوهكانه
ِ ْفهبِ ِيِن وأهن
ت لهنها
ه
ِ
ُقه ْد اهفْ نه تْ ُه ُم الْفئهة
ف هه ُام بهِِن
هوِِبلطَّ ِم
ِ ِِبَْله ْحز
اب
ًهخابِهرة
ه
ت له ْعنه ٌة
ق
ب
س
ْ هَلُْم ه ه ه
فه هَل تُكْثِ ِري ِِب ِم هن
ِل هوال هف ْوهز هوالنمِ ْع همةه
ت
ْص
ص إِ ْن هخله ه
هوهَتْلُ ه

لِ هع ِاذلهِِت
ول
ُ ُأهق
ِ ت هل تُب
ِ
ص ِري
ْ ْ ْإِ هذا أهن
ِ أهلهس
ت تههريْ هن بهِِن
ْ
ِ ْوأهن
تُهزنمِينه ُه ْم
ت
ه
ِ ْفهلهو ُكن
ت هر ِاس هخةً ِِف
ْ
ِ علِم
ِ
َّه ْم
هن
ِب
ت
ُ
ْه
هج هع ُل نه ْف ِسي هَلُْم
ْ هسأ
ِ
ِ
ض
أ هُر مجي بِ هذل ه
ك هح ْو ه
ِ
ت
لته ْهل ه
ْ ك إِ ْن ههله هك

ًهمَّرة
هما أ ههرى
ِه
اش ٍم
ه
ِِب َْلُهدى
ِ ال
ِ ْكته
اب

هم ْع هشٌر
ًُجنَّة
الر ُسو
َّ
ًبهَّرة

Beni kınayan o kişiye -ki ona muhabbetimiz vardı- derim ki:

Sen benim gördüklerimi göremiyorsan [benden] uzak dur! [Zira] Sen bize katı
davranmaktasın.
Hâşimoğullarını görmedin mi? Zalim bir topluluk onları nasıl yok etti.
Fâtıma’nın evlatlarının ulusu [Hüseyin] Taff’ta [medfun] iken onların hidayet
üzere olduğunu iddia ediyorsun.
Sen, Kitab (Kur’an bilgisinde) kök salmış, taifeler konusunda mütehassıs ve bilgili [biri] olsaydın
Onların, kesin lanete uğramış bir topluluk olduğunu bilirdin.
Kendimi onlara (Hâşimoğullarına) kalkan yapacağım. Beni bundan ötürü çok
kınama.

42
43

Belâzürî, Ensâb, III, 205; Taberî, Tarîh, V, 454.
Ebu’l-Esved ed-Duelî, Zâlim b. ‘Amr, Dîvânu Ebi’l-Esved ed-Duelî, thk. Muhammed Hasen Âlu Yasin, Dâr
ve Mektebetu’l-Hilâl, Beyrut 1998, s. 158.
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Bu sayede Peygamber’in [kevser] havzını, muvaffakiyeti ve daimi nimeti (cenneti) diliyorum.
Ölecekse sâlih olan [bu yolda] ölsün, [bu zilletle] yaşayacaksa yağmacı varsın
yaşasın.
Mersiye şiirlerinde sıklıkla karşılaşılan feleğe sitem ve ölenin güzel hasletlerinin
çokça zikredilmesine yönelik ifadelere yer verilmeyen bu şiir, düzenli bir mersiye şiiri
görünümü taşımasa da muhteva açısından önemli veriler sunmaktadır. Şiirlerde iki
taife arasındaki mücadele değerlendirilirken kabile vurgusu yapılması ve hidayet,
Kitab, Peygamber, Cennet nimeti vb. gibi dinî terminolojinin kullanılması dikkat çekici olup şair tarafından probleme siyasi-kabilevi bir bakış açısıyla yaklaşıldığı ama
meselenin dinî bir zeminde yorumlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca “öteki”, “zalim bir
karakter” olarak resmedilmektedir. Öte yandan şiirdeki sözcük seçimleri ve sanatsal
yapı da son derece ustaca kurgulanmıştır. Örneğin son beyitte, ت
ْ ( ههله هكhelak oldu) ile

ِ
ت
( ته ْهل هhelâk olur) ile ص
ْص
( هخله هkurtuldu) ve ك
( هَتْلُ هkurtulur) sözcükleri arasındaki karşıtlıktan yararlanılması (tıbâk sanatı) şiire bir canlılık katmış ve üsluptaki etkileyiciliği
artırmıştır.
Yine Ebu’l-Esved’ e ait olan, benzer bağlamda söylenmiş aşağıdaki şiirde de Kerbelâ’da şehit olanlara duyulan üzüntü dile getirilmekte ve Ehl-i beytin geride kalanlarına destek olunması tavsiye edilmektedir 44:

هستها ِر
قُ ْم فهانْ هعهُ هوالْبه ْي ه
ت هذا ْاأل ه
ُج هفاةُ نِهزا ِر
ف تهقتُلُ ُه ْم
ِِبلطَّ ِم
ْاأل ْهوهزا ِر
ذه ُوو
هّن
َّ أ
ُيُ هكابُِره
ٍ
ض هَللهة هو هخ هسا ِر
لِلْ هح ِمق قه ْب هل
ه
ِ
صا ِر
ليه ُكو هن هس ْه ُم ُك ْم هم هع ْاألهنْ ه
هجبماه ِر
ُمنهافِ ٍق
ُك ِمل
اع
أه ْشيه ه
ِ َْبيَِّة ِِف كِته
ِهخ ِْْي ال ه
اب الْبها ِري
ِ
هخيها ِر
ْ هوُه ُم اِليه ُار هوُه ْم بهنُو ْاأل

هَي هَن ِع هي ال مِدي ِن الَّ ِذي يهْن هعى
ِ
ِ آل ب ي
ت
ْأهبهِِن هعل مٍي ه ه
ُسْب هحا هن ِذي ال هْع ْر ِش ال هْعله مِي
أ ْهد ُعوُك ُم
إِن َِِّن
قُ هش ٍْْي
أهبهِِن
ٍآل ُُم َّمد
ِ
ِ
ص ِر ِ ه
ُ ُق
ْ ودوا ا ْْليه هاد لنه
ودوا هعْن ُه ُم
ُ ُُكونُوا هَلُْم ُجنه نًا هوذ
ِ وته هقدَّموا ِِف سه ِم ُكم ِمن ه
اش ٍم
هْ ْ ْ ه
ُ ه
بِ ِه ْم ْاهته هديْتُ ْم فها ْك ُفُروا إِ ْن ِشْئ تُ ُم

التُقَّى
ُُمه َّم ٍد
ُهم هكانُه

Ey dinin ve takvanın ölüm habercisi, kalk da örtülü Kâbe ile birlikte onun salâsını
ver!
Ey, Nizar zâlimlerinin45 Taff’ta katlettiği, Ali’nin evlatları, Muhammed’in Ehl-i
beyti!

44
45

Ebu’l-Esved, Dîvân, s. 158.
Şiirde Nizâr olarak zikredilen kişi Mudâr ve Rebîa kabilelerinin atası olan Nizâr b. Me‘âd b. Adnan’dır.
Bu isim genellikle Kuzey Araplarını anlatmak için kullanılmaktadır. Bk.: Küçükaşcı, Mustafa Sabri,
“Nizâr b. Meâd”, DİA, İstanbul 2007, XXXIII, 198.
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Arşın, şanı yüce olan sahibi eksiklerden münezzehtir. Bununla birlikte günahkârlar nasıl oluyor da inatlaşıyorlar.
Ey Kuşeyroğulları! Ben sizi, sapmayın ve hüsrana uğramayın [diye], hakka çağırıyorum.
Atlarınızı Muhammed’in Ehl-i beytine yardım için koşturun da [Allah’ın vereceği
mükâfattan] ensâr (yardımcılar) ile birlikte sizin de payınız olsun.
Onlara kalkan olun ve onları, zorba münafıkların taraftarlarından koruyun.
Yaratıcının kitabında insanların en hayırlısı [olarak yazılan] Hâşimoğullarından
nasiplenmek için ilerleyin.
[Bir zamanlar] onlar vesilesiyle hidayet bulmuştunuz. Dilerseniz [şimdi] inkâr
edin. Onlar hayırlı kimselerdir, hayırlıların neslidirler.
Bu beyitlerden hareketle, şairin, Hz. Hüseyin’in hareketine dini bir misyon yüklediği anlaşılmaktadır. Ehl-i beyt, dini ayakta tutan kimseler olarak tasavvur edilmiş
olmalı ki onların ölümü ile dinin de öldüğü biçiminde mübalağalı bir anlatıma başvurulmuştur. Şiirde geçen ensâr sözcüğünün Ehl-i beyte yardım edenler için kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Sanki şair Ehl-i beyte yardım eden kişilerle, Hz. Peygamber’e yardım
eden Medineli Ensâr arasında bir benzerlik kurmaktadır. Şiirde ayrıca, “öteki”, zâlim,
günahkâr, zorba ve münafık bir kişilik olarak betimlenmekte, Ehl-i beyt ise Hz. Peygamber ve Hz. Ali ile birlikte anılarak yaratılmışların en hayırlıları olarak takdim edilmektedir.
Kerbelâ olayı çerçevesinde söylenen şiirlerden bir bölümü de Hz. Hüseyin'i şehit
edenlere eleştiri niteliğinde olanlardır. Örneğin aşağıdaki anonim mukattaada46,
Kerbelâ’da Ehl-i beyte revâ görülen katliam, Hz. Peygamber nokta-i nazarından değerlendirilmekte, bu katliamı yapanlar, Hz. Peygamber’in emanetine ihanet etmeleri
yönüyle eleştirilmektedir:

ِ
آخُر ْاأل هُم ِم
هماذها فه هعلْتُ ْم هوأهنْتُ ْم
ِ
ضمِر ُجوا بِ هدِم
ُ ُس هارى هوقه ْت لهى
مْن ُه ْم أ ه
ٍ أه ْن َُتْلِ ُف ِوِن بِس
ِِوء ِِف هذ ِوي ر
حي
ه
ُ

ْم
هماذها ته ُقولُو هن إِ ْن قه ه
ُّ ِال الن
ْ َِّب لهك
ِ
بِعِْت هرِِت هو ِِب ْههلِي به ْع هد ُم ْفته هقدي
ِ
ت له ُك ْم
ُ ص ْح
هما هكا هن هه هذا هجهزائي إِ ْذ نه ه

Ne diyeceksiniz, Peygamber size derse ki: “Siz son ümmettiniz. Ne yaptınız,

Benim yokluğumda, aileme ve Ehl-i beytime… Onlardan kimi esir [alınmış] kimi
de katledilip kana bulanmış.
Ben size nasihatte bulunmuş [biri] iken karşılığı yakınlarıma böyle kötülük yaparak ihanet etmek olmamalıydı.

46

Taberî, Tarîh, V, 390; İbn A‘sem, Futûh, V, 131. Şiirin söyleyenine dair ihtilaflar için bk.: Kerbâsî,
Muhammed Sadık Muhammed, Dîvânu’l-karni’l-evvel, el-Merkezu’l-Huseynî li’d-Dirâsât, Londra 1994,
II, 178-179.
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Ebu’l-Esved ise aşağıdaki mukattaasında, Kerbelâ olayında en büyük sorumluluğu bulunanlardan olan, Irak valisi İbn Ziyâd’ı ağır bir dille yermekte, o ve kabilesi
için beddua etmektedir47:

ِِزَيد
ه
هع ِاد
التَّنه ِاد
ُمهر ِاد

بهِِن
هوقه ْوُم
يه ْوِم

هخا
أه

ك
ُملْ ه
ود
ُ ثه ُم
إِ هَل

ُأ ههز هال هللا
ت
ْ هك هما به ُع هد
ت
ْ إِ هذا هوقه هف
ِ
بِهقتْل ِه ِم الْ هك ِرميه

ول هوهز هادِِن هجهز ًعا هو هغْيظًا
ُ ُأهق
هوأهبْ هع هد ُه ْم بِ هما هغ هد ُروا هو هخانُوا
ت ِرهكابُ ُه ْم إِلهْي ِه ْم
ْ هوهَل هر هج هع
وف هوُك َّن ُش ًّما
ُه ْم هج هد ُعوا ْاألُنُ ه

Kederim ve öfkem artmışken derim ki: Allah Ziyâdoğullarının iktidarını yok etsin.
Yaptıkları vefasızlık ve ihanet sebebiyle onları [rahmetinden] uzaklaştırsın. Tıpkı
Semûd ve Âd kavimlerinin uzak olduğu gibi…
Onların deve kervanları dursun da, kıyamet gününe değin onlara dönmesin.
Onlar Murâd kabilesinin şerefli kardeşi [Hâni’ b. ‘Urve’yi] öldürüp [değerli kişilerin kokularını] koklamış burunları kestiler.
Hz. Hüseyin ve taraftarlarına yapılanlarda Kûfe eşrafının büyük çoğunluğu sorumluluk sahibi ise de bu konuda vali İbn Ziyâd başı çekmekteydi. Şiirin son beytinde
yer alan, Murâd kabilesinin şerefli kardeşi ifadesi ile Hâni’ b. ‘Urve kastedilmektedir.
Hz. Hüseyin’in Medine’den ayrılmadan önce Kûfe’ye gönderdiği Müslim b. ‘Akîl’in
oradaki en önemli destekçisi Hâni idi. O, Müslim’e evini açmış, ona barınma imkânı
sağlamıştı. Bunu öğrenen vali İbn Ziyâd, Hâni’yi önce hapsetmiş ardından da idam
ettirmişti.48 Bu eylemi başta olmak üzere, Kerbelâ faciasına önayak olması ve şehit
bedenlerine saygısızlık yapılmasına imkân sağlayacak bir atmosfer oluşturması sebebiyle İbn Ziyâd şiirde beddua ile anılmaktadır.
Yine Ebu’l-Esved’e ait olan aşağıdaki beyitte, Hz. Hüseyin’i şehit edenler Hz. Peygamber’in şefaatinden mahrum olmakla nitelenmekte ve böylece Hz. Hüseyin ve Hz.
Peygamber arasındaki yakınlığa vurgu yapılmaktadır49:

ِ اعةه ج مِدهِ ي وم ا ْْلِسا
ب
هش هف ه ه ه ْ ه
ه

ت ُح هسيْ نًا
ْ أهته ْر ُجو أ َُّمةٌ قهته له

Hüseyin’i öldüren bir topluluk kıyamet günü dedesinin şefaatini umabilir mi?
Kerbelâ olayından sonra Hz. Hüseyin’in ailesinden sağ kalanlar Şam’a, Yezîd’e
götürülmüştü. Yezîd’in onlara iyi davrandığı, ayrıca Hz. Hüseyin’in oğlu Ali Zeynelâbidîn olmadan yemek yemediği kaydedilir. Bir gün Ali Zeynelâbidîn ve Hz. Hasan’ın, o sırada 11 yaşında olan oğlu ‘Amr’ı çağırttı. ‘Amr’a, oğlu Hâlid’i göstererek
“Bununla güreşir misin?” dedi. ‘Amr da “Bize birer bıçak verirsen onunla dövüşürüm” dedi. Bunu duyan Yezîd, onu kucakladı ve aşağıdaki beyti söyledi50:
Ebu’l-Esved ed-Duelî, Dîvân, s. 336.
Ebû Mihnef, Maktel, ss. 46-49, 58-60; Taberî, Târîh, V, 391.
Ebu’l-Esved, Dîvân, s. 329.
50 İbn Sa‘d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘, Kitâbu’t-tabakâti’l-kebîr, thk. Ali Muhammed
Ömer, Mektebetu’l-Hâncî, Kahire 2001,VI, 449; Taberî, Târîh, V, 462;
47
48
49
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هه ْل تهلِ ُد ا ْْلهيَّةُ إََِّل هحيَّة

ِ
ِ ِ
هخهزٍم
ْ شْنشنهةٌ أ ْهع ِرفُ هها م ْن أ

Kişi babasına benzer [demişler]. Yılan, yılandan başka bir şey doğurur mu?
Bu sözlerle Yezîd ‘Amr’ı, babasına benzetmiş ve ilk şatırda “Kişi babasına benzer” meselini51 kullanarak yaptığı irsâlu’l-mesel sanatı ile onların âsi ve mücadeleci
bir aile olduğu yönündeki düşüncesini etkili bir biçimde anlatmıştır.
Hz. Hüseyin’in yardım davetini karşılıksız bırakan veya önce destek sözü verip
sonra sözünden cayarak Hz. Hüseyin ve beraberindekileri yüzüstü bırakan pek çok
kişi Kerbelâ olayı sonrasında pişmanlık yaşamıştır. Bunlardan biri de Ubeydullah b.
el-Hurr el-Cu‘fî idi. İbnu’l-Hurr bu konudaki pişmanlığını anlattığı aşağıdaki şiirinde,
Hz. Hüseyin’in şehadetinde pay sahibi olanlardan pişmanlık hissine kapılanların
duygularına da tercüman olmaktadır 52:

ِ
َّ
ت
الش ِه ه
ْيد ابْ هن فهاط همه
ت قهاتهلْ ه
أههَل ُكنْ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
هوبهْي هع ِة هه هذا النَّاكث ال هْع ْهد هَلئ هم ْه
ٍ أههَل ُك ُّل نه ْف
َّد هَن ِد هم ْه
ُ س هَل تُ هسد
ْله ُذو هح ْسهرةٍ هما ا ْن تُ هفا ِرق هَل ِزهمه
ِ
ِ
ِ
ْص ِرهِ هس ْقيًا م هن الْغهْيث هدائ همه
ْ هعلهى نه
ِ
ني هساِجه ْه
ُّ فه هك هاد ا ْْله هشا يه ْرفه
ُ ْ ض هوال هْع
ِ
ضا ِرهم ْه
ُحها ًة
اعا إِ هَل ا َْلهْي هجا
هخ ه
ً سهر
ِ ضر
اغ هم ْه
ِغ ٍيل
آس هاد
هسيهافِ ِه ْم
ْ ِِب
ه
هه
ِ ع
هَمها ِرمه
هَنبه هذتْ ُه ْم
به ْوًرا
ب
هه
صائ ه
ِ
ك الْيه ْوهم هو ِاِجه ْه
ل
ت
ح
هض
أ
د
ق
ض
هر
األ
ى
ْ
ه
هعله
ه
ْ
ْه ْ ه
ْ
ِ
ٍ ت ساد
ِ له هدى الْمو
ات هوهزْهًرا قه هماق هم ْه
هه
ْه
ِ
ِ
َّ
ت لهنها
فه هد ْع
ْ ُخطةً لهيْ هس
ِْبُهَلئ همه
ِ
ِ
ِ
ٍ
هعلهْي ُك ْم
منَّا
هَنقم
فه هك ْم
ْهوهَنق همه
ِ
ِ
ٍ
ت هع ِن ا ْْله ِمق ظهال هم ْه
ْ إِ هَل فئهة هزا هغ
ِ
ِ
ِ
ََّيل هم ْه
أه
هش َّد هعلهْي ُك ْم م ْن ُز ُحوف الد ه

هغ ِاد ٍر
هح َّق
هغ ِاد ٌر
أ ِهم ٌْي
ول
ُ يه ُق
ِو ْاعتِزالِه
ِِخ ْذهَلنِه
ِ
هعلهى
هونه ْفسي
ه ه
أه ُكو هن
أَّهَل
نه هد ًما
فهيها
ُص ْرتُه
نه ه
ِ
ُحهاتِِه
هِن هلْ أه ُك ْن ِم ْن
هوإِِمِن ألِم
ِ َّ
هَتهزَُّروا
ين
اح
هس هقى
ُهللا
أ ْهرهو ه
الذ ه
ِِ
ِ
هوهُمها مَل ْم
هج هداث ِه ْم
هعلهى
ت
ْأ
ُ هوقه ْف
ِ
يت ِِف ال هْو هغى
صال ه
له هع ْم ِري لههق ْد هكانُوا هم ه
ِ هسوا علهى نهص ِر اب ِن بِْن
ت نهبِيمِ ِه ْم
هَت َّ ْ ه
ْ
ْ
ِ وقه ْد طهاعنُوا ِمن دونِِه بِ ِرم
اح ِه ْم
ُ
ه
ه
ْ
ه
ٍ نه ْف
هزكِيَّ ٍة
س
فه ُك ُّل
يه ْقتُلُوا
فهِإ ْن
هصبه هر ِمْن ُه ْم
َّ هوهما إِ ْن هرأهى
ْ الر ُاؤو هن أ
ِوهد هاد هَن
هوته ْر ُجو
ظُلْ ًما
أهته ْقتُلُ ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ب هقتْله ْم
وَن
لههق ْد
له هع ْم ِري
هر َّغ ْمتُ ُم ه
ِِبه ْح هف ٍل
أ ِهس هْي
أه ْن
ِمهر ًارا
أ ُهه ُّم
ِ
ب
ِِف
ُزْرتُ ُك ْم
هوإََِّل
فه ُك ُّفوا
هكتهائ ه

Bu meselin birebir çevirisi “Bu, Ahzem’den hatırladığım bir huydur” olup, çocukları babalarına
benzetmek için kullanılırdı. Kaynaklarda geçen bilgiye göre bu meseli ilk söyleyen Ebû Ahzem künyeli
biridir. Bu şahsın oğlu Ahzem, babasına karşı âsi biri idi. Ahzem öldü ve geride çocuklar bıraktı.
Çocuklar bir gün bir sebepten dedeleri Ebû Ahzem’e saldırdılar ve onu yaraladılar. Bunun üzerine Ebû
Ahzem söz konusu meseli söyledi ve bundan sonra bu mesel, çocukları, huyları yönüyle, babalarına
benzetmek üzere kullanılır oldu. Bk.: ‘Askerî, Ebû Hilâl Hasen b. Abdillah, Cemheratu’l-emsâl, Dâru’lFikr, Beyrut ty. I, 541; Meydânî, Ebu’l-Fadl Ahmed, Mecma‘u’l-emsâl, thk. Muhammed Muhyiddîn
Abdulhamîd, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut ty., I, 361.
52 Ebû Mihnef, Maktel, s. 120-121; İbn Sa‘d, Tabakât, VI, 458; Belâzürî, Ensâb, VII, 31; Taberî, Târîh, V,
470. Aynı şahsa isnad edilen, benzer bağlamda söylenmiş başka bir şiir için bk.: Belâzürî. Ensâb, VII,
32; Dîneverî, Ahbâr, s. 262; İbn A‘sem, Futûh, V, 75.
51
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Zâlim oğlu zâlim vali diyor ki: “Fâtıma’nın oğlu Hüseyin ile [sen de] savaşmıştın.”
[Hüseyin’den] ayrılıp ona ihanet etmem ve bu, ahdini bozan [valiye] biat etmem
sebebiyle kınanmayı hak ettim.
Ona yardım etmediğim için bin pişmanım. Doğrusu dizginlenmeyen her nefis
[sonunda] pişmanlık yaşar.
Onun hamilerinden olmadığım için, beni terk etmeyen bir kedere sahibim.
Ona yardım edenlerin ruhları her daim şâd olsun.
Onların kabirleri başında durdum. Şimdi gözlerim sicim [gibi yaş] akıtırken neredeyse ciğerim parça parça olacak.
Yemin olsun onlar mücadeleye koşan, savaşta atılgan, şanlı muhafızlardır.
Onlar, kılıçlarıyla Peygamber torununa yardım ettiler, sazlığın aslanları gibi…
Onun uğruna, günahların savurduğu, helake duçar olacak bir topluluğa mızraklarıyla saldırdılar.
Onlar [senin uğrunda] öldürülmüşse yine bil ki yeryüzündeki, arınmış her nefis
bugün senin için mahzun olmuştur.
Hiç kimse ölüme karşı onlardan daha sabırlı olanını görmedi. Üstün ve cömert
kimseler[dir onlar]…
Hem onları haksız yere öldüreceksin hem de bizim sevgimizi bekleyeceksin.
Vazgeç artık bize uymayan beklentilerden.
Yemin olsun onları öldürme konusunda bizi siz zorladınız. Artık sizden onların
intikamını alacak nice kimselerimiz var bizim.
İyiden iyiye niyetliyim bir ordu içerisinde yürümeye, haktan sapmış zalim bir güruha karşı.
Artık vazgeçin! Yoksa öyle birliklerin içerinde size geleceğim ki, onlar size karşı
Deylemîlerin saldırılarından daha beter[ini yapacak].
Kasideye, Hüseyin’e yardım etmemekten duyduğu üzüntü ve pişmanlığı dile getirerek giriş yapan şair, mersiye formuna uygun biçimde, ölenlere ağlayarak ve onların yüksek erdemlerini sayarak devam etmektedir. Ayrıca, siyasi otorite tarafından
bu işe zorlandıklarını ve nefislerinin sesine kulak vererek Hz. Hüseyin’in şehadetine
katkı sağladıklarını belirtmekte ama bunun intikamını alacaklarını ifade etmektedir.
Bu kaside esasında, Kûfelilerin karmaşık duygularının terennüm edildiği ve içerisine
düştükleri çelişkili durumu yansıtan ilginç bir örnek olarak kabul edilebilir.
Hz. Hüseyin’in şehadetinden dolayı duyulan pişmanlıklar ve bu yönde belirginleşen intikam alma isteği zamanla aksiyona dönüşmüştü. Bu yöndeki girişimlerden
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biri de Süleyman b. Surad öncülüğündeki Tevvâbûn hareketidir. Bu hareket çerçevesinde, Abdullah b. Avf b. Ahmer, Hz. Hüseyin’in kabrini ziyaret ettikten sonra savaşmak üzere yola koyulduklarında aşağıdaki recezi söylemişti53:

هخهر ْج هن يُلْ ِم ْع هن بِنها أ ْهر هس هاَل
هع هوابِ ًسا هَْي ِملْنهنها أهبْطه هاَل
يد أه ْن نه ْل هقى بِِه ْاألهقْ ته هاَل
ُ نُِر
ِِ
َّ َّر الض
َُّلهَل
اهلْ هقاسط ه
ني الْغُد ه
هو ْاأل ْهم هو هاَل
هوا ْْلِ هج هاَل

ضنها ْاأل ْهه هل
ْ هوقه ْد هرفه
ِ ِ
يض
هوا ِْلهفهرات الْبِ ه

Kılıçlarımız bilenmişken yola koyuldu,
Biz kahramanları taşıyan develer.
Orada düşmanla buluşmayı istiyoruz,

Zalim, gaddar ve sapkın [düşmanla]…
Ailemizi ve malımızı-mülkümüzü terk etmişiz
[Bir de] Beyaz tenli utangaç [hatunlarımızı] ve süslü evlerimizi…
Hz. Hüseyin’in kâtilleri ile savaşmak üzere yola çıkan kafiledeki Abdullah b. ‘Avf,
intikam uğruna ölümü göze aldıklarını ifade etmekte ve düşmanı zâlim, gaddar ve
sapkın olarak nitelemektedir. Çünkü ona göre, bu güruh Hz. Peygamber’in torunu
Hüseyin’in hakkı olan halifeliği elinden alarak ona haksızlık etmiş, Kerbelâ’da acımasızca onu şehit etmiş ve bu eylemleri sebebiyle yoldan çıkmışlardır.
Kûfe ahalisinin Hz. Hüseyin’in intikamını alma çabaları Emevî iktidarı çevrelerince tuhaf karşılanmıştır. Örneğin el-Mutevekkil b. Abdullah el-Leysî’nin, Muhtâr esSekafî hareketini eleştirmek için söylediği aşağıdaki şiirde Kûfelilerin, hem Hz. Hüseyin’in şehadetinde rol oynamak hem de onun ölümüne ağlamak ve intikamı peşine düşmek gibi tutarsız bir davranış sergilediği vurgulanmaktadır54. Ona göre Muhtâr, kendisine vahiy geldiğini iddia eden sapkın bir kimsedir ve iktidara karşı girişilen
bu tür kalkışmalar İslâm toplumu içerisinde fitneye sebep olmaktadır:

أهطْهو ُار
ِِب ْههلِ ِه
الزهما هن
إِ َّن
َّ
هو هس هقى هم هساكِ هن هه ِام هها ْاأل ْهمطه ُار
هض َّل ِم َّم ْن هغَّرهُ ال ُْم ْخته ُار
ِِب ه
هحهر ُار
ُُْي هل الْغُبه ُار
ْ هوأهنْتُ ْم أ
ِ
هحبه ُار
ْ لهته هوطَّأ
ْ هت له ُك ْم بِه ْاأل
53
54

ُقهته لُوا ُح هسْي نًا ُُثَّ ُه ْم يهْن هع ْونهه
ت
ْ ضيمِ هع
ُ ف قهتْ لهى
هَل تهبْ عُ هد ْن ِِبلطَّ ِم
َِّج ِال هْحتت لِوائِه
َّ هما ُش ْرطهةُ الد
ه ه
ِ
أهبهِِن قه ِس مٍي أ ْهوث ُقوا هد َّجاله ُك ْم
ِ ب ِعْن هد أ
ِ له ْو هكا هن ِعلْم الْغهْي
هخي ُك ْم
ُ

Taberî, Târîh, V, 591; İbn A‘sem, Futûh, III, 39.
Cubûrî, Yahya, Şi‘ru’l-Mutevekkil el-Leysî, Mektebetu’l-Endelus, Bağdad ty., ss. 255-256.
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هخبه ُار
هَتِِْت بِِه
ْ ْاألهنْبهاءُ هو ْاأل
ِ
ص ُار
صا ُك ُم هوح ه
طه ْع ٌن يه ُش ُّق هع ه
ِ
اج ِة هَن ُر
ِِبه ُك مف ِه ْم هْحت ه
ت ال هْع هج ه
إََِّل هوهه ُام ُك هماتِ ُك ْم أ ْهع هش ُار

ِ
ضى
يما هم ه
هوله هكا هن أ ْهمراً بهْي نه نها ف ه
ِ
ب هو ْحيه ُك ْم
إِِمِن هأل ْهر ُجو أه ْن يُ هك مذ ه
َّ هويه ِجيئُ ُك ْم قه ْوٌم هكأ
هن ُسيُوفه ُه ْم
َل يهنْ ثهنُو هن إِذها ُه ُم هَلقه ْوُك ْم

Hüseyin’i öldürmüşler bir de ağlıyorlar. Ne günlere kaldık!

Taff’ta yitirilen maktuller uzak değildir. Onların cansız bedenlerinin meskenlerini yağmurlar sulasın.
Deccal’in sancağı altındaki askerler Muhtâr’ın kandırdığı kimselerden daha
şaşkın değildir.
Ey Kasîoğulları55, sizler hür kimselersiniz, deccalınız [Muhtâr’a] sahip çıkın da
fitne bulutu dağılsın.
Şayet [iddia edildiği gibi] gaybın bilgisi sizin kardeşinizde olsaydı âlimler bu mücadelede size muvafakat eder,
Aramızda gerçekleşen olaylar hakkında vahiy bilgi verirdi.
Umarım birliğinizi bozacak bir saldırı ve kuşatma, sizin vahiy [iddianızı da] çürütecektir.
Size öyle bir topluluk gelecek ki onların ellerindeki kılıçlar toz bulutu altındaki
yangın gibidir.
Onlar sizinle karşılaştı mı erlerinizin başlarını parça parça etmeden geri dönmezler.
Kuşkusuz Kerbelâ olayı, insanlardaki Ehl-i beyt sevgisini perçinlemiş, devam
edegelen siyasi-kabilevi kamplaşmaları körüklemiştir. Daha önce de aynı kabileye
hitaben söylediği bir şiirine yer verdiğimiz Ebu’l-Esved’in, Ehl-i beyt sevgisi temalı bir
şiiri ile konuyu sonlandırmak uygun olacaktır:

َّه ِر هَل تهنْ هسى هعلِيَّا
ْ طههو هال الد
ِ
ضى هعلهيَّا
ْ ِم هن ْاأل
هع همال هما يُ ْق ه
هوال هْو ِصيَّا
هوحهْهزهة
ًهو هعبَّاسا
ِ ب الن
َّاس ُكلمِ ِه ْم إِلهيَّا
ُّ هح
أه
ِ
ِ
ِ
ُس هوةٌ إ ْن هكا هن هغيَّا
ْ هوفيهم أ
ت هحيَّا
ُ هوأ ْهه ُل هم هودَِِّت هما ُد ْم
ِْ ر هحى
اْل ْس هَلِم هلْ يه ْع ِد ْل هس ِوََّي
ه
ِ
ِ
ِ
ت هعلهى هه هوََّي
ُ ْأهجيءه إذها بُعث
55

قول األ ْهرذهلُو هن بهنُو قُ هش ٍْْي
ُ يه
ِ
ف يه ُكو ُن ته ْركي
ت هَلُْم هوهكْي ه
ُ ْفه ُقل
ِ
يدا
ُّ أ ُِح
ً ب ُُمه َّمداً ُحبماً هشد
ِ
ِ
بهنو
ُِب هوأهقْ هربُوه
هع مم النه ِم
ِ
ُ فهِإ ْن يه
ُك ُحبُّ ُه ْم ُر ْش ًدا أُصْبه
ِ
يح ِة ِم ْن له ُدِمِن
ُه ُم أ ْهه ُل النَّص ه
ِ
ت
ْ استه هد هار
ْ هه ًوى أ ُْعطيتُهُ له َّما
ِب اَّلل
ِ
ِ
هح ََّّت
ه
أُحبُّ ُه ُم ْلُ ِم

Muhtâr’ın kavmi Sakîfoğullarını kastediyor.
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اجته هَب ِمْن ُه ْم نهبِيَّا
ْ هه هد ُاه ْم و
قه ِوًَّي
أ ْهمًرا
تههربَّ هع
ُأ ْهمُره
لههُ هَل هُْي هعلُو هن لههُ هَِسيَّا
ُضعِ ُفوا هم هعهُ بهلِيَّا
ْ هسله ُم أ
ْ هوأ
هوال هْم ِطيَّا
الس هوابِ ُغ
هعلهْي ِه َّن
َّ

ت اَّللهه خالِ هق ُك ِمل هش ْي ٍء
ُ ْهرأهي
ِ ول
اَّلل هح ََّّت
آس ْوا هر ُس ه ه
ُه ُم ه
َّ هجابُوا
ًاَّلله هخ ْوفا
هوأهقْ هواماً أ ه
ِ
ُمهزيْنهةُ ِمنْ ُه ُم هوبهنُو غ هفا ٍر
ٍ ي ُقودو هن ا ْْلِياد مس َّوم
ات
هه
ُ ه
ُه ه

Rezil Kuşeyroğulları diyor ki: “Çok zaman [geçti] Ali’yi unutamıyorsun.”
Ben de dedim ki: “Üzerime borç olan bir işi nasıl terk ederim!
Muhammed’e aşığım, Abbas, Hamza ve [Peygamberin] vasîsi [Ali’ye de…]
Peygamber’in amcasının çocukları ve yakınları benim için insanların en sevimlileridir.
Onları sevmek doğruluksa, isabet etmişim [demektir]. Yok, sapkınlıksa üsve-i
[hasene]56 onlar arasında[n çıkmışken bu nasıl olur.]
Onlar nasihat ehlidir benim nezdimde. Dahası, sevgimin sahibidirler ben yaşadıkça.
Bana bahşedilen bu aşk, İslam çarkı döndükçe yolundan sapmaz.
Onları Allah için seviyorum. O kadar ki, diriltildiğimde de bu aşk üzere olacağım.
Ben biliyorum ki Allah her şeyi yarattı, onları hidayet üzere kıldı ve onlardan bir
peygamber seçti.
[Akrabaları,] Peygamberi destekledi de nihayetinde onun işi sapasağlam oldu.
Şirk koşmaksızın Allah korkusuyla [yardım davetine] icabet eden bazı kavimler
[gördüm].
Müzeyne onlardandır. Ğıfâroğulları ve Eslem de… Onun yanında imtihanları [ve
mükâfatları] katlanmış[tır onların]…

3. ŞİİRLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ: “HZ. HÜSEYİN” VE “ÖTEKİ”
PORTRELERİ
Şiirler, Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye yolculuğu anından itibaren Kerbelâ olayını bizatihi
yaşamış, hadiseye tanıklık etmiş ve bulundukları zaviyeden bir biçimde olaya dönük
hissiyatın tercümanı olmuştur. Zira Arap şiirinin, “hayatla iç içe olma” karakterinin
baskın olduğu, erken dönemlerinden söz edildiğinde bu durum son derece normaldir. Hz. Hüseyin’in destekçilerinden bazılarının mübarezeye çıkarken anlık duygularını recez formunda nazma dökmeleri de bununla izah edilebilir. Bu mübareze şiirlerinin, recez formuna uygun olarak, ani ilhamla ve irticalen söylenmiş, nazmı kolay,

56

Hz. Peygamber kastediliyor.
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lafızları basit, manaları açık ve söz sanatlarından uzak bir nitelik taşıdığı gözlenmiştir. Buna mukabil, özellikle Kerbelâ sonrasında söylenmiş kasidelerin, edebî değeri
daha yüksek, lafızları seçkin, anlamları derin ve çeşitli edebî sanatlarla zenginleştirilmiş bir karakter taşıdığı anlaşılmıştır.
İnceleme konusu yapılan az sayıdaki bu şiirin, fahr, mersiye, medih, hiciv ve Ehli beyt sevgisi gibi geniş bir konu ve tema yelpazesinde kümelendiği görülmektedir.
Özellikle bazı Hz. Hüseyin yanlıları Kerbelâ günü, şiiri de kılıç gibi bir mücadele aracı
görmüş, bu çerçevede söyledikleri recezlerinde savaşçıların moral ve motivasyonunu arttırmayı hedeflemişlerdir. Mübarezeye çıkarken söylenen bu şiirlerde kişiler,
soyluluk ve şerefli olma özelliklerini öne çıkarmışlar, Hz. Hüseyin’i savunmak gibi
önemli bir misyonu yüklenerek sayı ve teçhizat bakımından kendilerinden daha
güçlü bir güruha karşı mücadele verdikleri için cesaret ve kahramanlıkları ile övünmüşlerdir (fahr ve hamaset). Diğer bazı şiirlerde şairler, Kerbelâ’da yitirilen şehitlere
ağlayarak (mersiye), Hz. Peygamber’in soyundan gelen veya onlara destek olan bu
yiğitlerin üstünlük ve faziletlerinden bahsetmişlerdir (medih). Ayrıca, Hz. Hüseyin ve
yakınlarını hunharca katleden veya buna sebep olan kimselerle, Hz. Hüseyin’e söz
verdikleri halde sözlerinde durmayarak onu yalnız bırakanlara eleştiriler yöneltilmiştir (hiciv).
Şiirler, Kerbelâ olayı sırasında veya hemen sonrasındaki, Ehl-i beyt, Hz. Hüseyin
ve öteki tasavvurları hususunda da bir takım veriler sunmaktadır. Zira şairler bir taraftan, olay hakkındaki duygu ve düşüncelerini nazma dökerken diğer yandan da bu
olayın tarafı olan kişiler hakkında kısa ama fikir verici betimlemeler yapmaktadır.
Öncelikle Hz. Hüseyin’in kıyamı ve bunun noktalandığı Kerbelâ olayına çoğunluk tarafından siyasi-kabilevi bir bakış açısıyla yaklaşıldığı ama meselenin dinî bir zeminde
yorumlandığı anlaşılmaktadır.
Şiirlerde en çok öne çıkan karakter doğal olarak Hz. Hüseyin’dir. O, soylu, şerefli,
hür ve gönlü zengindir. Yaşadığı çağda en hayırlı kişidir. Kendisi hidayete sevk edilmiş (mehdî), insanların da hidayetine vesile olandır (hâdî). Onun bu erdemleri düşmanları tarafından bile ikrar edilir. Zira onun değeri, dedesi olan Hz. Peygamber’den
kaynaklanır. Ehl-i beyt de Hz. Hüseyin portresini tamamlayan bir unsurdur. Çünkü o,
Hz. Peygamber’in vazifesini icra etmesinde ona destek olmuş bu seçkin zümrenin
bir ferdidir.
Şiirlerde “öteki” yani Hz. Hüseyin’i şehit eden veya onu yalnız bırakarak şehadetine sebep olanlar için de genel bir portre ortaya konmaktadır. Onlar, yağmacı (gasıp), günahkâr, zalim, zorba, gaddar, sapkın ve münafık bir toplumdur. Hz. Peygamber’in torunu Hüseyin’in hakkı olan halifeliği elinden alarak ona haksızlık etmiş, Kerbelâ’da acımasızca onu şehit etmiş ve bu eylemleri sebebiyle yoldan çıkmışlardır.
Hz. Peygamber’in emaneti olan Hüseyin’e sahip çıkmak bir yana dursun, ona her
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türlü eza ve cefayı reva görmüşler, böylece Peygamber’in kendilerine yaptığı iyiliklere
karşı nankörlük etmişlerdir. Allah’ın lanetine uğramış olan bu toplum Hz. Peygamber’in şefaatin de mahrum kalacaklardır.
SONUÇ
Arap edebiyatında Kerbelâ hadisesini konu alan ilk şiirler, konunun ilk nüveleri
olması yönüyle, planlı bir kaside yapısı arz etmemektedir. Bu şiirlerde ortaya konan
Hz. Hüseyin portresi, sonraki dönemlerde olduğu gibi menkıbevi değil, son derece
sade ve gerçekçidir. Hz. Hüseyin, şiirlerde henüz bir imge unsuru veya cesaret ve
kahramanlık sembolü olarak değil, haksızlığa uğramış ve şehit edilmiş “Hüseyin”
olarak, yani bizzat kendisi olarak resmedilmiştir. Şiirlerde Hz. Peygamber ile Hüseyin
arasındaki akrabalık ve sevgi ilişkisi sürekli canlı tutulmuş, mücadele hakkındaki
duygu ve düşünceler çoğunlukla siyasi-kabilevi bir bakış açısıyla, fakat dinî terminolojiyle terennüm edilmiştir.
Çalışmada her ne kadar, genel bir kanaat oluşturacak, kayda değer veriye ulaşılmışsa da bulguların, bu çerçevede nihaî sonuca ulaşmak için yeterli olduğu söylenemez. Zira çalışmanın niteliği bakımından konu, “ilk söylenen şiirler” arasından “erken dönem kaynaklarında yer alan örnekler” ile sınırlandırılmış ayrıca tarih kaynaklarından alınan şiirlerin, en az bir Şiî ve en az bir Sünnî kaynak tarafından müştereken rivayet edilmiş olmasına özen gösterilmiştir. Zira Ebû Mihnef (ö. 157/773) ve
İbn A‘sem (ö. 320/932’den sonra) gibi Şiî müelliflerin eserlerinde, Belâzürî (ö.
279/892) ve Taberî (ö. 310/923) gibi, sünnî çevrelerce makbul kabul edilen kaynaklarda yer almayan çok sayıda şiirin bulunduğu, müştereken rivayet edilenlerde
bile değerlendirmeye yön verecek farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Ayrıca İbn Nemâ
el-Hıllî’nin (ö. 645/1247) Musîru’l-Ahzân’ı, Ağâ ed-Derbendî’nin (ö. 1285/1868)
İksîru’l-İbâdât ve Esrâru’ş-Şehâdât’ı ve Muhammed Mehdî el-Hâirî’nin (ö.
1358/1939) Me‘âli’s-Sıbteyn’i gibi nispeten daha geç dönem olarak sayılabilecek
Şii kaynaklarında yer alan ve Kerbelâ olayına yakın döneme ait olduğu iddia edilen
bazı şiirlerin, söz varlığı ve muhteva itibariyle, çalışmamızda kullandığımız şiirlerden
farklı bir karakter arz ettiği fark edilmiştir. Bu durum, söz konusu şiirlerin daha sonraki dönemlere ait olmasına rağmen erken dönemlerde yaşamış şahsiyetlere nispet
edildiği şeklinde bir düşünceye sevk etmektedir.
Tabi ki tüm bu değerlendirmelerin bilimselliği, bu alanda yapılacak daha kapsamlı çalışmalarda somut örneklerle ortaya konulmalıdır. Sadece Ebû Mihnef’in
Maktelu’l-Huseyn adlı eserindeki şiirlerin müstakil olarak çalışılması bile yaklaşık
olarak hicrî ilk asrın ortalarına kadarki belli bir çevrenin edebî ürünlerinde yer alan
Kerbelâ, Hz. Hüseyin, Ehl-i beyt, Emevîler vb. imgeleri ortaya koyacak olması bakımından yararlı olacaktır. Ayrıca Kerbelâ olayı çerçevesinde ortaya çıkmış, sonraki
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dönemlere ait edebî ürünlere dair çalışmaların arttırılmasının, bir yandan bu konudaki edebî zenginliği ortaya çıkaracağı, diğer yandan da kolektif bilinçaltındaki Ehl-i
beyt algısı, bu konudaki tarihi kırılmalar ve dönüşümlerin tespitine imkân sunarak
konunun daha sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Zira şiir çoğu zaman halkın hissiyatının tercümanıdır ve bunu her zaman
ilmî kitapların teorik tartışmaları arasında bulmak mümkün olmayabilir.
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