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ÖNSÖZ

َ ّ الص ََل ُة َو
َ ّ ِل َب لّ ِ ا ْل َاَلَمي َن َو
الس ََل ُم َعلَى َب ُسوللنََ ُم َح ّ َم ٍد
اَ ْل َح ْم ُد ل ّٰ ل
ص ْح لب له أ َ ْج َم لاي َن
َ َو َع ٰلى ٰالل له َو

Bizi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v) Efendimiz’e
ümmet kılan ve O’nun Eh-i Beyti’nin muhabbetini gönüllerimize yerleştiren Yüce
Rabbimize nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun!
İlimde, irfanda, ibadette ve takvâda zirve olan nezih Ehl-i Beyt’ini bizlere
mukaddes bir emânet olarak bırakan Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e, âl ve ashâbına da nihâyetsiz salât ü selâm olsun!
Peygamber Efendimiz (s.a.v), muhterem evlatlarını ve torunlarını çok sever ve ümmetinin de onları sevmesini arzu ederlerdi. O’nun bu isteğini daha güzel
bir şekilde yerine getirebilmek için, meşhur olan iki torununu yakından tanımayı
istedik. Aslında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimiz iki güzel misâl… Onlara bakarak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bütün evlâtlarını ve torunlarını gözümüzde canlandırmak, onların da bu asîl soya mensup olduklarını düşünmek, güzel
ahlâklarını ve derin rûhî yapılarını hayal ederek gönül tahtımıza sultân etmek, başta gelen vazifelerimiz arasındadır. Zîrâ onları sevmek Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i sevmek ve O’nun tarafından sevilmek demektir. Ve nihâyetinde Allah
Teâlâ’nın rızâsına ve muhabbetine ermek demektir.
Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in şerefli neslinin hayat ve ahlâklarını okuyup da duygulanmamak mümkün değildir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var ki o da bu alanda pek çok yanlış bilginin uydurulup anlatılıyor olmasıdır.
Maalesef kötü niyetli insanlar ve sapık fırkalar, büyük bir bilgi kirliliğine sebep
olarak bu büyük insanlardan gelen pek çok sağlam bilginin de zâyî olmasına sebep olmuşlardır. Bu sebeple bize nakledilen bilgileri iyi ayırmak ve ona göre hüküm vermek lâzımdır. Bu durumu dikkate alarak biz de kitabımıza sahih olan rivâyetleri kaydetmeye, senedi zayıf olan bilgileri almamaya gayret ettik. Onun için
okuyucularımız, daha evvel işittikleri bazı bilgileri burada bulamayabilirler.
Cenâb-ı Hak, hakkı hak olarak bilip ona ittibâ etmeyi, bâtılı da bâtıl olarak
bilip ondan ictinâb etmeyi nasîb eylesin! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in pâk neslinin hayatından derlenen müstesnâ misallerden istifâde ederek hayatımıza güzellikler katmayı lûtfu ve keremiyle ihsân eylesin! Âmîn!
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Bu vesileyle, “111 Hâtıra” serisinin ortaya çıkmasına sebep olan ve devam
etmesi için büyük bir gayret sarfeden Pek Muhterem Ağabeyim Yusuf Selman
Tan Beyefendi’ye sonsuz teşekkürlerimi arzediyor, kendilerine duâlar ediyorum.
Dr. Murat Kaya
31.08.2015
Küçük Çamlıca
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Kısaltmalar:
(c.c): Celle celâlüh: Allah Teâlâ’nın kadri çok yüce ve ulvîdir.
(s.a.v): Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin!
(r.a): (Erkekler için) Radıyallâhu anh: Allah ondan râzı olsun! (Kadınlar
için) Radıyallahu anhâ: Allah ondan râzı olsun! (iki kişi için) Radıyallahu anhümâ: Allah o ikisinden râzı olsun! (Çok kimse için) Radıyallahu anhüm: Allah
onlardan râzı olsun!
(a.s): Aleyhisselâm: Ona selâm olsun!
bkz.: Bakınız.
DİA: Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.
haz.: Hazırlayan.
Hz.: Hazreti.
mad.: Maddesi.
thk.: Tahkik eden.
trc.: Tercüme eden.
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Hz. Hasan’ın Kısaca Hayâtı
Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in sevgili torunu Hz. Hasan (r.a), Hicrî 15 Ramazan 3, milâdî 625 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Kendisine Hasan
ismini Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz verdi. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babası
Ali bin Ebî Tâlib, annesi Hz. Fâtıma bint-i Muhammed bin Abdullah (s.a.v)’dir.
Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında
büyüdü. Râşid halifelerin beşincisidir. Halifelik hakkından Muâviye lehine vaz
geçmek sûretiyle müslümanlar arasındaki birliği temin etmiştir. Cömert ve hakîm
bir zat idi.
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den 13 hadîs rivayet etmiştir. Rivayetleri Sünen’lerde yer alır.
Birkaç hanımdan 11 çocuğu olmuştur. İsimleri; Muhammed, Zeyd, Hasan,
Hasan, Kâsım, Ebû Bekir, Abdullah, Amr, Abdurrahmân, Ömer, Talha.
28 Safer 49 / 7 Nisan 669 tarihinde Medîne-i Münevvere’de vefat etmiştir.
Yezîd bin Muâviye ile evlendirilmek vaadiyle kandırılan eşi Ca’de bint-i Eş’as bin
Kays tarafından zehirlendiği rivâyet edilir.1
Vefat etmeden önce kardeşi Hüseyin’e, Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in
yanına, bu mümkün olmadığı takdirde Cennetü’l-Baki’de annesinin yanına defnedilmeyi vasiyet etti. Mervân bin Hakem birinci teklife karşı çıktığı için Medine
vâlisi Saîd bin Âs’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Cennetü’l-Bakî’de annesinin yanına defnedildi.
Hz. Hasan, küçüklüğünden itibaren halim, selim, çarpışma ve mücadeleyi
sevmeyen, sulh ve anlaşmayı tercih eden bir şahsiyet ve karakter sergilemiştir.
Babasının yanında Cemel ve Sıffîn muhârebelerinde yer almasına rağmen çarpışmaya katılmamıştır.2
Hz. Hasan’ın, Tasavvuf ve zühd dünyasında mühim bir yeri vardı. Günlerinin çoğunu oruçla geçirir, riyâdan uzak durur ve nâzik bir dille konuşurdu.3
Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a), yüzüklerine “Zikrullah” nakşettirmişlerdi. Hiçbir zaman gaflete düşmek istemiyor, unuttuklarında hemen hatırlayıp
dâimâ Allah’ın zikriyle meşgul olmayı istiyorlardı.
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İbnü’l-Esîr el-Kâmil, III, 460; Üsdü’l-ğâbe, II, 15; Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 192.
Varol, Mehmet Bahaüddin, Hz. Hasan, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2014, 154, 194.
3
Heyet, Sahâbe’den Günümüze Allah Dostları, İstanbul: Şule Yayınları, 1996-2001, II, 100.
4
Beyhakî, Şuab, VIII, 368/5950; Varol, Hz. Hasan, s. 192.
1
2
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Hz. Hasan’ın fazîletleri saymakla bitmez. O, efendi| hilm, vakar, sekînet ve
hayâ sâhibi, son derece cömert, herkes tarafından sevilen, fitne ve kılıçtan nefret
eden bir zât-ı mübârek idi.5
Hz. Hasan, 25 defa yürüyerek haccetmiştir. Ağzından hiç kötü söz çıkmazdı.
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Hz. Hasan’ın neslinden gelenlere “Şerîf” unvanı verilmiştir. Tarihte bunlar tarafından kurulan İdrîsîler, Ressîler, Sa’dîler ve halen devam eden Filâlîler
(Fas) ile Hâşimîler (Ürdün) gibi birçok hânedan vardır.

5
6

Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 189.
Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 190.
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Hz. Hüseyin’in Kısaca Hayâtı
Hüseyin (r.a), hicrî 5 Şaban 4, milâdî 10 Ocak 626 târihinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Künyesi Ebû Abdullah’tır. “Şehîd” lakabıyla meşhurdur.
Rasûlullah (s.a.v), ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplar tarafından
pek bilinmeyen Hüseyin ismini kulağına bizzat ezan okuyarak koydular ve doğumunun yedinci gününde Akîka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma’dan saçının ağırlığınca
fakirlere gümüş dağıtmasını istediler.
Hz. Hasan doğumunun yedinci günü sünnet edildi.7
Babası Ali bin Ebî Tâlib, annesi Hz. Fâtıma bint-i Muhammed bin Abdullah (s.a.v)’dir.
Rebâb bint-i İmriü’l-Kays ile evlenmiş ve Ali Ekber, Ali Zeynelâbidîn,
Fâtıma, Sükeyne, Ebû Bekir, Ömer, Abdullah, Muhammed, Cafer isimlerinde
çocukları olmuştur.
Hicrî 10 Muharrem 61, milâdî 680 tarihinde Kûfe yakınlarındaki Kerbelâ’da şehîd edildi.
57 yaşında şehîd edilmiş olmasına rağmen gönüllerde hep genç olarak kalan ve gençlere örnek fazîletli davranışlarıyla hayalleri süsleyen bir şahsiyettir.
O, hicretin 4. senesinde, yâni kâinâtın en mes’ûd günlerini yaşadığı Asr-ı
Saâdet’te dünyaya gelmiş ve muhterem dedesinin göz bebeği olmuştu. Onu gören:
“–Bu kadar güzelini de hiç görmemiştim!” derdi. Çünkü o, insanların
Allâh Rasûlü’ne en çok benzeyeni idi.8
Hz. Hüseyin, 6 yaşına kadar Peygamber Efendimiz’in muhabbet kucağında
çok mesrûr ve neşeli günler geçirdi. Çünkü Rasûlullâh (s.a.v) torunlarına çok düşkündü ve onları, “Siz Allâh’ın reyhânlarısınız.” diye severdi.9 İsteklerini tereddütsüz yerine getirir, onlarla oyun oynar, sırtına bindirip gezdirir, hatta secdede iken
sırtına çıktıklarında onlar ininceye kadar bekler, rahatsız etmek istemezdi.
Hüseyin (r.a), insanların gıpta ettiği müstesnâ bir şahsiyet idi. Çok üstün
fazîletlere sâhip bir insandı. Herkes tarafından sevilirdi.
Hz. Hüseyin (r.a) çok cömert ve mütevâzı idi:

Âsım Köksal, İslâm Târihi, IV, 325; Şeblencî, Mümin b. Hasan b. Mümin, Nûru’l-Ebsâr fî Menâkıbi Âli Beyti’n-Nebiyyil Muhtâr, Diyarbakır 1978, s. 131; Varol, Hz. Hasan, s. 51.
8
Buharî, Ashabu’n-Nebî, 22; Tirmizî, Menakıb, 30/3778.
9
Tirmizî, Birr, 11; İbn-i Mâce, Edeb, 3.
7

7

“Cömert, efendi olur; cimri ise hor ve hakîr olur. Bu âlemde bir mü’min
kardeşinin iyiliğini kendinden önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur” buyururdu.
Hayâtını Allâh rızâsını ve âhireti kazanmaya adaması, onu pek ulvî makamlara yükseltti. Cennet gençlerinin efendisi oldu.
Hz. Hüseyin (r.a), kendini ibadete vererek zühd ve takvâya dayalı bir hayat sürdü. İnsanlara iyilik ve yardım etmeyi çok sevdi. Müslümanlar arasında huzur ve sükûnu sağlamak, birlik ve beraberliği devam ettirmek için âzâmî gayret
sarfetti. Fitne kıpırdanışlarına fırsat vermedi. Muhterem dedesi Peygamber (s.a.v)
Efendimiz’in mânevî mîrâsını koruyup yüceltmek için çalışırken hunharca şehîd
edildi. Ona revâ görülen zâlimâne hareketler Fahr-i Kâinât Efendimiz’i ve müslümanları çok üzdü.
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Ezân / 1
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e hizmet eden Ebû Râfi şöyle buyurmuştur:
“Hz. Fâtıma (r.a), Hz. Hasan’ı dünyaya getirdiğinde Allah Rasûlü (s.a.v)
Efendimiz’in onun kulağına namaz ezanı gibi ezan okuduklarını gördüm.” (Ebû
Dâvûd, Edeb, 106-107/5105; Tirmizî, Edâhî, 16/1514; Ahmed, VI, 391)

Yeni doğan bir çocuğa isim verirken sağ kulağına ezân okunması, sol kulağına da kâmet getirilmesi sünnettir. Daha sonra ise iki kulağına da üçer defa ismi söylenir.
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Efendimiz’den Bir Parça / 2
Hz. Abbas’ın zevcesi Ümmü’l-Fadl (r.a) şöyle anlatır:
“Bir gün Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelip:
«−Rüyamda sizin uzuvlarınızdan birinin benim evimde olduğunu gördüm!» dedi. Efendimiz (s.a.v):
«−İnşaallah Fâtıma bir oğlan dünyaya getirecek ve sen de ona bakacaksın!» buyurdular.”
Fâtıma (r.a) Hasan’ı dünyaya getirdi. Onu Ümmü’l-Fadl’a verdi. O da Hz.
Hasan’ı, oğlu Kusem’in sütü ile emzirdi.
Ümmü’l-Fadl (r.a) şöyle devam eder:
“Bir gün Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i ziyâret ederek Hz. Hasan’ı
kendilerine getirdim. Nebî (s.a.v) onu alıp mübârek sadırlarının üzerine koydular.
Küçük yavrucak da Efendimiz’in sadrına bevletti. İdrar Efendimiz’in izârını ıslattı. Ben de hemen elimle çocuğun omuzlarından ittirdim.
Allah Rasûlü (s.a.v):
«‒Oğlumun canını yaktın, Allah seni ıslâh etsin, sana rahmet eylesin!» buyurdular. Ben:
«‒İzârınızı verin de yıkayıvereyim!» dedim. Efendimiz (s.a.v):
«‒Kız çocuğunun bevli yıkanır, oğlan çocuğunun bevlinin üzerine de su
dökülür.» buyurdular. (Ahmed, VI, 339)
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Akîka / 3
İbn-i Abbâs (r.a) şöyle der:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a) için Akîka olarak ikişer koç kurban ettiler.” (Nesâî, Akîka, 4/4216)
Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne Akîka denir. Böyle bir çocuk için
Cenâb-ı Hakk’a şükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana da Akîka ismi verilmiştir. Bunun müslümanlarca asıl adı Nesîke’dir.
Akîka, Hanefîlere göre mubah ve güzeldir. Üç İmama göre ise sünnettir.
Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına erinceye kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğumunun yedinci günü ismi konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka verilir. Aynı günde bu kurban kesilir; çünkü böyle yapılması üç İmama göre
müstahabdır.
Erkek ve kız çocuğu için birer koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk
için iki kurban kesilmesi gereğini söyleyenler de vardır.
Akîka kurbanının etinden sahibi yiyebilir, başkalarına yedirebilir, sadaka
olarak da verebilir.
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Onları Seven Benimle Beraber Olur
Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v), mübârek torunları Hz. Hasan ile
Hz. Hüseyin’in ellerinden tutup şöyle buyurmuşlardır:
“Kim beni, bu ikisini, bunların baba ve analarını severse Kıyâmet Günü
benimle berâber olur.” (Tirmizî, Menâkıb, 20/3733; Ahmed, I, 77)
Yine Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz:
“Kişi, Kıyâmet Günü sevdiğiyle beraberdir.”10 buyuruyorlar. O hâlde her
mü’min; kimleri sevdiğine, kimleri tuttuğuna ve en fazla kimler hakkında konuştuğuna dikkat etmelidir. Sevgisi, ebedî hayatta fayda vermeyecek şeylerle vaktini
zâyî etmemelidir.

10

Tirmizî, Deavât, 98/3535; Ahmed, IV, 240. Krş. Buhârî, Edeb, 96.
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Hüseyin Bendendir
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sever.
Hüseyin esbâttan/torunlardan biridir.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3775; İbn Mâce, Mukaddime, 11/144)
Yani Hüseyin (r.a), hayır üzere olan ümmetlerden bir ümmettir. “Esbât”
kelimesi, “kabileler” mânâsına da gelir. Burada kastedilen mânânın da bu şekilde
olması muhtemeldir. Yani Hz. Hüseyin’den bir kabile meydana gelecek, onun
neslinden pek çok insan doğacaktır. Burada onun evlatlarının, diğerlerine göre daha çok olacağına ve neslinin de daha uzun süre devam edeceğine bir işaret vardır.
Vâkıa da zaten böyle olmuştur.

13

Cennet Gençlerinin Efendileri
Rasûlullâh (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
“Hasan ve Hüseyin, Cennet ehlinin gençlerinin efendileridir.”

(Tirmizî,

Menâkıb, 30/3768)


Huzeyfe (r.a) şöyle anlatır:
“Annem:
«–Peygamber Efendimiz’le en son ne zaman görüştün?» diye sordu.
Ben de:
«–Birkaç günden beri O’nunla görüşemedim.» dedim.
Bana çok kızdı ve fenâ hâlde azarladı. Ben de:
«–Dur kızma! Hemen Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına gideyim,
onunla beraber akşam namazını kılayım ve O’ndan benimle senin için istiğfar edivermelerini talep edeyim!» dedim.
Efendimiz (s.a.v)’in yanına vardım. Onunla birlikte akşam namazını kıldım. Efendimiz yatsıya kadar nâfile namaz kıldılar. Yatsıyı kıldıktan sonra Mescid’den ayrıldılar. Ben de peşlerini takip ettim. Ayak sesimi işitince:
«‒Bu kim, Huzeyfe mi?» buyurdular.
«‒Evet» dedim.
«‒İhtiyacın nedir, Allah seni ve anneni mağfiret eylesin!» buyurdular. Sonra şöyle devam ettiler:
«‒Şu anda bana bir melek geldi ki daha evvel yeryüzüne hiç inmemişti.
Bana selâm vermek ve Fâtıma’nın Cennet ehli kadınlarının, Hasan ile Hüseyn’in
de Cennet ehli gençlerinin efendisi olduklarını müjdelemek için Rabbinden izin istemiş!».” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3781; Ahmed, V, 391-392)
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Sen de Sev!
Berâ (r.a) şöyle buyurur:
“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gördüm. Hz. Hasan’ı omzunda taşıyor ve:
«−Allah’ım, ben bunu seviyorum, onu Sen de sev!» buyuruyorlardı.” (Buhârî,
Fedâilu’l-Ashab, 22; Müslim, Fedâilu’s-Sahabe, 58, 59)

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, duâsı makbul bir kuldur. O hâlde O’nun
duâsına mazhar olan Hz. Hasan’ın, Cenâb-ı Hak tarafından sevilen bir kul olduğunda hiç şüphe yoktur. Allah’ın sevgili kullarını sevmek, bize de sevinç ve huzur
verir. Allah’ın velî kullarına düşmanlık edenlere ise Cenâb-ı Hak harp îlân eder.11

Buhârî, Rikâk, 38; İbn-i Mâce, Fiten, 16; Ahmed, VI, 256; İbn-i Hibbân, Sahîh, II, 58/347; Taberânî, Kebîr,
VIII, 221/7880; Heysemî, II, 248.
11
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Allah Rasûlü’ne En Çok Benzeyen
Enes (r.a) şöyle buyurur:
“Hasan bin Ali’den daha çok Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e benzeyen
başka biri yoktur.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 23; Ahmed, III, 199)
İnsanların en güzeli, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. O’na en fazla benzeyen kişinin de dünyalar güzeli bir kul olduğunda hiç şüphe yoktur. Cenâb-ı Hak,
çok sevdiği Habîbi’nin sevgili torunlarını da O’na ikrâmen güzel yaratmıştır. Onların sûretleri gibi sîretleri de mükemmel idi. Dış görünüşleri gibi ahlâklarının da
güzel olması için dâimâ dua ederlerdi.
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Hz. Hasan’a Benzerdi
Ebû Cuhayfe (r.a) şöyle buyurur:
“Ben Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i gördüm, Hz. Hasan (r.a)’a çok
benzerdi.” (Buhârî, Menâkıb, 23)
Ashâb-ı kirâm, Hz. Hasan’ı gördükçe Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e olan
hasretleri alevlenirdi. Gerçi onlara her şey Allah Rasûlü’nü hatırlatırdı. Her vesileyle O’ndan bahsederlerdi. Hele bir de Hz. Hasan (r.a) gibi O’na benzeyen birini
gördüklerinde kalplerinin muhabbetle coşmaması mümkün değildi. O’nu gördükçe Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’e muhabbetleri daha da artardı.
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Yürüyüşü Aynen O’na Benziyordu
Âsım bin Küleyb’in nakline göre babası rüyâsında Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i görmüş ve bunu İbn-i Abbâs’a haber vermiş. İbn-i Abbâs (r.a):
“‒O’nu gördün mü?” diye sorunca Küleyb (r.a):
“‒Evet, vallâhi gerçekten O’nu gördüm!” demiş.
İbn-i Abbâs (r.a):
“‒Hasan bin Ali’yi hatırladın mı?” diye sormuş. O da:
“‒Evet, vallâhi, onu ve yürürken sağa sola salınmasını hatırladım!” deyince İbn-i Abbâs (r.a):
“‒Hz. Hasan, Rasûlullah (s.a.v)’e çok benzerdi!” buyurmuştur.
mütemmim li-Tabakât-ı İbn-i Sa’d, Tâif, 1414, I, 248; Varol, Hz. Hasan, s. 192)
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(el-Cüz’ü’l-

Allah Teâlâ’nın Reyhanlar
Sâliha kadın Havle bint-i Hakîm (r.a) anlatıyor:
“Bir gün, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), kızı Fâtıma’nın iki oğlundan birini
kucaklamış oldukları hâlde evden çıktılar. O esnâda şöyle buyuruyorlardı:
«–Siz var ya siz! Siz (anne-babanızı) cimriliğe, korkaklığa ve cehâlete sevkediyorsunuz! Bununla birlikte siz, Allah Teâlâ’nın reyhânlarındansınız!».” (Tirmizî,
Birr, 11/1910; İbn-i Mâce, Edeb, 3)

Yâni O’nun, rahmetiyle ihsân eylediği gül kokulu nimetlerinden, mânevî
rızıklarındansınız. Göz aydınlığı olan gönül meyvelerisiniz!
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Yere Düşmelerine Dayanamadım!
Ebû Büreyde (r.a) şöyle anlatır:
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) bize hutbe îrâd ediyorlardı. O esnâda Hasan
ile Hüseyin (r.a) geldiler. Üzerlerinde kırmızı (çizgili) gömlek vardı. Yürüyor,
zaman zaman da tökezleyip yere düşüyorlardı. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) hemen Minber’den indiler, onları kucaklayıp götürerek önlerine koydular. Sonra da
şöyle buyurdular:
“–Cenâb-ı Hak şöyle buyurmakla ne kadar doğru söylemiş:
«Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük
mükâfat ise Allah’ın katındadır.» (et-Teğâbun, 15)
Bu iki çocuğa baktım, yürürken tökezleyip yere düştüklerini görünce, sabredemeyip konuşmamı kestim ve hemen onları tutup kaldırdım.” (Tirmizî, Menâkıb,
30/3774; Ebû Dâvûd, Salât, 225-227/1109)
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Benim Bu Oğlum Seyyiddir, Efendidir!
Ebû Bekre (r.a) şöyle buyurur:
“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’i minberde gördüm, yanında Hz. Hasan
(r.a) vardı. Bazen halka yöneliyor, bazen Hasan’a yöneliyor ve:
«Benim bu oğlum seyyiddir (efendidir)! Ümîd ediyorum ki Allâh Teâlâ,
bununla müslümanlardan iki muazzam topluluğun arasını ıslâh edecektir!» buyuruyorlardı.” (Buhârî, Sulh, 9, Menâkıb, 25; Fedâilu’l-Ashâb, 22; Ahmed, V, 44)
Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in bu mübârek sözlerinden anlıyoruz ki Hz.
Hasan (r.a), keremin (güzel ahlâk, cömertliğin) ve efendiliğin kemâline ulaşmış
mübârek bir zât idi. Zîrâ kerîm olan kişi, efendiliğe lâyıktır.
İbn Abdi’l-Berr’in beyanına göre Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Hz.
Hasan’a “Seyyid” dediğini nakleden sahîh rivayetler tevatür derecesine ulaşmıştır.
Sahabeden bir grup bunu nakletmiştir. Rasûllah Efendimiz (s.a.v) başka hiç kimseye “Seyyid” vasfını vermemiştir.12
Hicrî 40 senesi Ramazan ayında 5. Râşid Halîfe olarak Hz. Hasan’a bey’at
edildi. Bu esnâda Muâviye de halîfelik için mücâdele ediyordu. Hz. Hasan 6 ay 3
gün halifelik yaptıktan sonra hicrî 41 senesinde Allah’ın rızâsını kazanmak ve
Ümmet-i Muhammed’in kanını muhafaza etmek maksadıyla halifeliği Muaviye’ye bıraktı ve büyük bir fitneye mânî oldu.
Muhammed Es’ad Erbilî (r.a) bu hususta şöyle buyurur:
“Hz. Hasan’ın kumandasındaki kırk-elli bin asker ile Muâviye’ye tâbi çok
sayıdaki asker arasında muhârebe vukûuna ramak kalmış iken İmam Hasan
Efendimiz (r.a), uhdesindeki hilâfeti Muâviye’ye terkederek âteş-i fitneyi ıtfâya
(söndürmeye) inâyet buyurmuşlardır.13
Böylece insanlar barış ve huzûra kavuştular. Bu fedâkârlık senesine
“Âmu’l-Cemâa: Birlik yılı” adı verildi. Bu hareketiyle Hz. Hasan (r.a) müslümanlar arasında kan dökülmesine mânî olmuş, insanların barış ve huzur içinde yaşamalarına vesile olmuştur.14

İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, I, 384-385; Varol, Hz. Hasan, s. 60.
Muhammed Es’ad Erbilî, Kenzü’l-İrfân, İstanbul: Erkam Yayınları, 1434, s. 43.
14
İbn Abdi’l-Berr, el-İstîâb, I, 371.
12
13
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Onun Devrinde Bir Şişe Bile Kan Akıtılmadı
Ebû Bekre (r.a) şöyle buyurur:
“Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz insanlara namaz kıldırıyordu. Hasan bin
Ali (r.a) da, secdeye vardıklarında sıçrayıp Efendimiz’in sırtına çıkıyordu. Hasan
(r.a) bunu defâlarca yaptı. Ashâb-ı kirâm, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e:
«‒Vallâhi siz, hiç kimseye yaptığınızı görmediğimiz bir şeyi buna yapıyorsunuz!» dediler.
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):
«‒Benim bu oğlum seyyiddir. Allah Teâlâ onunla Müslümanlardan iki
grubun arasını ıslâh eyleyecek!» buyurdular.”
Râvî Hasan Basrî Hazretleri şöyle buyurur:
“Vallâhi, vallâhi Hz. Hasan (r.a) başa geçtikten sonra, onun hilâfeti devrinde bir şişe bile kan akıtılmadı.” (Ahmed, V, 44)
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Onları Seven Beni Sevmiş Olur
Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır:
“Bir gün Rasûlullah (s.a.v), Hasan ve Hüseyin (r.a) ile birlikte yanımıza
çıktılar. Biri bir omzunda, diğeri de öbür omzunda idi. Sırayla önce birini, sonra
diğerini öperek yanımıza kadar geldiler. Bir kişi:
«‒Yâ Rasûlallâh! Siz onları çok seviyorsunuz!» dedi.
Allah Rasûlü (s.a.v):
«‒Kim onları severse beni sevmiş olur, kim de onlara buğzederse bana
buğzetmiş olur!» buyurdular.” (Ahmed, II, 440)
Seven sevdiğine itaat eder, O’nun sevdiği şeyleri de sever.
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Ne Güzel Süvâri!
İbn-i Abbas (r.a) şu muhabbet dolu hâdiseyi nakleder:
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Hz. Hüseyin’i omzuna almış taşıyorlardı. Bir
adam:
“–Ne güzel bir bineğe binmişsin ey yavrucuğum!” dedi.
Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) de:
“–O da ne güzel bir süvâridir!” buyurdular. (Tirmizî, Menâkıb, 30/3784)
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onun ne güzel bir kul olduğunu haber vermişlerdir. Bu sebeple bütün mü’minler Hz. Hüseyin’i çok severler. Ancak bunun da
bir sınırı vardır. Haddi aşmak, iyiyi kötüye, güzeli çirkine çevirir. Hz. Hüseyin’in
muhabbetini, onu bize tanıtan Allah Rasûlü’nün önüne geçirmek, büyük bir saplantı, büyük bir sapıklıktır. Allah Rasûlü’nün bir sevdiğini sevmek için diğer sevdiklerine hakâret etmek, aklın kabul etmeyeceği bir harekettir. Böyle bir sevgi,
Allah Rasûlü’nün sevgisini değil ancak buğzunu kazandırır.
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Biri Önünde Diğeri Ardında
İyâs (r.a) babası Seleme bin Ekva’ (r.a)’den şöyle nakleder:
“Bir defâsında Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in alaca katırını yularından
tutup götürdüm. Üzerinde Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a) vardı. Onları Nebî (s.a.v) Efendimiz’in hücresinden içeri koyuncaya
kadar götürdüm. Torunlarından biri Efendimiz’in önlerinde, diğeri de arkalarında
idi.” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 60; Tirmizî, Edeb, 27/2775)
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e ve O’nun sevdiklerine hizmet etmek ne büyük bir saâdettir. Bu hizmet, o zamanla sınırlı değildir. Kıyâmete kadar her
mü’min Allah Rasûlü’nün dînine, getirdiği Kitâb’a ve Sünnet’ine hizmet edebilir.
Bu fırsatı da kaçırmamak îcâb eder.
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Allah’ım! Onları Sevenleri de Sev!
Üsâme bin Zeyd (r.a) şöyle anlatır:
“Bir gece bir ihtiyacım için Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kapısını çalmıştım. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) kapıya çıktılar. Ne olduğunu bilmediğim bir
şeyin üzerini sarıp örtmüşlerdi. İşimi bitirince:
«‒Bu üzerini sarıp örttüğünüz şey nedir ey Allah’ın Rasûlü!” diye sordum.
Efendimiz (s.a.v) örtüyü açıverince bir de ne göreyim, Efendimiz’in dizleri
üzerinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)! (Allah’ın selamı onların soyuna ve
nesline olsun!)
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular:
«‒Bunlar benim torunlarım ve kızımın oğullarıdır. Allah’ım ben onları seviyorum Sen de onları sev, onları sevenleri de sev!” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3769. Krş.
Buhârî, Menakîb, 27; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 56, 57)
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Efendimiz (s.a.v) Onlarla Oynardı
Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:
“Şu iki kulağım duymuş ve şu iki gözüm görmüştür ki Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) iki eliyle Hasan’ın veya Hüseyin’in iki avucunu tutar, sonra çocuğun
iki ayağını kendi ayağı üzerine koyar ve:
«−Yukarı çık!» buyururlardı.
Çocuk ayaklarını Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in göğsüne koyuncaya kadar çıkardı. Sonra Rasûlullah (s.a.v):
«‒Ağzını aç!» buyururlardı.
Sonra çocuğu öper ve:
«Allah’ım! Bunu sev! Ben onu çok seviyorum!» buyururlardı. (Buhârî, Edebü’lmüfred, I, 96, hadis no: 249)
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Günahsız, Tertemiz Bir Âile
Hz. Âişe (r.a) anlatıyor:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), üzerlerinde siyah yünden nakışlı bir elbise
olduğu halde sabahleyin (evden) çıktılar. O esnâda Hasan bin Ali (r.a) geldi, onu
örtünün altına aldılar. Sonra Hüseyin (r.a) geldi, onunla beraber girdi. Sonra
Fâtıma (r.a) geldi, onu da örtünün altına aldılar. Sonra Ali (r.a) geldi onu da aldılar. Sonra da şu âyet-i kerimeyi tilâvet eylediler:
«Ey Ehl-i Beyt! Allah Teâlâ, sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor!»15.” (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 61)
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ
ile konuşmayın! Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır.
Mâruf üzere, uygun, ciddî ve ağır başlı bir şekilde konuşun! Evlerinizde oturun, eski câhiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın! Namazı kılın, zekâtı
verin, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah Teâlâ, sadece sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (el-Ahzâb, 32-33)

15

el-Ahzâb, 33.
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Çocuklara Rıfkla Muâmele Ederdi
Ebû Hüreyre Hazretleri şöyle anlatır:
“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le birlikte Yatsı Namazı kılıyorduk. Efendimiz (s.a.v) secdeye varınca Hasan ile Hüseyin (r.a) sıçrayıp sırtına bindiler.
Mübârek başlarını kaldırdıklarında onları arkasından rıfkla, yumuşak bir şekilde
alıp yere koydular. Secdeye vardıklarında onlar tekrar bindiler. Namaz bitinceye
kadar böyle devam etti. Efendimiz (s.a.v) namazı bitirdikten sonra onları mübârek
dizlerine oturttular. Yanlarına vardım ve:
«−Yâ Rasûlallah! İsterseniz onları evlerine götüreyim!» dedim.
O esnâda (mucizevî olarak) bir şimşek çaktı. Efendimiz (s.a.v) onlara:
«−Haydi, annenize gidin!» buyurdular.
Çocuklar eve girinceye kadar şimşeğin ışığı parlamaya devam etti. (Ahmed, II,
513; Hâkim, III, 183/4482)
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Acele Ettirmek İstemedim!
Abdullah bin Şeddâd (r.a) babasından şöyle nakleder:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Akşam ve Yatsı’nın birinde yanımıza geldiler. Hasan veya Hüseyin’den birini taşıyorlardı. Allâh Rasûlü (s.a.v) öne geçip
çocuğu yere bıraktılar. Sonra tekbir getirip namaza durdular. Sonra namaz
esnâsında uzunca bir secde yaptılar. Secde çok uzadığı için başımı kaldırıp baktım. Bir de ne göreyim, Rasûlullah (s.a.v) secdedeyken çocuk sırtına binmiş! Hemen secdeme geri döndüm. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) namazı bitirince insanlar:
«–Ey Allah’ın Rasûlü! Namaz esnâsında öyle uzun bir secde yaptınız ki,
bir şey oldu veya Siz’e vahiy geliyor zannettik!» dediler.
Efendimiz (s.a.v):
«–Bunlardan hiçbiri olmadı. Lâkin oğlum sırtıma bindi. Ben, acele edip
hevesi geçmeden sırtımdan indirmeyi uygun görmedim (kendisi ininceye kadar
bekledim)» buyurdular.” (Nesâî, İftitah, 82, no: 1139)
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Ehl-i Beyt’inizden En Çok Kimi Seviyorsunuz?
Hz. Enes (r.a) anlatıyor:
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e:
“−Ehl-i Beyt’inizden hangisini daha çok seviyorsunuz?” diye sorulmuştu.
“−Hasan ve Hüseyin!” diye cevap verdiler.
Efendimiz (s.a.v), Hz. Fâtıma’ya:
“−Oğullarımı bana çağır!” diye emrederler, onları getirtip kucaklar ve
koklarlardı. (Tirmizî, Menâkıb, 30/3772)
Efendimiz (s.a.v) şüphesiz Ehl-i Beyt’inin diğer fertlerini de seviyorlardı.
Ama torunları küçük olduğu için onları daha fazla seviyorlardı. Bugün Ehl-i
Beyt’i ve Ashâb-ı Kirâm’ı severken doğru bir sevgiye sahip olmak gerekir. Tek
tek bazı rivâyetlere bakarak hüküm vermemeli, bütün rivâyetleri göz önüne alarak
doğru hükme varmalıdır. Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz bütün Ehl-i Beyt’ine ve
Ashâb’ına olan muhabbetlerini muhtelif hadîs-i şerîflerinde ifâde buyurmuşlar ve
onların kıymetini beyân etmişlerdir.
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Allah’a Sığınırım!
İbn-i Abbâs (r.a)’dan şöyle rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullâh (s.a.v), Hz. Hasan ve Hüseyin’i Allâh Teâlâ’ya ısmarlayarak
şu duâyı okurlardı:

ِ ِ َّ ات هللاِ الت
ِ أَعوذُ بِ َكلِم
ٍ
ٍ ْ ان وَه َّام ٍة وِم ْن ُك ِل َع
ْي َل َّم ٍة
ُ
َ َ ََّامة م ْن ُك ِل َشْيط
َ
«Her türlü şeytandan, (yılan ve akrep gibi) zehirli haşerâttan ve dokunan
her kötü gözden Allâh Teâlâ’nın mükemmel kelimelerine (Kur’ân âyetlerine, Allâh
Teâlâ’nın isim ve sıfatlarına) sığınırım.»
Daha sonra da şöyle buyururlardı:
«Babanız İbrâhim (a.s) da, oğulları Hz. İsmâil ile İshâk’ı bu duâ ile
Allâh’a sığındırır, ısmarlardı».” (Buhârî, Enbiyâ, 10)
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Allâh’a Ismarlarım! / 25
İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur:
“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Hz. Hasan ve Hüseyin’i şu cümlelerle
Allah’a sığındırırlardı:

ِ ِ َّ ات هللاِ الت
ِ أ ُِعي ُذ ُكما بِ َكلِم
ٍ
ٍ ْ ان وَه َّام ٍة وِم ْن ُك ِل َع
ْي َل َّم ٍة
َ َ ََّامة م ْن ُك ِل َشْيط
َ َ
«Her türlü şeytandan, (yılan ve akrep gibi) zehirli haşerâttan ve dokunan
her kötü gözden sizi Allâh Teâlâ’nın mükemmel kelimelerine (Kur’ân âyetlerine,
Allâh Teâlâ’nın isim ve sıfatlarına) ısmarlarım (sığındırırım).»
Sonra da şöyle buyururlardı:
«Atanız da Hz. İsmâil ve İshâk (a.s)’ı bu cümlelerle Allah’a ısmarlardı».”
(Ebû Dâvûd, Sünnet, 20/4737)
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Efendimiz (s.a.v) Onunla Şakalaşıyorlardı
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bir gün ashabıyla birlikte dâvet edildiği bir
yemeğe gidiyorlardı. O esnâda Hz. Hüseyin de sokakta oynuyordu. Allah Rasûlü
(s.a.v) ashabını geride bırakarak ilerlediler. Ellerini açtılar. Çocuk bir oraya bir
buraya kaçmaya başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de onunla şakalaşıyorlardı.
Nihâyetinde sevgili torununu yakaladılar. Bir elleriyle çenesinin altından, diğer elleriyle de kafasının arkasını tutup onu öptüler. Sonra da:
“–Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim! Allah Teâlâ, Hüseyin’i seveni sever. Hüseyin esbâttan/torunlardan biridir.” buyurdular. (İbn-i Mâce, Mukaddime,
11/144; Ahmed, IV, 172)

Efendimiz (s.a.v)’in son cümlesinde Hz. Hüseyin’in neslinin devam edip
çok olacağı, bir kabilenin büyük bir kolu hâline gelip o şekilde devam edeceği haber verilmektedir.
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Onu Bağrına Bastı
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in torunlarına karşı sevgi dolu davranışlarıyla
alâkalı olarak Ebû Hüreyre (r.a) şöyle bir hâdise nakleder:
“Allah Rasûlü (s.a.v) ile beraber Medîne’nin çarşılarından birinde idim.
Bir müddet sonra Efendimiz (s.a.v) oradan ayrıldılar, ben de ayrıldım. Peygamberimiz, Hz. Fâtıma’nın evine gelip üç defâ:
«−Küçük nerede?» buyurduktan sonra: «Bana Hasan bin Ali’yi çağır!»
buyurdular.
Hasan bin Ali (r.a) kalkıp geldi. Boynunda, güzel kokulu boncuklardan dizilmiş bir gerdanlık vardı. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) mübarek kollarını
şöyle açtılar, Hasan da bu şekilde açtı. Allah Rasûlü (s.a.v) torununa bağrına bastı
ve:
«Allah’ım! Ben bunu seviyorum, onu Sen de sev, onu sevenleri de sev!» diye dua buyurdular.
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bu sözlerinden sonra artık bana hiç kimse
Hasan bin Ali (r.a) kadar sevgili olmadı!” (Buhârî, Libâs, 60; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 56, 57)
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Koşarak Gelip Boynuna Sarıldı
Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor:
“Peygamber Efendimiz (s.a.v) gündüzün bir vaktinde evlerinden çıktılar.
O bana bir şey söylemiyor, ben de ona bir şey söylemiyordum. Benî Kaynuka çarşısına kadar vardılar. Sonra oradan ayrılıp kızı Fâtıma’nın evine vardılar ve avluya oturdular:
«‒Ufaklık orada mı? Ufaklık orada mı?» diye sordular.
Hz. Hasan (r.a) bir müddet gecikti. Anlaşılan annesi ona güzel kokulu
boncuklardan yapılan gerdanlığını takarak süslüyor veya saçını başını yıkayıp tarıyordu. Derken Hasan (r.a) koşarak gelip muhterem dedesinin boynuna sarıldı.
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu doyasıya öpüp kokladılar ve şöyle dua ettiler:
«Allah’ım, onu sev, onu sevenleri de sev!».”
Sahâbe, 57)
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(Buhârî, Büyû’, 49; Müslim, Fedâilü’s-

Onları Seven Beni Sevmiş Olur!
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
“Hasan ile Hüseyin’i seveni ben de severim. Benim sevdiğim kişiyi Allah
Teâlâ da sever. Allah Teâlâ kimi severse onu Naîm Cennetleri’ne koyar.
Kim onlara buğzeder veya taşkınlık ederse, ben de ona buğzederim. Benim
buğzettiğim kimseye Allah Teâlâ da buğzeder. Allah Teâlâ kime buğzederse onu
Cehennem’e atar ve onun için kalıcı bir azâb vardır.” (Heysemî, IX, 181)
“Hasan ile Hüseyin’i seven kesinlikle beni sevmiş olur. Onlara buğzeden
ise bana buğzetmiş olur!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 11/143)
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Evlatlarım Nerede?
Hz. Fâtıma (r.anhâ)’nın rivâyetine göre bir gün Rasûl-i Ekrem Efendimiz
(s.a.v) yanına gelmiş ve:
“–Oğullarım nerede?” diye sormuşlardı. O da:
“–Ali onları götürdü!” dedi.
Efendimiz (s.a.v) dışarı çıktılar ve onları Meşrübe denilen yerde oynarken
buldular. Önlerinde de biraz hurma vardı. Allah Rasûlü (s.a.v):
“–Ey Ali! Oğullarımı sıcak iyice bastırmadan önce eve götürmeyecek misin?” buyurdular. (Hâkim, III, 180-181/4774)
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Efendimiz’in Böyle Yaptığını Gördükten Sonra…
Ebû Hüreyre (r.a), ölüm döşeğinde iken Mervan bin Hakem kendisini
ziyarete gelmişti. Bu ziyareti esnâsında Mervan:
“–Tanıştığımızdan beri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e olan sevgini müşahede etmekteyim. Bunun sebebi nedir?” diye sordu.
Ebû Hüreyre (r.a) ciddîleşip toparlandı ve şöyle buyurdu:
“–Şu gözlerimle şâhid olduğum bir hâdiseyi sana anlatayım. Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile birlikte bir sefere çıkmıştık. Yolda yürürken Allah
Rasûlü (s.a.v), annelerinin yanında bulunan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in ağlama seslerini işittiler. Yürüyüşlerini hızlandırdılar ve çocukların bulunduğu yere vardılar:
“–Yavrularımın nesi var?” diye sorduklarını işittim. Fâtıma (r.a):
“–Susuzluk” diye cevap verince Rasûlullah (s.a.v) hemen su kabını yokladılar, su arıyorlardı. O gün su, küçük birikintilerden alınıyordu ve insanlar o
esnâda su bulmak istiyorlardı. Efendimiz (s.a.v):
“–Yanında su olan var mı?” diye sorduklarında herkes su kapların yokladı
ancak hiç kimse bir damla dahi su bulamadı. Bunun üzerine Allah Rasûlü
(s.a.v), kızı Fâtıma’ya:
“–Çocukların birini bana ver!» buyurdular. O da örtünün altından birini
uzattı. Rasûlullah (s.a.v), çocuğu alıp bağırlarına bastılar, fakat çocuk susuzluktan ağlıyor, susmuyordu. Bunun üzerine dilini çıkartıp çocuğa uzatınca çocuk
Peygamber Efendimiz’in mübarek dilini emmeye başladı ve sakinleşip ağlaması
kesildi. Bir daha ağlama sesini işitmedim. Öbür çocuk ise ağlamaya devam ediyor, susmuyordu. Allah Rasûlü (s.a.v):
«‒Diğerini ver!» buyurdular. Fâtıma (r.a) onu da Efendimiz’e verdi. Allah
Rasûlü (s.a.v) ona da aynı şeyi yaptılar, böylece ikisi de rahatlayıp sustular. Bir
daha seslerini işitmedim. Allah Rasûlü (s.a.v):
«–Yürüyünüz!» buyurdular.
Develerin üzerindeki hevdeclerin içinde yol alan kadınlara yol vermek için
sağa sola açıldık, sonra yolun ortasında Peygamber Efendimiz’le buluştuk.
Ben, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in böyle yaptıklarını gördükten sonra
artık onları nasıl sevmem?” (Heysemî, Mecmeu’z Zevaid, IX, 180-181)
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Merhamet Etmeyene Merhamet Olunmaz!
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) bir gün torunu Hz. Hasan’ın yanağından
şefkâtle öpmüşlerdi. O esnâda yanında Akra bin Hâbis oturuyordu. Akra:
“‒Benim on tane çocuğum var, bugüne kadar hiçbirini öpmüş değilim!”
dedi.
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ona şöyle bir baktılar ve:
“‒Merhamet etmeyene merhamet olunmaz!” buyurdular. (Buhârî, Edeb, 18)
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Kucağına Alıp Sarılırlardı
Üsâme bin Zeyd’in nakline göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) onu ve Hz.
Alî’nin oğlu Hasan’ı kucağına alarak:
“Allah’ım! Sen bunları sev! Çünkü ben bunları seviyorum!” diye dua ederlerdi…
Üsâme bin Zeyd’in âzâdlısı Harmele, İbn-i Ömer’le birlikte bulunduğu sırada, Haccâc bin Eymen Mescid’e girip namaz kılmıştı. (Eymen, Üsâme bin
Zeyd’in ana-bir kardeşidir.) Haccâc, rukû ve secdelerini tam yapmamıştı. Bunun
üzerine İbn-i Ömer (r.a) ona:
“−Namazını tekrar kıl!” diye emretti. Haccâc dönüp giderken, İbn-i Ömer
(r.a):
“−Kim bu?” diye sordu.
“−Ümmü Eymen’in oğlu olan Eymen’in oğlu Haccâc’dır” cevabını alınca:
“−Eğer Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu görselerdi muhakkak severlerdi”
dedi ve Peygamber Efendimiz’in Üsâme’ye ve Ümmü Eymen’in evlâtlarına olan
muhabbetlerinden bahsetti.
Ümmü Eymen, Peygamber Efendimiz’in dadısı yani ikinci anası, mürebbiyesi idi. (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 18)

41

Birer Dizine Oturtup Dua Ederdi
Üsame bin Zeyd (r.a) şöyle anlatır:

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) beni bir dizine, Hasan’ı öteki dizine oturtur;
sonra bizi bağrına basar ve:
«Allah’ım! Onlara merhamet eyle! Ben onlara merhamet besliyorum!» diye dua buyururlardı.” (Buhârî, Edeb, 22 Ahmed, V, 205)
Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, kölelikten âzâd ettikleri Zeyd (r.a)’ı ve
onun evlatlarını da kendi evlâtları gibi çok severlerdi. Zîrâ Zeyd (r.a) muazzam bir
firâsete sâhipti. Büyük bir vefâ nümûnesiydi. Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’i
annesine, babasına, kardeşlerine ve bütün kabilesine tercih etmiş, hayâtının her
ânında O’nunla beraber olmuştu. Onu Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’den ancak daha
yüksek bir makâm ayırabilmişti. Arş-ı A’lâ … Zîrâ şehidler Arş’a asılı kandillerde
konaklarlar.16
İslâm ordusu Mûte’de düşmanla harbederken Rasûlullah Efendimiz (s.a.v)
Medîne’de bir hutbe îrâd ettiler ve şöyle buyurdular:
“Şu anda İslâm sancağını Zeyd (r.a) eline aldı ve vuruldu. Sonra sancağı
Caʻfer (r.a) aldı ve o da vuruldu. Sonra sancağı Abdullah bin Revâha (r.a) aldı,
o da şehîd edildi. Sonra sancağı emîr tâyîn edilmeksizin Hâlid bin Velîd (r.a) aldı
ve ona fetih müyesser kılındı. Onların bizim yanımızda olması, beni (veya) onları
sevindirmezdi! (Zira onlar şu anda şehidlere lûtfedilen nimetlerin hayal ötesi ihtişâmını gördüler.)”
Bu esnâda Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübârek gözlerinden yaşlar boşanıyordu. (Buhârî, Cihâd, 183)

16

Müslim, İmâret, 121.
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Biz Zekât ve Sadaka Yemeyiz!
Hz. Ali’nin oğlu Hasan (r.a), sadaka edilen hurmalardan birini alıp ağzına
atmıştı.
Bunu gören Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):
“‒Tü, tü! At onu!. Bizim zekât ve sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?”
buyurdular. (Buhârî, Zekât, 60, Cihâd, 188; Müslim, Zekât, 161)
Bir rivayete göre şöyle buyurdular:
“‒Bize zekât ve sadaka helâl değildir, bilmiyor musun?” (Müslim, Zekât 161)
Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz ve O’nun birinci dereceden akrabaları
zekât ve sadakayı aslâ almazlar ama hediyeyi kabul ederlerdi. Bunun çok derin
hikmetleri vardır. Zekât ve sadaka malın kiridir. Öndeki insanların bunu alması
onları küçültür, kalplerdeki duyguları bulandırır ve pek çok sûizanlara sebep olur.
Hediyeleşmek ise muhabbeti artırır.
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Haydi Hasan, Tut!
Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında
güreşe tutuşmuşlardı. Efendimiz (s.a.v):
“‒Haydi Hasan! Tut ey Hasan!..” buyuruyorlardı.
Hz. Âişe (r.a):
“‒Büyüğe mi yardım ediyorsunuz?” diye sordu.
Efendimiz (s.a.v) de:
“‒Cibrîl (a.s) da «Tut ey Hüseyin!» diyor!” buyurdular.
aʻlâmi’n-nübelâ, III, 266. Krş. İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, XVI, 200)

Hepsi değerli, hepsi sevgili…
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(Zehebî, Siyeru

Onlara Sarılırsanız Sapıtmazsınız!
Câbir bin Abdullah (r.a) şöyle anlatır:
“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i, haccı esnâsında gördüm, Arefe Günü
Kasvâ isimli devesine binmiş hutbe îrâd ediyorlardı. Şöyle buyurduklarını işittim:
«Ey insanlar! Size iki şey bırakıyorum, onlara sıkıca sarılırsanız asla
dalâlete düşmezsiniz: Allah’ın Kitâbı ve zürriyyetim, Ehl-i Beytim!».” (Tirmizî,
Menâkıb, 31/3786. Krş. Ebû Dâvûd, Menasik, 27; İbn-i Mâce, Menasik, 17)

Ehl-i Beyt’in yolu Ehl-i Sünnet yolu ile aynıdır. Bu sebeple târih boyunca
Ehl-i Beyt’e izâfe edilen yanlış îtikadlara aldanmamak îcâb eder. Nitekim Câfer-i
Sâdık (r.a) daha hayattayken kendisi hakkında bâzı yanlış inanışlar, aşırı yüceltmeler ve yalanlar uydurulmaya başlanmıştı. O bunlardan çok rahatsız olur, onları
hep reddeder ve yalanlardı.17
Nitekim Abdülcebbâr bin Abbâs Hemedânî, beraberinde bulunanlarla
birlikte Medîne-i Münevvere’den yola çıkmak istediklerinde, Câfer-i Sâdık (r.a)
onların yanına geldi ve şöyle buyurdu:
“–İnşâallah siz şehrinizin sâlihlerindensiniz. Benden şehrinizin ahâlisine
haber verin ki; kim benim kendisine itaat edilmesi mecbûrî, mâsum (günahsız) bir
imam olduğumu iddiâ ederse, ben ondan uzağım! Yine kim benim Hz. Ebû Bekir
ve Hz. Ömer’i sevmeyip onlardan yüz çevirdiğimi iddiâ ederse, ben ondan uzağım!”18
Bu ve benzeri rivâyetler, birbirini desteklemekte ve hepsi de Ehl-i Beyt’in
ve Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’e olan muhabbetlerini açıkça göstermektedir. Ehl-i Beyt’e nisbet edilen bunun hâricindeki sözler ise,
büyük bir iftirâdan ibârettir. Nitekim Câfer-i Sâdık (r.a), Râfızîler’e kızar, onların,
büyük dedesi Hz. Ebû Bekir’e gizli ve açıktan dil uzattıklarını işittikçe onlara
buğzederdi.19

17

Muhammed Ebû Zehra, el-İmâmu’s-Sâdık, s. 37, 58.
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, thk. Şuayb Arnaût, 1405, Müessesetü’r-Risâle, VI, 259, Târîh, IX, 90; Mizzî,
Tehzîbü’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, Beyrut 1400, Risâle, V, 82.
19
Zehebî, Siyer, VI, 255.
18
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Biri Sekiz, Diğeri Yedi Yaşındaydı
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) vefat ettiklerinde Hz. Hasan (r.a) sekiz, Hz.
Hüseyin (r.a) de yedi yaşlarında idi.
Daha henüz çocukluk devrini tamamlamış değillerdi.

(Varol, Hz. Hasan, s. 67,

75)

Bu sebeple Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’den fazla bir hadis rivâyet etmemişler, hatırlayabildikleri bazı şeyleri nakletmişlerdir.
Hz. Hasan (r.a), şöyle buyururdu:
“Dayım Hind bin Ebî Hâle, Allah Rasûlü’nün hilyesini çok güzel anlatırdı. Kalbimin O’na bağlı kalması ve O’nun izinden gidebilmem için, dayımın Allah Rasûlü’nden bir şeyler anlatması, benim çok hoşuma giderdi.” (Tirmizî, Şemâil, s.
10)
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Babam Fedâ Olsun! Rasûlullah’a Benziyor!
Hz. Hasan (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e çok benzerdi. Peygamber
(s.a.v) Efendimiz’in vefâtlarından sonra idi. Hz. Ebû Bekir (r.a) ikindi namazını
kıldıktan sonra Hz. Ali (r.a) ile birlikte Mescid’den çıkmış yürüyorlardı. Derken
Efendimiz’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı çocuklarla oynarken gördüler.
Hz. Ebû Bekir (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e çok benzeyen Hasan’ı görünce farklı bir âleme daldı. Hemen onu yakalayarak boynuna bindirdi ve şöyle demeye başladı:

 َش لبي ٌه لبَل َّن لب ّلي ََل َش لبي ٌه لب َا للي،لبأ َ لبي
“–Babam sana fedâ olsun! Vallahi Rasûlullah’a benziyor, Ali’ye değil!”
Ali (r.a) da yanlarında tebessüm ediyordu. (Buhârî, Menâkıb, 23)
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Efendimiz (s.a.v)’in Öptüğü Yerden
Umeyr bin İshâk (r.a) anlatıyor:
“Ebû Hüreyre’yi (r.a) gördüm, bir defasında Hz. Hasan (r.a) ile karşılaşınca ona:
«–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i öperken gördüğüm karnını aç!» dedi.
O da açtı. Ebû Hüreyre (r.a) de karnından öptü.” (Ahmed, II, 427, 488; Heysemî, IX, 177)

Bu hâdise, ashâb-ı kirâmın Allah Rasûlü’ne ve O’nun yakınlarına duydukları muhabbetin en canlı şâhitlerinden biri…
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Allah Rasûlü’nün Sevdiği Bir Yemek Yap!
Ümmü Râfi’ Selmâ (r.a); Peygamber Efendimiz’in hizmetkârı, aynı zamanda oğlu Hz. İbrahim ile torunları Hz. Hasan ile Hüseyin’in de ebesiydi.
Tıpkı Selmâ gibi, kocası Ebû Râfi’ de Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in hizmetkârıydı. Üç genç sahâbî Hz. Hasan, Abdullah bin Abbâs ve Abdullah bin
Ca’fer (r.a), Selmâ’nın Fahr-i Âlem Efendimiz’e hizmet ettiğini, bu sebeple onun
hangi yemeği sevdiğini çok iyi bildiğini düşünerek evine gittiler ve ondan kendilerine Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sevdiği bir yemek yapmasını istediler. Bunun üzerine Selmâ Hanım onlara:
“‒Yavrularım! Bugün siz o yemeği sevmezsiniz ama!” diyerek kalktı; bir
miktar arpayı el değirmeninde öğüttü; unun kepeğini savurdu ve ondan ekmek
yaptı. Katık olarak da, üzerine birkaç biber serpiştirdiği zeytinyağını getirip sofraya koydu ve:
“‒İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu severlerdi.” dedi.
Mu’cemü’l-kebir, XXIV, 299/759; Heysemî, X, 325)
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(Taberânî, el-

Babamın Yerinden İn!
Hz. Ebû Bekir (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Minber’inde iken Hasan (r.a) yanına varıp:
“‒Babamın yerinden in!” dedi.
Hz. Ebû Bekir (r.a):
“‒Doğru söyledin, burası babanın yeridir” diyerek onu alıp kucağına oturttu ve ağlamaya başladı. Bunu gören Hz. Ali (r.a):
“‒Vallahi çocuk bu sözü bizden öğrenmiş değildir, kendiliğinden söyledi”
diye mahcûbiyetini ifade etti. Hz. Ebû Bekir (r.a) ise:
“‒Doğru söylüyorsun, zaten ben de seni ithâm etmedim!” dedi.20
Hz. Hasan (r.a) o günlerde sekiz yaşlarında idi.

Bkz. el-Cüz’ü’l-mütemmim li-Tabakât-ı İbn-i Sa’d, I, 300; Belâzürî, Ensâb, III, 26-27; Heytemî, es-Savâiku’lMuhrika, II, 515; Varol, Hz. Hasan, s. 76.
20
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Bana Peygamberimi Anlat!
Hz. Hasan (r.a), dayısı Hind ibn-i Ebî Hâle’ye muhterem dedesinin hilyei şerifini ve ahlâkını sormuş, tafsilatlıca bilgi almıştı. Kendisi diyor ki:
“Bu bilgileri bir müddet Hüseyin’den gizledim, sonra anlattım. Bir de baktım ki o beni geçmiş, aynı şeyleri babamız Hz. Ali’ye sormuş. Eve girişlerini, oturuşlarını, çıkışlarını, şekil ve şemâillerini hep sormuş, sormadık hiçbir şey bırakmamış… (İbn-i Sa’d, I, 424)
İki kardeş arasında tatlı bir rekâbet olduğu görülüyor. Ama merhametleri
gâlip geliyor, dayanamayıp bir müddet sonra öğrendiklerini birbirlerine anlatıyorlar. Her biri Allah’ın Rasûlü’ne daha yakın olmayı istiyor, âdetâ O’nu birbirlerinden kıskanıyorlar.
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Bedir Ehli ile Birlikte
Hz. Ömer (r.a) atâ tahsisi için teşkil ettiği Dîvân’da Hz. Hasan ile Hz.
Hüseyin’e ön sıralarda, yani Bedir ehliyle birlikte yer vermiştir. (Sâmerrâî, Hakâik, s.
55,56; Varol, Hz. Hasan, s. 81)

Devlet zenginleşince hazineden bütün vatandaşlara senelik belli bir miktar
mal verilmeye başlanmıştı. Hz. Ebû Bekir (r.a) bunu herkese eşit olarak verirken,
Hz. Ömer (r.a) İslâm’daki mevkîlerine göre farklı farklı dağıttı. Demek ki Hz.
Ömer (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yakınlarına en büyük değeri veriyordu. Bunu da her yerde fiilî olarak gösteriyordu.
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Onların Dedesi Gibi Bir Dede Bulabilir misin?
İbn-i Abbas (r.a), Hz. Ömer için: “O, Hasan ve Hüseyin’i çok seviyor idi.
Atâ hususunda onları kendi evladından üstün tutmuştu” demektedir.
Hz. Ömer (r.a), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a) için beşer bin dirhem,
kendi oğlu Abdullah (r.a) için bin dirhem tahsis edince, Abdullah babasına gelerek:
“‒Ben onlardan önce dünyaya geldim, onlardan önce Müslüman oldum ve
hicret ettim, fakat onları benden üstün tuttun!” deyince, Hz. Ömer (r.a):
“‒Yazıklar olsun sana ey Abdullah, sen bana onların dedesi gibi bir dede,
onların babası gibi bir baba, onların annesi gibi bir anne, onların nenesi gibi bir
nene, onların dayısı gibi bir dayı, onların teyzeleri gibi bir teyze getirebilir misin?
Onların dedesi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir, babaları Ali bin Ebî Tâlib, anneleri Fâtımâ, neneleri Hatice, dayıları İbrahim, teyzeleri Zeyneb, Rukayye ve Ümmü Gülsüm, amcaları ise Ca’fer bin Ebî Tâlib’dir” demiş ve onun isteğini geri çevirmiştir.21

Ya’kûbî, II, 153; Muhammed Rıza, el-İmâm Ali bin Ebî Tâlib, Beyrut, thz. s. 37; Heytemî, es-Savâiku’lMuhrika, II,520; Varol, Hz. Hasan, s. 81.
21
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Boylarına Göre Elbise
Muhammed bin Ali (r.a) şöyle anlatır:
“Hz. Ömer’e yemenden kıymetli elbiseler gelmişti. Onları Muhâcirler ve
Ensâr arasında taksim etti. Ancak o elbiseler içinde Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e
uygun bir şey yoktu. Hemen Yemen vâlisine mektup yazarak onların boyuna göre
iki elbise hazırlatmasını emretti. Vâli emredileni yapıp elbiseleri Hz. Ömer’e gönderdi. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a) elbiseleri giydiler. Bunun üzerine Hz. Ömer
(r.a) şöyle buyurdu:
«‒Ashâb-ı kirâmın üzerinde bu elbiseleri görüp de aynısını bunların üzerinde de görmeden rahat edemedim!».”22

22

Muhibbuddin et-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, II, 341.
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Üzerimizdeki Bütün Nimetler Sizin Sâyenizde
Hz. Hüseyin (r.a) şöyle anlatır:
“Bir gün Mescid’e girdiğimde Hz. Ömer (r.a) Minber’in üzerinde idi. Yanına çıktım ve:
«‒Babamın minberinden in ve kendi babanın minberine git!» dedim. Ömer
(r.a):
«‒Benim babamın minberi yok!» dedi ve beni kucaklayıp yanına oturttu.
Elimdeki çakıl taşlarını evirip çeviriyordum.
Minber’den inince beni evine götürdü ve bana:
«‒Sana bu sözü kim öğretti?» diye sordu. Ben:
«‒Vallâhi kimse öğretmedi!» dedim.
«‒Yavrucuğum, bizi de bağrına bassan!» dedi.
Bir defâsında yine Hz. Ömer’in yanına gitmiştim, Muâviye (r.a) ile baş
başa görüşüyorlardı, Hz. Ömer’in oğlu da görüşmek için kapıda bekliyordu. Hz.
Ömer’in oğlu görüşmekten ümidini keserek geri döndü. Ben de onunla birlikte
döndüm. Daha sonra benimle karşılaşınca:
«‒Seni neden göremiyorum?» dedi. Ben de:
«‒Ey Mü’minlerin Emîri! Ben sana geldim ama sen Hz. Muâviye ile görüşüyordun, oğlun da kapıda sıra bekliyordu. Oğlun geri dönünce ben de onunla birlikte döndüm.» dedim.
Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a) bana:
«‒Sen izin verilmeye Ömer’in oğlundan daha çok hak sâhibisin! Başımızın
üzerindeki tüyler, önce Allah -azze ve celle-’nin sâyesinde, sonra sizin hürmetinize büyüdü! (Yani bu makâma ve nâil olduğumuz bütün nimetlere sizin Muhterem
Ceddiniz’in bereketi sâyesinde vâsıl olduk! Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sellem)”23

23

Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, I, 471; İbn-i Asâkir, Târîhu Dımeşk, XIV, 176; İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 69.
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Birbirlerini Severlerdi
Hz. Hasan (r.a) şöyle buyurmuştur:
“Hz. Ali’nin Hz. Ömer’e muhâlefet ettiğini ve Kûfe’ye geldiğinde Hz.
Ömer’in daha evvel yapmış olduğu bir şeyi (tesis ettiği bir sistemi) değiştirdiğini
bilmiyorum.” (Muhibbu’t-Taberî, er-Riyâdu’n-nadra, I, 188; Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 532)
Ashâb-ı kirâm birbirlerini sever ve sayarlardı. Aralarında insanlık îcâbı bazı kırgınlıklar olursa bunu büyütmez hemen affederlerdi. Daha sonra gelen insanların, bu kırgınlıkları bahane ederek sahâbeyi birbirine düşmanmış gibi göstermeleri, çok büyük bir haksızlık ve son derece acı sonuçlar doğuracak bir vebaldir.
Bunlardan ilk önce Hz. Ali (r.a) şikâyetçi olmuş ve Kıyâmet Günü de olacaktır.
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Fetihler
Hz. Osman devrinde Hz. Hasan’ın isminin geçtiği ilk rivayetler fetih hareketlerinden bahseden rivayetlerdir. 26/646 senesinde Mısır valisi Abdullah bin
Sa’d bin Ebî Serh’in Kuzey Afrika bölgesindeki fetihlerde yardım etmek üzere
gönderilen ordusunda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de bulunduğu ifade edilmektedir.24
Yine, 30/650 senesinde Kûfe valisi Saîd bin el-Âs kumandasındaki Taberistan fethini gerçekleştiren ordu içerisinde, Huzeyfe bin el-Yemân, Abdullah bin
Abbâs, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin el-Âs ve Abdullah bin Zübeyr
(r.a) gibi ashâbın ileri gelenleriyle birlikte Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de isimleri zikredilmektedir.
Bu rivayetlerde söz konusu edildiği gibi onların, bunlardan önce ve sonra
da birtakım fetih hareketlerine katıldıklarını tahmin edebiliriz.25

Bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 378; İbn Haldûn, II, 128; Zahîr, eş-Şîa ve Ehlü’l-Beyt, 152; Hüseyin Algül, Osman
Çetin, İslam Tarihi, İstanbul 1991, II, 369; Ali Muhammed Muhammed es-Sallâbî, Sîratü Emîri’l-Mü’minîn elHasen ibn-i Ali bin Ebî Tâlib, Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1430, s. 117.
25
Bkz. Taberî, Tarih, IV, 269; Belâzürî, Ebu’l-Abbâs Ahmed bin Yahya (v. 279/892), Futûhü’l-Büldân, Terc:
Mustafa Fayda, Ankara, 1987, s. 467; Varol, Hz. Hasan, s. 86.
24
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Mazlum Halîfe’nin Yanında / 50
Hz. Osman’ın etrâfını saran muhasaranın şiddetlendiğini haber alan Hz.
Ali (r.a), hemen Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i gönderip Müslümanların halifesini
muhâfaza etmekle vazifelendirdi.26 Hz. Osman (r.a), Hz. Hasan’a bir şey olmasından korkuyordu. Bu sebeple evine dönmesi için kuvvetli yeminler etti. 27 Ancak
onlar vazifelerini yerine getirdiler, Hz. Osman’ın yanından çıkan en son kişi Hz.
Hasan (r.a) oldu.28 Hz. Ali (r.a), Hz. Osman’ın şehid edildiğini haber aldığında,
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i azarladı ve bu cinâyete çok üzüldü.
Bu hususta nakledilen diğer bir rivayete göre, Hz. Ali (r.a), Hz. Hasan’ı
göndererek, Hz. Osman’a yardım teklifinde bulunmuş, Hz. Osman (r.a) ise ona,
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i rüyâsında gördüğünü ve kendisine:
“‒Eğer onlarla savaşırsan muzaffer olursun, yok savaşmazsan yanımızda
iftar edersin!” buyurduklarını, kendisinin de Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanında iftar açmak istediğini bildirmiştir.29
İbnü’l-Esîr, verdiği bir bilgide, Hz. Osman’ın defnine katılan az sayıda kişi arasında Hz. Hasan’ın da olduğunu, Bakî Mezarlığı’nın dış tarafına defnedildiğini zikretmektedir.30

İbn Sa’d, VI, 376, 377; İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1209; el-İmâmiyye ve’s-Siyâse, thk: Halil el-Mansur, Beyrut,
1997, I, 41; İbn Tiktaka, s. 98.
27
İbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, IV, 1208.
28
Halife b. Hayyat bin Ebî Hubeyre, Târîhu Halîfe bin Hayyat, thk: Mustafa Necib Fevvâz, Beyrut, 1995, s. 102;
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 396, 397.
29
İbnü’l-İmâd, Ebu’l-Felah Abdülhay el-Hanbelî (v.1086/1678), Şezerâtü’z-Zeheb, Beyrut, thz. I, 40.
30
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 398, 399; Varol, Hz. Hasan, s. 86, 87.
26
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Vaadlerine Bile Sâhip Çıktılar
Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in vefâtından sonra Hz. Ali (r.a):
“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in kime bir vaadi veya borcu varsa bana gelsin!” diyerek nidâ ettirdi.
Sağ olduğu müddetçe, her yıl adam gönderip kurban kesim günü Minâ’da
böylece nidâ ettirmeye devâm etti. Bu tür bir taleple gelen herkese istediklerini
verdi. Hz. Ali (r.a)’tan sonra Hz. Hasan (r.a), ondan sonra da şehâdetine kadar
Hz. Hüseyin (r.a) böyle yaptı. (İbn-i Sa’d, II, 318. Krş. Buhârî, Kefâle, 3)
Onlar Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in her şeyine sahip çıkmışlardı. Hatta
vaadlerine bile…
Hayatlarını, vermek ve fedakârlık üzerine binâ etmişlerdi.

59

Yâ Rabbi! Küçük Kulun Geldi!
Bir gün Hz. Hasan (r.a) Kâbe’yi tavâf etti, ardından Makâm-ı İbrâhim’e
gidip iki rekât namaz kıldı. Sonra yanağını Makâm’a koyup ağlamaya başladı:
“Yâ Rabbî, senin küçük ve zayıf kulun kapına geldi; Allâh’ım, âciz hizmetçin kapına geldi; yâ Rabbî, dilencin kapına geldi; Sen’in yoksulun kapına geldi!” diyor ve bunu defâlarca tekrar ediyordu.
Sonra oradan ayrıldı. Yolda kuru ekmek parçalarıyla karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlara rastladı. Selâm verdi. Onlar da Hz. Hasan’ı yemeğe
dâvet ettiler. Hasan (r.a) yoksullarla birlikte oturdu:
“–Bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim sizinle birlikte yerdim.” buyurdu ve:
“–Haydi, kalkın, bizim eve gidelim!” dedi.
Yoksullar onunla birlikte evin yolunu tuttular. Hz. Hasan (r.a) onlara yemek yedirdi, elbiseler giydirdi ve ceplerine de bir miktar para koydu.”31

31

Ebşîhî, el-Müstatraf, Beyrut 1986, I, 31.
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Hasta Ziyâreti
Rebî bin Abdullâh şöyle anlatır:
“Hz. Hasan ile birlikte Katâde’ye hasta ziyâretine gittik. Hz. Hasan hastanın başucuna oturdu ve ona hâlini hatırını sordu. Sonra da ona şöyle dua etti:

ِ
ِ
ُ َوا ْشف َس َق َمه،ُاَلل ُه َّم ا ْشف قَ ْلبَه

“Allâh’ım, kalbine şifâ ver, hastalığına da şifâ ver!”

(Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no:

537)

Hasta ziyâreti, Cenâb-ı Hakk’ın çok râzı olduğu ve büyük mükâfatlar vaad
ettiği bir amel-i sâlihtir. Bu hususta pek çok hadîs-i şerîf vardır. Birkaçı şöyledir:
“Müslümanın, müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâm almak, hasta
ziyâret etmek, cenâzenin arkasından yürüyüp (namazını kılmak ve defniyle meşgul
olmak), dâvete icâbet etmek ve aksırana «Yerhamükellâh: Allah sana merhamet
eylesin!» demek.” (Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4)
“Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.”
(Müslim, Birr, 39)

“Allâh Teâlâ, kıyâmet gününde şöyle buyurur:
«–Ey Âdemoğlu! Hastalandım, Ben’i ziyâret etmedin!» Âdemoğlu:
«–Sen âlemlerin Rabbı iken ben Sen’i nasıl ziyâret edebilirdim?» der.
Allâh Teâlâ:
«–Falan kulum hastalandı, ziyâretine gitmedin. Onu ziyâret etseydin,
Ben’i onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun?...” (Müslim, Birr, 43)
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Hz. Hasan’ı Ziyâret
Saîd bin Ilâka diyor ki:
“Hz. Ali (r.a) bir sabah elimi tuttu:
«–Haydi, seninle Hasan’a hasta ziyaretinde bulunalım!» dedi, gittik. Ebû
Mûsâ’yı hastanın yanında bulduk. Hz. Ali (r.a) ona:
«–Ey Ebû Mûsâ! Hasta ziyareti niyetiyle mi yoksa normal bir ziyaret için
mi geldin?» diye sordu. Ebû Mûsâ (r.a):
«–Hayır, bilâkis hasta ziyareti için geldim» dedi.
Bunun üzerine Hz. Ali (r.a) şöyle buyurdu:
«‒Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:
“Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete
giderse, yetmiş bin melek akşama kadar onun için istiğfar eder, rahmet diler.
Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar
eder, rahmet diler. Ve o kişi için Cennet’te derlenmiş meyveler de hazırlanır”.».”
(Tirmizî, Cenâiz 2/969. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Cenâiz 3; İbn-i Mâce, Cenâiz 2)
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Emîriniz’in Dâvetine İcabet Edin!
Cemel Vak’ası öncesinde Hz. Ali’nin Kûfe’de kendilerine taraftar bulma
gayretiyle birtakım girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte oraya bu maksatla
gönderdiği kişiler arasında Hz. Hasan’ın ismi de geçmektedir.
Hz. Hasan (r.a) Kûfe’de minbere çıkmış ve halka durumun ehemmiyeti
hakkında bilgi vererek Hz. Ali’ye destek olmalarını istemiştir.
Hz. Hasan (r.a) bu konuşmasında şöyle hitap etmiştir:
“Ey insanlar! Emîriniz’in davetine icabet edin; kalkın, kardeşlerinizin yanına gidin ve orada durumu görün. Vallahi kalkıp erken davranıp oraya gidecek
olanlar hayırlı bir sonuca ulaşacaklardır. Bizim bu davetimize icabet edin. Kendisiyle imtihan edildiğimiz ve sizin de imtihana tabi tutulduğunuz bu durumda bize
yardımcı olun. Müminlerin Emîri size şöyle sesleniyor:
«Bu sefere çıkarken zalim veya mazlum olarak geldim. Hakka riayet eden
her Allah’ın kuluna şunu hatırlatırım ki eğer mazlum isem bana yardımcı olur, zalim isem gelir, benden hakkını alır. Vallahi Talha ve Zübeyr bana ilk bey’at eden
kimselerdi. Böyle olduğu halde ilk defa ihanet eden yine onlar oldu. Ben Müslümanların malına mı el koydum, yoksa Allah’ın hükümlerinden birini mi değiştirdim?»
Onun için kalkınız ve iyiliği emredip insanları kötülükten alıkoyunuz.”
Bu sözler üzerine insanlar Hz. Hasan’ın davetine katılmışlardır.32
İlk anda bu talebe kayıtsız görünen halk daha sonra Hucr bin Adî’nin gayretleriyle iştirak etmiş ve 9 bin kişilik bir güç toplanmıştır.33 Bu güçlerin altı bin
iki yüz kişisi karadan, iki bin dört yüz kişisi de nehirden gitmiştir. Hz. Hasan (r.a),
bir gün sonra toplanan bu güçle babasının yanına dönmüştür.34

İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 414-417.
İbn Sa’d, VI, 367; Dîneverî, Ahbâr, s. 137; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 412,413; Adnan Demircan, İslam Tarihi’nin İlk Asrında İktidar Mücadelesi, İstanbul 1996, s. 35.
34
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 416-417; Varol, Hz. Hasan, s. 104, 106.
32
33
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Çarpışmadan Hoşlanmazdı
Hz. Hasan (r.a), Sıffîn savaşı sonunda imzalanan tahkimnâmenin şâhidlerinden biri olmuştur. Bu savaş esnâsında Hz. Ali’ye saldıran bir adamı, Hz. Hüseyin ve kardeşi Muhammed İbnü’l-Hanefiyye hamle yaparak öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a), yanında duran oğlu Hz. Hasan’a:
“‒Oğlum, seni kardeşlerin gibi davranmaktan alıkoyan şey nedir?” diye
sormuş, o da:
“‒O ikisi benim yerime yeter” diye cevap vermiştir.
Minkarî, Vak’atü Sıffin, s. 249; Varol, Hz. Hasan, s. 107, 108)
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(Dîneverî, Ahbâr, s. 179;

Tavsiyeler
Hz. Ali (r.a) yaralı olarak geçirdiği günlerde oğulları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Muhammed İbnü’l-Hanefiyye’yi, çağırarak bir takım tavsiyelerde bulunmuştur. Şöyle buyurmuştur:
“Size Allah’tan korkmanızı ve dünya hayatında size karşı ihanet edilse bile
sizin böyle davranmamanızı tavsiye ederim. Sakın kaybettiğiniz kimse için ağlamayın ve haktan başka bir şey söylemeyin. Yetime merhamet edin, zayıfa yardımcı
olun. Âhiretiniz için amelde bulunun. Zâlime düşman olun, mazluma yardım edin.
Allah’ın kitabı ile amel edin ve Allah’ın hükümlerini tatbik etme husûsunda hiçbir
kimsenin kınamasından çekinmeyin!”
Sonra oğlu Muhammed İbnü’l- Hanefiyye’ye dönüp şöyle demiştir:
“Kardeşlerine neyi öğüt verdiğimi dinledin. Onların emirlerine tâbi ol ve
onlara danışmadan hiçbir şeye tevessül etme!”
Sonra da Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e dönüp:
“Şu kardeşinizi size bırakıyorum. Babanızın onu ne kadar sevdiğini biliyorsunuz.”
Daha sonra, kendisine suikast düzenleyen İbn Mülcem’e eğer iyileşirse
kendisinin cezâ vereceğini ancak ölecek olursa kısas tatbik edilmesini, tek darbeyle vurulup öldürülmesini ve işkence yapılmamasını söylemiştir. Hz. Hasan (r.a),
halifeliğindeki ilk icraatı olarak babasının katili İbn Mülcem’e kısas tatbik etmiştir.35

İbn Sa’d, III, 37, 38; el-İmâme ve’s-Siyâse, I, 138; Yakubî, II, 212; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 461; Taberî, Tarih,
V, 148,149; Yakubî, II, 214; Varol, Hz. Hasan, s. 122, 123.
35

65

Onu İlimde Kimse Geçemedi
Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra oğlu Hasan (r.a), insanlara hitâb
ederek şöyle buyurmuştur:
“Dün aranızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onu ilimde
geçemediler, sonrakiler de ona ulaşamadılar. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) onu bir
birliğin başında kumandan olarak gönderir ve kendisine sancağını verirlerdi. O da
gittiği yeri fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atâdan ayırdığı yedi yüz
dirhemden başka ne altın ne de gümüş bıraktı. O parayı da âilesine bir hizmetçi
temin etmek için hazırlıyordu.” (Ahmed, I, 199)
Onlar Âhiret’i tercih etmiş ve hep oraya hazırlanmışlardı. Dünyaya lüzûmundan fazla değer vermemişlerdi.
Hz. Ali efendimizin ilmi çok fazla idi. Ama maalesef onun taraftarıymış
gibi görünen insanlar, hakkında çok yalan haberler ve sözler uydurdukları için
doğruyla yanlış birbirine girdi ve bizlerin o ilim deryasından istifâdemiz son derece kısıtlandı.
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Efendimiz (s.a.v)’in Israrlı Tembihi
Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra Hz. Hasan (r.a) minberden insanlara
hitap ediyordu. O esnâda Ezd kabilesinden uzun boylu esmer bir zât ayağa kalkarak:
“Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i gördüm, Hz. Hasan’ı kucağına koymuş şöyle buyuruyorlardı:
«Kim beni severse onu da sevsin! Bu sözümü, burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın!»
Eğer Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ısrarla tembihi ve talebi olmasaydı
size bu hadisi nakletmezdim!” dedi ve oturdu. (Ahmed, V, 366; İbn-i Sa’d, VI, 362)
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Bey’at
Hz. Ali’nin vefatından iki gün sonra 21 Ramazan 40 / 28 Ocak 661’de Hz.
Hasan’a bey’at edilmiştir.36
Hz. Hasan’a bey’at etmek için gelen ilk kişi Kays ibn-i Sa’d ona:
“‒Uzat elini, Allah’ın Kitâbı, Peygamber’in Sünnet’i ve ihtilalcilerle savaşmak üzere sana bey’at edeyim!” dediği zaman Hz. Hasan (r.a):
“‒Allah’ın Kitâbı ve Peygamber’in Sünnet’i üzere bey’at et! Çünkü bunlar
diğer şartlardan önce gelir.” demiştir.37

Mes’ûdî, Murûc, III, 4; et-Tenbih ve’l İşrâf, s. 300; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 217.
Taberî, Târîh, V, 158; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 464; el-Beyâsî, Ebu’l-Haccâc Yusuf, el-İ’lâm bi’l-Hurûbi’lVakıa fî Sadri’l-İslâm, Amman 1987, I, 220.
36
37
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Halife’ye İtaat
Hz. Hasan’a:
“‒İnsanlar senin hilafeti arzu ettiğini söylüyorlar.” denilince şu cevabı
verdi:
“‒Arapların tamamı, barış yaptığımla barış, harp ettiğimle harp etmeye
yanaşmazlarsa Allah’a bağlılığım sebebiyle onların bey’atini kabul etmem!” (İbn
Sa’d, VI, 380; Şeyh Âl-i Yâsîn, Sulhu’l-Hasen, s. 56,57)

İslâm’da Müslüman olan idareciye itaat çok mühimdir. İnsanlar idarecilerine itaat etmezlerse büyük bir fitne zuhur eder ve bütün Müslümanlar bundan zarar görür.
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Bir Damla Kan Akmasını İstemem
Hz. Hasan (r.a) umûmî bey’at öncesinde halka yaptığı konuşmada Allah’a
hamd ve senâdan sonra şöyle buyurmuştur:
“Herkes için gelecek yakındır. İnsanlar hoş görmese de Allah’ın takdiri
mutlak gerçekleşecektir. Vallahi Muhammed ümmetinin bir damla kanının akması
bana sevimli gelmez. Bana neyin fayda ve neyin zarar vereceğini biliyorum. Bana
tâbî olunuz!”
“Ey Kûfeliler, bizim hakkımızda Allah’tan korkun, bizler sizlerin emirleriniz ve misafirleriniziz. Ve biz Allah’ın hakkımızda “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden
her türlü pisliği giderip sizi tertemiz kılmak ister”38 buyurduğu Ehl-i Beytiz.”
Ravî burada:
“O güne kadar bu kadar çok insanın ağladığını görmedim!” demiştir.
Sa’d, VI, 380)

38

el-Ahzab, 33.
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(İbn

Ehl-i Kıble İle Savaşmam!
Hz. Hasan (r.a) Muâviye ile anlaştıktan sonra Medine’ye dönmeden evvel
Hâricî Ferve bin Nevfel el-Eşcâî isyanı zuhur etti. Muâviye, Hz. Hasan’dan bu
isyâna müdahale etmesini isteyince Hasan (r.a) ona şu cevâbı verdi:
“‒Eğer ben ehl-i kıbleden her hangi biriyle savaşmaya istekli olsaydım ilk
önce seninle savaşırdım. Bu ümmetin sulh ve sükûn içinde yaşamasını arzu ettiğim
için seni ve seninle savaşmayı terk ettim!” (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 466; Varol, Hz. Hasan, s.
154)

Hz. Hasan (r.a) savaşı sevmeyen, sulhtan hoşlanan bir şahsiyetti. Burada o
karakterini ortaya koymuştu. Ama Hâricîler gibi diğer Müslümanlara karşı taşkınlık yapan fırkaları hakka döndürmek için bazen savaş zarûrî hâle gelebilir. Nitekim Hz. Ali (r.a) onlarla savaşmıştı.
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Siyâsetten Uzak Bir Hayat
Hz. Hasan (r.a) ile Muâviye, vardıkları anlaşma sonrasında 25 Rabîulevvel 41 / 29 Temmuz 661 tarihinde Kûfe’ye geldiler. Hasan (r.a) orada hilâfeti
Muâviye’ye devretti.
Kûfe’de Muâviye’ye bey’at edildikten ve bu bey’at da ilan edildikten sonra Hz. Hasan (r.a) tüm yakınları ve sevenleriyle birlikte Medine-i Münevvere’ye
gitti ve siyâsî faaliyetlerden uzak bir hayat yaşadı. (Taberî, Tarih, V, 165)
Medîne-i Münevvere, îmânın gelişip bütün âleme yayıldığı ve tekrar dönüp sığınacağı yerdir. Burası Hz. Hasan efendimizin fıtratına çok uygundur. Kendisi orada Rabbine kulluğunu derinleştirmiş, İslâm’a hizmet etmiş ve nihayetinde
Muhterem Dedesi’nin yanına gitmiştir.
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Dünyayı Terk Ettim
Hz. Hasan’a:
“‒Seni barış yapmaya zorlayan şey nedir?” diye sorulunca o:
“‒Dünya hayatını terk etmeyi tercih ettim, Kûfe’lilerin asla güvenilecek
insanlar olmadığını, onlara güvenerek bir işe kalkışan kişinin sonunda mutlaka
mağlup olacağını gördüm” demiştir. (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, s. 466; Varol, Hz. Hasan, s. 156)
Hz. Hasan (r.a) insanlarla birlikte İslâm’a hizmet etmeyi istemiş ancak onların çoğunu îtimâda şâyan bulmamış, kendi başına kulluk ve hizmetine devam
etmiştir. Zîrâ insanlar umûmiyetle dünyanın âlâyişine aldanırlar. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ve âilesi gibi gerçekten âhireti tercih edebilenler çok azdır.
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Katledilmenizi İstemedim!
Bir gün bir kişi Hz. Hasan’a, hilâfetten vazgeçmesini îmâ ederek:
“–Selam senin üzerine olsun ey mü’minlerin en yumuşak başlısı!” dedi.
Bunun üzerine Hz. Hasan (r.a) ona şu muhteşem cevâbı verdi:
“–Hayır, mü’minlerin en yumuşak başlısı değilim. Fakat hükümdarlık uğruna sizin katledilmenize gönlüm râzı olmadı.” (Taberî, Târih, V, 159-160)
Hassas yüreklerin insanların acısına göz yumması mümkün değildir. Merhamet âbidesi olan Hz. Hasan efendimizin gönlü de insanların zarar görmesine
râzı olmamıştır.
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Utanç, Ateşten Daha Hayırlıdır
Taraftarları Hz. Hasan’a gelerek, hilâfeti devrettiği için tenkid edip:
“‒Ey müminlerin utancı” dediler.
O ise şu cevâbı verdi:
“‒Utanç, ateşten daha hayırlıdır!”

(İbn Abdilberr, el-İstiâb, I, 371; Zehebî, Târîhu’l-

İslam, (41-60), s. 5)

Aslında o, böyle yapmakla Sünnet’e tabi olmuş ve Peygamber (s.a.v)
Efendimiz’in medhine mazhar olmuştu. Çünkü o, böyle yapmakla ümmetin kanının akıtılmasına mâni olmuştu. Nitekim bu vaziyeti önceden haber veren Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), onu bu davranışı sebebiyle önceden medhetmişti. (İbn Kesîr,
el-Bidâye, I, 1200-1201)
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Efendim!
Saîd ibn-i Ebî Saîd (r.a) şöyle anlatır:
“Ebû Hüreyre (r.a)’in yanında oturuyorduk. O esnâda Hz. Hasan (r.a)
geldi, bize selâm verdi, biz de onun selâmına karşılık verdik. Ebû Hüreyre (r.a)
bunu farketmeden Hz. Hasan geçip gitti. Biz:
«–Ey Ebû Hüreyre! Şu geçen Hasan ibn-i Ali’dir. Bize selâm verdi.» dedik.
Ebû Hüreyre (r.a) hemen ayağa kalkıp peşinden koşarak kendisine yetişti
ve:
«–Ve aleyke’s-selâm efendim!» dedi. Ben:
«–(Senden çok küçük olduğu hâlde) “Efendim!” diye mi hitâb ediyorsun?»
diye sordum.
Ebû Hüreyre (r.a) şu cevâbı verdi:
«–Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in “Şüphesiz o efendidir!” buyurduklarını işittim».” (Bkz. Nesâî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, s. 250, no: 250; Hâkim, III, 185/4792)
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Şüpheli Şeyleri Bırak!
Hz. Hasan’a:
“‒Hatırında Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den ezberlediğin neler var?” diye
sorduklarında şöyle buyurmuştur:
“‒Ben, küçük yaşta dedem Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den şu sözü ezberledim:
«Şüpheli olanı bırak, şüphe vermeyene bak! Zira doğruluk huzur, yalan ise
şüphe kaynağıdır.”39
Haramlar bir tarafa şüpheli şeyleri bile terketmek, büyük bir verâ ve takvâ
göstergesidir. İki dünyanın da huzûru buna bağlıdır.

39

Bkz. Ahmed, I, 200; Tirmizî, Kıyâmet 60/2518. Krş. Buhârî, Büyû‘, 3; Nesâî, Kazâ, 11.
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Efendimiz (s.a.v)’den Neler Hatırlıyorsun?
Rebîa bin Şeybân (r.a), Hasan bin Ali’ye:
“‒Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den neler hatırlıyorsun?” diye sormuştu.
Hasan (r.a) şöyle buyurdu:
“‒Efendimiz (s.a.v) beni sadakaların (zekâtların) konulduğu odaya koymuştu. Oradan bir hurma alıp ağzıma attım. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v):
«‒At onu! Zira o, ne Allah’ın Rasûlü’ne, ne de O’nun Ehl-i Beyt’inden birine helâl olmaz!» buyurdular.” (Ahmed, I, 200)
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Aklımda Kalan Beş Vakit Namazdır
Ebu’l-Havrâ (r.a) anlatıyor:
“Hasan bin Ali’nin yanındaydık. Kendisine:
«‒Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den aklında ne kaldı?» diye soruldu.
Şunları anlattı:
«‒Bir gün yanlarında yürüyordum. Sadaka (zekât) hurmalarının kurutulduğu yere uğradılar. Oradan bir hurma alıp ağzıma attım. Efendimiz (s.a.v) o
hurmayı hemen ağzımdan çıkardılar. Hurmanın üzerinde tükürüğüm bile vardı.
Bir sahâbî:
“‒Bıraksaydınız da çocuk yeseydi ne olurdu?” dedi.
Efendimiz (s.a.v)
“‒Biz Muhammed âilesine sadaka helâl değildir!” buyurdular.
Bir de O’ndan aklımda kalan beş vakit namazdır».” (Ahmed, I, 200)
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Vitir Duâsı
Hz. Hasan (r.a) şöyle buyurur:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bana bazı dua cümleleri öğretti, onları vitirde (vitrin kunutunda) okuyorum:

ِ ِ
ِ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ت
َ يما أ َْعطَْي
َ يم ْن تَ َولَّْي
َ يم ْن َعافَ ْي
َ ْيم ْن َه َدي
َ ت َوََبرْك ِِل ف
َ ت َوتَ َول ِِن ف
َ ت َو َعاف ِِن ف
َ اَلل ُه َّم ْاهدِِن ف
ِ
ِ
ِ ك تَ ْق
ت َوَل يَعُِّز َم ْن
َ ضى َعلَْي
َ َّت فَِإن
َ ضي َولَ يُ ْق
َ ََوق ِِن َشَّر َما ق
َ ك َوإِنَّهُ لَ يَذ ُّل َم ْن َوالَْي
َ ضْي
ت
َ َع
َ ت َربَّنَا َوتَ َعالَْي
َ  تَبَ َارْك،ت
َ ْادي
“Allah’ım, hidâyet verip Sırât-ı Müstakîm üzere sâbit kıldığın kimseler
arasına beni de kat! Âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver. Korumasını üzerine aldığın kimselerle beraber benim korunmamı da üzerine al! Bana
verdiklerinde benim için bereket ihsan buyur. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni
koru! Şüphesiz Sen hükmedersin, Sana hükmolunmaz. Gerçek şu ki Sen’in yardım
ettiğin, sâhip çıktığın kimse zelil olmaz. Sen’in râzı olmadığın kimse de aziz olamaz. Sen’in bereket ve ihsânın ezelî ve ebedî olarak çoktur, şânın ve azametin çok
yücedir!” (Ebû Dâvud, Vitir, 5/1425; Tirmizî, Vitir, 10/464)
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Abdest
Hüseyin bin Ali (r.a) şöyle anlatır:
“Babam Ali (r.a) benden abdest suyu istedi. Hemen kendisine su getirdim.
Ellerini su kabına sokmadan evvel üç defa dışarda yıkadı. Sonra üç defa mazmaza
yaptı, üç defâ burnuna su çekip temizledi, üç defâ yüzünü yıkadı, üç defa sağ kolunu dirseğiyle beraber yıkadı, aynı şekilde sol kolunu yıkadı. Sonra başına bir defa meshetti. Sonra sağ ayağını aşık kemikleriyle birlikte üç defa yıkadı. Aynı şekilde sol ayağını yıkadı. Sonra ayağa kalktı. “Kabı ver” buyurdu. İçinde abdest
suyunun artığı bulunan kabı kendisine verdim. Ayakta, abdest suyunun kalan kısmından biraz içti. Bu yaptığı biraz garibime gitti. Benim şaşkınlığımı görünce:
«‒Şaşırma! Ben, atan Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i, şu gördüğün şeyleri
aynen yaparken gördüm” dedi.
Bu sözüyle, aldığı bu abdesti ve artan sudan ayakta içmesini kastediyordu.” (Nesâî, Tahâret, 78/95)
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Cenâze İçin Ayağa Kalkmak
Hz. Hasan (r.a) ile İbn-i Abbâs (r.a) birlikte iken yanlarından bir cenâze
geçti. Hasan (r.a) ayağa kalktı, İbn-i Abbâs (r.a) ise kalkmadı. Hasan (r.a):
“‒Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir yahûdinin cenâzesi için ayağa kalkmamış mıydı?” dedi.
İbn-i Abbâs (r.a) da:
“‒Evet, kalkmıştı ama sonra oturdu, yani cenâze için ayağa kalkmayı terketti.” buyurdu. (Nesâî, Cenâiz, 47/1924)
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yahûdi için değil, ölümün azameti sebebiyle
ilk zamanlar ayağa kalkmışlardı. Fakat daha sonra hüküm değişti, Efendimiz
(s.a.v)’e yeni emirler ve bilgiler geldi. Ondan sonra kalkmadılar. Hüküm verirken,
Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in hep en son halleri dikkate alınır.
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Câmiye Girerken ve Çıkarken / 75
Hz. Hüseyin’in kızı Fâtıma (r.a), muhtereme ninesi Fâtımatü’l-Kübrâ
(r.a)’dan naklediyor:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), mescide girerlerken Muhammed (s.a.v)’e
salât u selâmda bulunurlar ve şöyle buyururlardı:

ِ َر ِّب ا ْغ ِف ْر ِِل ُذن
ْحتِ َك
َ ْ اب َر
َ  َوا ْفت َْح ِِل َأ ْب َو،ُوِب
«Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana rahmetinin kapılarını aç!»
Çıkarlarken de Muhammed (s.a.v)’e salât u selâmda bulunurlar ve şöyle
buyururlardı:

ِ َر ِّب ا ْغ ِف ْر ِِل ُذن
اب َف ْضلِ َك
َ  َوا ْفت َْح ِِل َأ ْب َو،ُوِب
«Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana fazl u ihsânının kapılarını
aç!».” (Tirmizî, Salât, 117/314; Ahmed, VI, 282. Bkz. İbn-i Mâce, Mesâcid, 13; )
Bu dua, mescide girmeden evvel de okunabilir, girdikten sonra da. Ama
önce okumak daha evlâdır.
Peygamber (s.a.v) Efendimiz de kendi peygamberliklerine îmân ediyorlardı. Bu sebeple kendilerine salât u selâm ediyor, peygamberlik makâmına tâzimde
bulunuyorlardı. Bunun yanında bir de ümmetine nasıl dua edeceklerini öğretiyorlardı.
Camiye girerken rahmet isteniyor, böylece Allah Teâlâ’nın sevabına ve
Cennet’ine yaklaşılıyor. Çıkarken de Cenâb-ı Hakk’ın fazl u ihsânı taleb ediliyor.
Zîrâ namazdan sonra mü’minler helâl rızık temini ile meşgul olacaklardır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu)
zaman, hemen Allah’ı zikretmeye (hutbe ve namaza) koşun ve alışverişi bırakın! Eğer bilirseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlından (lütfundan) nasibinizi arayın! Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (el-Cum’a, 9-10)
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Annesi Fâtıma’dan…
Hüseyin bin Ali (r.a), annesi Fâtıma bint-i Rasûlillâh (s.a.v)’den şöyle
nakleder:
“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:
«Dikkat edin! Elinde et yemeğinin yağı ve kokusu olduğu hâlde geceleyen
kişi, bir zarara uğrarsa kendisinden başka kimseyi ayıplamasın!».” (İbn-i Mâce,
Et’ime, 22)

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz âilesine ve ümmetine ta başından beri hep
temizliği, nezâketi ve letâfeti öğretmiştir.
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Mâlâyânîyi Terketmek
Hüseyin bin Ali (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını nakleder:
“Kendisini alâkadar etmeyen hususlarda az konuşması, kişinin İslâm’ının
güzelliğindendir.”
“Kendisini alâkadar etmeyen hususları terketmesi, kişinin İslâm’ının güzelliğindendir.” (Ahmed, I, 201)
Mâlâyânî, kişiyi ilgilendirmeyen şeyler demektir. Bir şey aslen faydalı olur
ama o kişiyi ilgilendirmez. Bir de hiç kimseye faydası olmayan lüzumsuz ve boş
işler vardır. Bunların hepsini de bırakmak, vakti faydalı şeylere sarfetmek gerekir.
Çünkü dünya hayatı gayet kısa ve bu kısa vakit Müslüman için çok kıymetlidir.
Bu paha biçilmez değeri zâyî etmek, sonunda acı pişmanlıklara sebep olur.
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Salevât
Hüseyin bin Ali (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını nakleder:
“Asıl cimri, ben yanında zikredildiğim halde bana salevât getirmeyendir.”
(Ahmed, I, 201)

Cenâb-ı Hak, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e en güzel şekilde salât ü
selâmda bulunmamızı emretmektedir:
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Nebiyy-i Ekrem’e çokça salât ederler.
Ey mü’minler, siz de ona salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!”
(el-Ahzâb, 56)

Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’in bizim üzerimizde ödenmesi mümkün
olmayan çok büyük hakları vardır. O’nun ism-i şerîflerini işitip de salât u selâm
getirmeyen kimse, hem çok büyük bir vefasızlık etmiş, hem de çok büyük bir
kayba uğramış demektir.

ِ َالل ُه َّم َص ِّل َع ََل ُُم َ َّم ٍد َو َع ََل آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َو َب
ار ْك َو َس ِّل ْم
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Aşırı Gitmeyiniz!
Hüseyin bin Ali (r.a) şöyle buyurmuştur:
“Bizi, İslâm’ı sevdiğiniz için seviniz! Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle
buyurmuşlardır:
«Siz beni, hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz! Çünkü Allah
Teâlâ beni rasûl edinmeden evvel kul edindi».” (Heysemî, IX, 21)
Ne kadar hakkâniyetli bir söz! Her şeyde olduğu gibi muhabbette de hakka
ve îtidâle riâyet etmek îcâb eder. İnsanları herhangi bir hizipçilik ve asabiyet için
değil, Allah Teâlâ’nın rızâsı için sevmek gerekir. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i,
Rabbimizin rasûlü olduğu için, O’nun Ehl-i Beyt’ini de Allah Rasûlü’nün akrabâları ve İslâm’ın hâdimleri oldukları için sevmeliyiz. Bu muhabbette de hudutlara riâyet etmeli, aşırıya kaçmamalıyız. Normal insanların, peygamberlerin ve
ulûhiyet makâmının birbirinden farklı konumları vardır. Bunları birbirine hiçbir
zaman karıştırmamak gerekir.
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İlim Öğrenin!
Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hasan (r.a) kendi çocuklarıyla kardeşinin çocuklarını toplayıp şöyle dedi:
“Yavrularım ve kardeşimin evlatları! Siz bugünkü insanların küçüklerisiniz ancak pek yakında diğer insanların büyükleri durumuna geleceksiniz. Öyleyse
mutlaka ilim öğreniniz! Öğrendiği ilmi ezberleyip rivâyet etmeye gücü yetmeyen
de onu yazıp evine koysun!” (Dârimî, Mukaddime, 43/517)
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatı olan “ilm”e çok
ehemmiyet vermiştir. Ashâb-ı kirâm ve daha sonra gelen Müslümanlar da bilhassa
Kur’ân, hadis, fıkıh ilimlerine çok önem vermişler, ilk günlerden îtibâren hadîs-i
şerifleri yazıp ezberlemişler, onlar üzerinde tefekkür edip hükümlerinde derinleşmişlerdir. Bu şekilde bizlere çok büyük ve paha biçilmez bir mîrâs bırakmışlardır.
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Yalan Söylemiş o Yalancılar!
Âsım bin Damra şöyle anlatır:
Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’a:
“–Şîa yani Hz. Ali’yi sevmede aşırı gidenler, onun öldükten sonra tekrar
dünyaya döneceğini iddia ediyorlar” dedim.
Hz. Hasan (r.a) şöyle dedi:
“–Yalan söylemiş o yalancılar! Öyle olsaydı hanımları başkalarıyla evlenmez, mirasını da taksim etmezdik.” (Ahmed, I, 148)
İnsan her şeyi yerli yerine koymaz ve bir insana gösterilecek muhabbetin
hudutlarını aşarsa, bu şekilde yanlış îtikad ve düşüncelere kapılabilir. Bir insana
hakkından fazla muhabbet beslemek, ona iyilik değil bilâkis kötülük yapmaktır.
Böyle davranmakla o insanın rızâsı değil ancak düşmanlığı kazanılır. Kendisi
hakkında aşırı düşüncelere kapılan insanların en büyük düşmanı hiç şüphesiz Hz.
Ali (r.a)’tir. Daha hayattayken bu tür insanlarla mücâdele ettiği gibi âhirette de
onların en büyük hasmı olacaktır.
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Biz Onun Gibi Olamadık!
Muaviye, bir gün Medine halkından bir kişiye Hz. Hasan’ın ne durumda
olduğunu sordu. O da şöyle anlattı:
“‒Ey mü’minlerin emiri! Hasan (r.a), sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Mescid’de kalır. Mescid’de bulunan ne kadar şerefli, saygıdeğer insan varsa onun yanına gelir ve güneş yükselinceye kadar sohbet eder, konuşurlar. Güneş yükselince iki rekât namaz kılar, ardından mü’minlerin annelerinin yanlarına uğrar ve onlara selam verir, hal hatırlarını sorar. Onlar da ona yanlarında bulunan yiyeceklerden ikram ederler. İşte Hasan bin Ali’nin günleri böyle
geçer.”
Bunları dinleyen Muaviye teessürle:
“‒Biz onun gibi olamadık” dedi. (İbn-i Manzûr, Muhtasaru Tarîhi Dımeşk, VII, 23)
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Îsâr
Hz. Hasan (r.a) bir gün Medine bağlarına uğramıştı. Orada zenci bir köle
gördü. Köle elindeki ekmekten bir lokma kendisi yiyor, bir lokma da önündeki
köpeğe veriyordu. Böylece ekmeğini köpekle paylaşmıştı. Hz. Hasan (r.a):
“–Neden onu küçük bir parçayla savmadın da ekmeği yarıdan ikiye böldün?” diye sordu. Köle:
“–Gözlerim onun gözlerinden hayâ etti de onu az bir ekmekle savamadım!” dedi. Hz. Hasan (r.a):
“–Kimin kölesisin sen?” diye sordu. Köle:
“–Ebân bin Osman’ın!” dedi. Hz. Hasan (r.a):
“–Peki, bu bağ kime ait?” diye sorunca, köle:
“–Ebân bin Osman’a ait!” diye cevap verdi. Hz. Hasan (r.a):
“–Ben tekrar yanına gelinceye kadar Allah için buradan ayrılmamanı istiyorum!” diyerek oradan ayrıldı ve bağın sâhibine gitti. Hem bağı hem de o zenci
köleyi satın aldı. Ardından kölenin yanına gelip:
“–Delikanlı! Seni satın aldım.” dedi. Köle hemen ayağa kalkarak:
“–Başım gözüm üstüne! İtaat; Allah’a, Rasûlü’ne ve sanadır efendim!” dedi.
Bu sâdıkâne sözler Hz. Hasan (r.a)’ı daha da duygulandırdı. Hz. Hasan
ona:
“–Sen Allah için hürsün! Bu bağı da sana hibe ediyorum!” dedi. Köle de:
“–Efendim, bu bahçeyi beni kendisi için âzâd ettiğin Cenâb-ı Hakk’a hibe
ediyorum!” diye bir infakta daha bulundu. (Bağdâdî, Târîhu Bağdâd ve züyûlüh, VI, 33; İbn-i Manzûr,
Muhtasaru Tarîhi Dımeşk, VII, 25)

Velhasıl köle kâbına erilemeyecek bir şekilde faziletler üzerine faziletler
sergiledi.
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Af ve Kerem
İsâm bin Mustalik şöyle anlatır:
Medine’ye geldim, Hasan bin Ali’yi (r.a) gördüm. Onun güzel görünüşü,
ağırbaşlılık ve vakarı beni hayrete düşürdü, çok hoşuma gitti. Ancak onun bu durumu, daha önce babasına karşı gizlemiş olduğum kinden dolayı içimdeki hasedi
alevlendirdi:
“–Sen Ebû Talib’in oğlu (torunu) musun?” diye sordum:
“–Evet!” deyince, ona ve babasına alabildiğine sövüp saydım, hakaretler
ettim. Hasan (r.a) bana şefkat ve merhametle baktı, sonra:
“–Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-Racîm. Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.”
dedikten sonra şu âyet-i kerîmeleri okudu:
“(Ey Rasûlüm!) Affedici ol! İyi ve güzel olan şeyleri emret! (Delil kabul
etmeyen ısrarcı) câhillerden yüz çevir! Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce
seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü O işitendir, bilendir.
Takvâ sahibi mü’minler, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğunda
tezekkür ederler (Allah’ı hatırlar, durup düşünürler.) Bir de bakarsın ki derhal
gerçeği görüvermişlerdir.” (el-A’râf, 199-201)
Sonra bana şöyle dedi:
“–Yavaş ol! Benim için de kendin için de Allah’tan mağfiret dile! Çünkü
sen bizden yardım isteyecek olsan biz sana yardım ederiz; seni misafir edip ağırlamamızı istesen, ağırlarız; doğru yolu göstermemizi istesen biz seni irşâd eder,
doğruyu gösteririz!”
Yaptığım bu aşırılık sebebiyle pişman olduğumu yüzümden anlayınca:
“Bugün size kınama ve serzeniş yoktur. Allah size mağfiret buyursun.
O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”40 âyet-i kerîmesini okudu ve:
“–Sen Şam ehlinden misin?” diye sordu. Ben:
“–Evet.” dedim. Bunun üzerine o da (şu mısra ile) cevap verdi:
“Bu benim Ahzem’den beri bilip tanıdığım bir alışkanlıktır.”41
Ve devâm etti:
40

Yûsuf, 92.

Bu şiirdeki Ahzem, anne babasına âsî gelen bir kişidir. Ölmüş ve arkasında çocuklar bırakmıştır. Bu
çocuklar da dedelerini âsî gelmiş, onu dövmüş ve hatta sağını solunu kanatacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunun üzerine dedeleri bu şiiri söyleyerek çocukların, anne babaya isyân husûsunda babalarına
çektiğini ifade etmiştir.
41
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“–Hoş geldin, safâlar getirdin. Allâh’ın selâmı üzerine olsun! Allah sana
afiyet versin, güç kuvvet versin, yardım etsin. Hiç utanma, ne ihtiyacın varsa bize
söyle! Hatırına geleni söyle. Bizi düşündüğünden daha iyi bulacaksın inşaallah!”
Bu güzel ahlâk karşısında, yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dar geldi. “Keşke yer yarılsa da içine girsem!” diye temennîde bulundum. Sonra da onun
gözünden kaybolarak sıvışıp gittim. Artık bana yeryüzünde ondan ve babasından
daha sevimli başka bir kimse yoktu. (Kurtubî, Tefsîr, [A’râf, 201])
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Bütün Faziletleri Cem Etmiş
Bir defasında Kureyş’ten insanlar Muâviye’nin huzurunda övünüyorlar,
Hz. Hasan’da susuyordu. Muâviye ona:
“‒Ey Ebû Muhammed, neden konuşmuyorsun? Vallahi sen konuşmayı beceremeyen, nerede konuşacağını bilmeyen biri değilsin! Aynı şekilde asâletinde
de bir karışıklık yok!” deyince o:
“‒Vallahi onların bahsettikleri üstünlük ve faziletlerin hepsinin katıksız
olanı ve özü bendedir.” dedikten sonra bir şiir okuyarak onların durumunu eleştirmiştir. (Belâzürî, Ensâb, III, 270-271)
Hz. Hasan (r.a) burada övünme ve gururlanma hastalığına kapılmamış,
bilâkis yeri geldiği için bu tür bayağı ahlâka sahip insanlara hadlerini bildirmiştir.
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Düşmana Bile Şefkat
Hz. Hasan (r.a), bir gün Ümeyyeoğulları’na mensup bir grup ile karşılaştığında onların arasındaki bir hâricînin sözlü saldırısına uğradı. Adam Hz. Ali’nin
ve Hz. Hasan’ın küfre girdiğini söyleyince, orada bulunan Muhammed İbnü’lHanefiyye (r.a) adamı tokatladı.
Adamı dayaktan kurtaran Hz. Hasan (r.a), elinden tutup evine götürdü,
gönlünü almak için ona kıymetli bir elbise giydirip gönderdi. (İbn-i Sa’d, VI, 369)
Câhil insanlar herkesten daha fazla şefkâte muhtaçtırlar. Onlara merhametle yaklaşarak cehâletin karanlığından ve zararlarından kurtarmak lâzımdır.
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Hiç Görmediğim Bir Tecellî
Hz. Hasan (r.a), vefâtı yaklaştığında büyük bir korku ve dehşete kapıldı.
Hz. Hüseyin (r.a) ona:
“–Kardeşim, bu korku ve dehşet de nedir? Sen Rasûlullâh (s.a.v) ve
Ali’nin yanına gidiyorsun ki onlar senin babalarındır. Hz. Hatîce ve Fâtıma’nın
yanına gidiyorsun ki onlar da annelerindir. Yine dayıların Kâsım ve Tâhir’in yanına gidiyorsun. Amcaların Hamza ve Câfer de oradalar!” dedi.
Hz. Hasan (r.a) şu cevabı verdi:
“–Ey kardeşim! Allâh’ın emir ve işlerinden öyle birine giriyorum ki daha
evvel hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Yine Allâh’ın yaratma san’atının öyle bir
tecellîsini görüyorum ki daha evvel hiç böylesini görmemiştim.” (Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ,
s. 193)
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Zehir
Hz. Hasan (r.a) şöyle buyurmuştur:
“Cabelk ve Cabers arasında dedesi peygamber olan benden başka kimse
yoktur. Ben iki defa zehirlendim!”
Başka bir rivayete göre onu, hanımı Câ’de binti Eş’as zehirlemiş, Hz. Hasan (r.a) kırk gün bakıma muhtaç hâle gelmiştir. (İbn-i Sa’d VI, 387)
Diğer bir rivayette onun birçok defa zehirlendiği, ancak onlardan kurtulduğu haber verilmektedir.42
İbnü’l-Esîr onun zehirlenmesiyle ilgili bilgi verirken şöyle demektedir:
“Onun ölüm sebebi, hanımı Ca’de binti Eş’as tarafından zehirlenmesi idi.
Kırk gün boyunca kustu ve öylece vefat etti. Hastalığı arttığında kardeşi Hüseyin’e:
“‒Ey kardeşim üç defa zehirlendim. Ancak bu defaki başka! Bunun gibi
hiç olmamıştı. Neredeyse ciğerim sökülecek…” deyince Hüseyin (r.a) onu kimin
zehirlediğini sormuş, o da:
“‒Onu niçin soruyorsun? Öldürmek için mi? Allah onlara yeter!” diyerek
herhangi bir bilgi vermemiştir. (İbnü’l Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, 15. Krş. İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1212)

İbn-i Sa’d VI, 387, 399. Ayrıca bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1212; Suyûtî, Târîhu’l- Hulefâ, s. 217; Varol, Hz.
Hasan, s. 169.
42
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Nübüvvetle Hilafet Bir Araya Gelmez
Hz. Hasan’ın vefatı yaklaştığında kardeşi Hz. Hüseyin’e şöyle dediği rivayet olunmuştur:
“‒Kardeşim seni bazı konularda bilgilendirmek isterim. Seni, ilgi duyduğun bu emirlik/iktidar işinden sakındırırım. Baban da bu işe meyletti. Allah onu
ondan uzaklaştırdı ve Ebû Bekir üstlendi. Sonra o tekrar istedi, Allah onu yine
uzaklaştırdı ve Ömer üstlendi. Sonra tekrar istedi ve yine ona değil Osman’a gitti.
Osman ölünce ona bey’at edildi. Sonra bölündük ve kılıçlar çekildi. Onun bunu
sona erdirmesi de mümkün olmadı. Vallahi ben, Allah Teâlâ’nın nübüvvetle
hilâfeti bizde bir araya getirmeyeceğini düşünüyorum. Kûfe sefihlerinin kanlarından ve isyanlarından seni sakındırırım. Ben Hz. Âişe’den, Rasûlullah (s.a.v)
Efendimiz’in yanına defnedilme izni istedim. Bana «Tamam» dedi. Tam olarak
bilemiyorum belki bana hayâsından dolayı böyle demiştir. Ben vefat edince tekrar
ondan izin iste. Öyle zannediyorum ki bir grup seni bundan men edecektir. Eğer
böyle yaparlarsa onlarla çatışma!”
Hz. Hüseyin (r.a), onun vefatından sonra Hz. Âişe’ye tekrar gitmiş o da:
«Tamam» demiştir.43
Ancak Mervân bin Hakem’in muhâlefeti ve mücâdelesi neticesinde Cennetü’l-Bakî’e defnedilmiştir. (İbn-i Sa’d, VI, 393; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, I, 1212, 1213)

Zehebî Târîhu’l-İslam, (41-60), s. 40, 41; Ayrıca bkz. İbn Abdilberr, el-İstiâb, I, 375-377; Suyûtî, Tarîhu’lHulefâ, s. 219; Varol, Hz. Hasan, s. 171.
43
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47 Yaşında
Hz. Hasan’ın vefat tarihi husûsunda farklı görüşler vardır. 49/559, 50/660
ve 51/661 senelerinde vefat ettiğine dair rivâyetler mevcuttur. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,
II, 15, 11)

Hicrî 3, mîlâdî 624 senesinde doğduğuna göre vefat ettiğinde 47 yaşlarında
idi. (İbn Abdilberr, el-İstîâb, I, 376-377)
47 yaşında şehîd edilmiş olmasına rağmen o, gönüllerde hep daha genç
olarak kalmış ve fazîletli davranışlarıyla müslüman gençlerin hayallerini süsleyen
bir şahsiyet olmuştur.
Müslümanlar onları hep Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in devrindeki hâlleriyle hayâl ederler. Onlar gönlümüzde hep gençliklerinin bahârında dururlar.
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Malının Tamamını İnfak Etti
Hz. Hasan’ın en mühim vasıflarından biri de cömertliği ve yardımseverliğidir. (Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 216)
İki defa malının tamamını, üç defa da yarısını Allah yolunda sarfedip tasadduk ettiği rivâyet edilir. (İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1208)
Böylesine ulvî bir infâk, ancak ulvî ruhların yapabileceği bir şeydir. Herkesten beklenmez. İnsanların umumiyeti îtidalli davranmalı, kendisinin ve âilesinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazlasından infâk etmelidir. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) kendileri de devamlı mallarının tamamını infâk ederlerdi, ama böyle
yapmak isteyen ashâbına müsâade etmezlerdi. Sâdece Hz. Ebû Bekir (r.a) gibi
sıddîk olan arkadaşına bu hususta müsâade etmişlerdi. Bu istisnâlar hâricindeki
insanlar, bir heyecana gelip bütün mallarını infâk etseler, bir müddet sonra sıkıntıya sabredemeyerek pişman olur, ileri geri konuşmaya başlarlar. Bu durum da onların ecirlerini zâyî ettiği gibi kendilerini ve etraflarını da huzursuz eder.

100

Kim Daha Cömert?
Umumiyle Hâşimoğulları’nın, hususiyle de Hz. Hasan’ın cömertliği meşhurdur. Mahreme bin Nevfel ile Cübeyr bin Mut’im, Benî Haşim’in mi yoksa
Benî Ümeyye’nin mi daha cömert olduğu husûsunda iddiaya girmişler ve onları
denemeye karar vermişlerdi.
Cübeyr, Saîd bin el-Âs, İbn-i Âmir ve Mervân’a giderek onlardan para istedi. Onların her biri kendisine on bin dirhem verdi.
Mahreme ise, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Abdullah bin Ca’fer’e giderek para istedi, bunların her biri de ona yüz bin dirhem verdi. Mahreme bunu almayı reddetti ve onlara bu işi sadece imtihan için yaptığını bildirdi. (Belâzürî, Ensâb,
III, 277)
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Allah Korkusu
Hz. Hasan (r.a), abdest alıp bitirdiğinde rengi değişirdi. Bunun sebebi sorulduğunda ise şöyle buyururdu:
“–Yüce Arş’ın Sâhibi’nin huzûruna girmek isteyen kişinin hakkı, renkten
renge girmektir.” (İbn-i Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân, II, 69)
Mezîd bin Havşeb şöyle der:
“Hasan bin Ali ve Ömer bin Abdülaziz’den daha fazla korkan bir insan
görmedim. Sanki Cehennem ikisinden başkası için yaratılmamıştı!” (İbn-i Sa’d, V,
398)

“Hikmetin başı Allah korkusudur.” Allah Teâlâ’dan en fazla korkanlar,
O’nu en çok tanıyanlardır.
Allah Teâlâ’yı en fazla tanıyan ve O’na karşı en çok takvâ sâhibi olan,
Peygamber (s.a.v) Efendimiz’dir. (Buhârî, Îmân, 13)

102

Sünnet-i Seniyye’ye Riâyet
Mervân bin Hakem ile bir görüşmesi esnâsında onun sağ eliyle sümkürdüğünü gören Hz. Hasan (r.a):
“‒Yazıklar olsun, sağ elin yüz için, sol elin o işler için olduğunu bilmiyor
musun?” diyerek onu îkâz etmiştir. (İbn Sa’d, VI, 379; İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1210)
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’leri bizim için ne büyük
nimettir! Zira her şeyin en doğru ve en nezihini öğretmektedir. Hayatın her alanıyla alâkalı en güzel hükümleri getiren Sünnet’e uygun yaşayanlar, iki dünyâda da
saâdete nâil olurlar.
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Kimi Severdi?
Hz. Hasan (r.a) bir gün etrâfındakilere şöyle buyurmuştur:
“Size insanlar arasında gözüme en büyük görünen bir kardeşimi haber vereceğim. Onun gözümde büyümesinin temel sebebi, dünyanın onun gözünde küçük görünmesidir. O, kendi karnının hâkimiyetini hiçe saymıştır. Bulamadığı şeyi
arzulamaz, bulduğu zaman da daha çok bulmak istemez. Cinsî arzularının peşinde
koşmaz. Aklını ve görüşünü hafife almaz, cahilliğinin hâkimiyeti dışına çıkmıştır.
Bir şeyden mutlak fayda sağlayacağına inanmazsa, elini o şeye uzatmaz. Attığı
adımı da mutlaka iyilik yapmak için atar. Öfkelenmez, kimseye kızmaz. Âlimlerle
bir araya geldiğinde konuşmaktan çok dinlemeyi tercih eder. Konuşmasına mânî
olunursa da susmasına mânî olunamaz. Zamanının çoğunu sükût ile geçirir. Konuştuğu zaman konuşmacılara aldırış etmez. Onları kendi haline bırakır. Davaya
ortak olmaz, karşılıklı bahiste bulunmaz. Tartışmaya girmez, başkalarına karşı
hüccet ileri sürmez. Ancak yapmadığını söyleyen, söylemediğini yapan bir kadıyı
gördüğü zaman onunla tartışır. Bunu da faziletinden dolayı yapar. Kardeşlerini
unutmaz. Her hangi bir şeyde kendini onlara tercih etmez. Bir kimseye ayıplanacak bir hususta ikramda bulunmaz. İki şeyle karşılaştığında hakka en yakın olanına bakar. Hevesine en yakın olanına ise muhalefet eder.” (İbn Kesîr, el-Bidâye, I, 1210,
1211; Varol, Hz. Hasan, s. 199, 200)
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Yürüyerek Hac
Hz. Hasan (r.a) ibadete düşkün bir kul idi. Onun, yanında seçkin develer
olduğu hâlde 25 defa Medine’den Mekke’ye yürüyerek hac yaptığı ifade edilir.44
“‒Ben Allah’ın evine yürüyerek gitmediğim bir halde nasıl O’nun huzûruna varırım!” der, bazen nalin (sandalet) ile bazen de nalinsiz ayağında hiçbir şey
olmadan hac yapardı. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, 13)
Allah’a muhabbeti zirvede olan bir insanın hâli… Allah için yapılan
fedâkârlıklar ne kadar çok olursa sevâbı da o kadar fazla olur. Bir işin kıymeti,
onu yapmak için tahammül edilen meşakkatler nisbetindedir. Ancak herkesin böyle davranması beklenemez. İmkânı olan insanlar kolaylıklardan istifâde ederler.
Önlerinde iki veya daha fazla tercih hakkı olduğunda en kolayını seçerler. Bıkkınlık gelmeden istikâmet üzere hayatlarını devam ettirirler.

Hâkim, III, 169/4788. Krş. İbn Sa’d, VI, 374; Ya’kûbî, II, 226; Belâzürî, Ensâb, III,268;; Zehebî, Târîhu’lİslam, (41-60), s. 37; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 215.
44
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Minberde
Hz. Hasan (r.a), bir Cuma günü minbere çıkıp İbrahim Sûresi’nin tamamını insanlara okumuştur. (İbn-i Sa’d, VI, 368; Varol, Hz. Hasan, s. 201)
Muhterem dedeleri Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de kendisine vahyedilen
âyet ve sûreleri zaman zaman Cuma hutbelerinde okurlardı. Bir kısım sahâbîler,
bazı sûreleri bu hutbelerde dinleyerek ezberlediklerini ifade ederler.45 Hz. Ebû
Bekir ve Hz. Ömer de ilk hutbede bir sûre okur, ikinci hutbede konuşurlardı.46
Hz. Ömer’in hutbelerde Nahl Sûresi’ni okuduğu rivâyet edilir.47
Selef-i sâlihîn Kur’ân ile beraberliğe çok ehemmiyet verirlerdi. Gerek namazda gerekse namaz hâricinde çokça Kur’ân okur, ilimlerini tahsil ederlerdi.

45

Müslim, Cuma, 34, 49-52.
İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 449/5195; I, 382/4397.
47
Buhârî, Sücûdü’l-Kur’ân, 10.
46
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Bizi Allah İçin Sevin!
Hz. Hasan (r.a), Ehl-i Beyt hakkında aşırı giden ğuluv ehli birine şöyle
dedi:
“–Yazıklar olsun size! Bizi Allah için sevin! Eğer Allah Teâlâ’ya itaat
edersek bizi sevin, isyân edersek bize buğzedin!”
Adam da ona:
“–Ama siz Rasûlullah’ın akrabaları ve ehl-i beytisiniz!” dedi.
Hz. Hasan (r.a) ona şu cevâbı verdi:
“–Yazıklar olsun sana! Eğer Allah Teâlâ, kendisine tâatte bulunmadan sırf
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e yakınlığı sebebiyle birisini azaptan koruyacak olsaydı, bu, anne ve baba olarak bizden daha yakın olan kimselere fayda verirdi!
(Amcası Ebû Leheb gibi). Vallâhi ben, bizden günah işleyenlere azâbın iki kat verilmesinden korkuyorum. Aynı şekilde iyilik edenlere de ecrin iki kat verilmesini
ümid ediyorum.
Yazıklar olsun size, Allah’tan korkun! Bizim hakkımızda hak sözü söyleyin! Bu, sizi, istediğiniz şeye daha kolay ulaştırır. Biz de sizin hakkı söylemenizden râzı oluruz.”
Hz. Hasan sözlerine şöyle devam etti:
“–Bu sizin iddialarınız, Allah’ın dîninden ise ve bunları bize öğretmemiş,
bizi onlara teşvik etmemişlerse o zaman babalarımız bize çok büyük kötülük
yapmışlar demektir.”
Râfizî olan adam:
“–Rasûlullah (s.a.v) Hz. Ali için «Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur.» buyurmuyor mu?” dedi.
Hasan (r.a):
“–Evet, ama dikkat et! Eğer bu sözleriyle idâreciliği ve saltanatı kastetmiş
olsalardı bunu mutlaka açıkça ifade ederlerdi. Tıpkı namazı, zekâtı, Ramazan orucunu ve haccı açıkça beyân ettikleri gibi! Mutlaka: «Ey insanlar! Bu, benden sonra sizin velinizdir» buyururlardı. Zîrâ insanların iyiliğini en çok düşünen kişi,
Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’dir. Vaziyet sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, yani
Allah ve Rasûlü, idare için, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’den sonra bu vazifeyi yerine getirmek üzere Hz. Ali’yi seçmiş olsalardı, şu anda o bu hususta en
büyük hatâyı yapmış, en büyük cürmü işlemiş olurdu. Çünkü şu hâliyle Rasûlullah (s.a.v)’in yapmasını emrettiği şeyi O’nun emrettiği şekilde yapmamış ve in107

sanlara da bu hususta geçerli bir mâzeret beyan edememiş olurdu!” (İbn-i Sa’d, V, 319;
İbn-i Asâkir, XIII, 70; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VI, 86-87)
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Siz Âhireti Tercih Ettiniz!
Abdullâh bin Ömer (r.a) Medîne-i Münevvere’ye geldiğinde kendisine
Hz. Hüseyin’in Irak’a doğru yola çıktığı haberi verildi. Hemen peşine düşüp üç
günlük mesâfede Hz. Hüseyin’e yetişti ve:
“–Nereye gidiyorsun?” diye sordu.
Hz. Hüseyin (r.a):
“–Irak’a” dedi.
Hz. Hüseyin’in yanında kâğıt tomarları ve mektuplar vardı.
İbn-i Ömer (r.a):
“–Onlara gitme!” buyurdu.
Hz. Hüseyin (r.a):
“–İşte bunlar Iraklıların mektupları ve bey’atları!” buyurdu.
İbn-i Ömer (r.a):
“–Allâh Teâlâ, Nebî’sini dünyâ ile âhiret arasında muhayyer bıraktı. Allâh
Rasûlü (s.a.v) âhireti tercih etti, dünyâyı istemedi. Siz de Rasûlullâh (s.a.v)’in bir
parçasısınız. Vallâhi (hilâfet ve idarecilik), siz Ehl-i Beyt’ten hiç kimseye ebediyyen nasib olmaz. Allah Teâlâ onu sizden, ancak sizin için daha hayırlı olan (âhiret
saadeti) sebebiyle uzaklaştırmaktadır. Bu sebeple geri dönün!”
Hz. Hüseyin (r.a) gitmekte ısrar etti ve:
“‒İşte bunlar onların mektupları ve bey’atları!” buyurdu.
Bunun üzerine Abdullâh bin Ömer (r.a) onun boynuna sarıldı ve ağladı.
Sonra da:
“–Seni Allâh’a emânet ediyorum! Sen ölüme gidiyorsun!” buyurdu.
Kesîr, el-Bidâye, IX, 241; Zehebî, Siyer, III, 296)
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(İbn-i

Hüseyin’in Şehîd Edildiğine Şâhid Oldum! / 100
Selmâ (r.a) anlatıyor:
Ümmü Seleme’nin yanına girdim, ağlıyordu.
“–Niye ağlıyorsun!” diye sordum. Bana şu cevabı verdi.
“–Şimdi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i rüyamda gördüm. Mübârek başında ve sakallarında toprak vardı.
«–Neyiniz var, ey Allah’ın Rasûlü?» dedim:
«–Az evvel Hüseyin’in şehîd edildiğine şâhid oldum!» buyurdular.”

(Tirmizî,

Menakıb, 30/3771)

Fasih Ahmed Dede Hazretleri gönül yangınını ve muhabbetini şöyle ifade eder:
Hüseyn-i Kerbelâ’nın vâkıât-ı mâtem-engîzi
Zebân u hâme ü savt u hurûf ile edâ olmaz!
Fasîhâ! Nuh felek yâkût-i rummân ile pür olsa
O Mihr-i Âlem’in bir katre kanına bahâ olmaz!
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Onun Gibi Güzeli Hiç Görülmemişti
Hz. Enes (r.a) anlatıyor:
(Kûfe ve Basra vâlisi, zâlim) Ubeydullah bin Ziyâd’ın yanında bulunduğum bir esnâda Hz. Hüseyin (r.a)’ın başı getirildi. Elindeki çubuğun ucuyla burnuna dürtüyor ve:
“–Bu kadar güzelini de hiç görmedim!” diyordu.
Ben de ona kızarak:
“–Bilmiyor muydun, o, insanların Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e en çok
benzeyeni idi!” dedim. (Buharî, Ashabu’n-Nebî, 22; Tirmizî, Menakıb, 30/3778)
İktidar hırsı ve dünya muhabbeti, “müslümanım” diyen insanları ne hallere
düşürüyor!
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Bugünden Sonra Kölesiniz!
Kerbelâ’da Hz. Hüseyin (r.a) şehid edilip kesik başı Kûfe ve Basra vâlisi
Ubeydullah bin Ziyâd’ın önüne getirildiği zaman Zeyd bin Erkam (r.a) da orada bulunuyordu. İbni Ziyâd elindeki değnekle Hz. Hüseyin’in ön dişlerine vurmaya başlayınca Zeyd (r.a) dayanamadı:
“–Çek şu değneğini! Ben o dişleri Rasûlullah (s.a.v)’in öptüğünü gözlerimle gördüm” dedi ve bu gaddarlık karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Vâli İbn-i Ziyâd onun bu sözlerine kızdı:
“–Eğer yaşını başını almış bir ihtiyar olmasaydın boynunu vururdum” diye
çıkıştı.
Zeyd bin Erkam (r.a) böyle gürültülere pabuç bırakacak adam değildi. O,
zâlim sultânın karşısında hakkı söylemenin en faziletli cihâd olduğunu Rasûlullah
(s.a.v) Efendimiz’den öğrenmiş bir insandı.48 Kalkıp giderken oradakilere şöyle
haykırdı:
“–Ey Araplar! Siz bundan sonra birer kölesiniz. Siz Hz. Fâtıma’nın oğlunu şehid ettiniz, (vâli İbni Ziyâd’ı kastederek) Mercâne’nin oğlunu da kendinize
emir ve hâkim edindiniz. Hâlbuki o sizin hayırlılarınızı öldürmüş, şerlilerinizi de
kendisine kul yapmak istemiştir. Siz bu zillete râzı oldunuz. Zillete râzı olan kahrolsun!..” (Taberî, Târîh, V, 456; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, XI, 554)

48

Ebû Dâvûd, Melâhim, 17/4344.
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Hz. Hüseyin’i Şehîd Edenlerin Âkıbeti
Ehl-i Beyt taraftarı Kûfeliler ve diğer bazı insanlar, Hz. Hüseyin’in
şehâdetinden hemen sonra, onu yardımsız bıraktıklarına çok pişman oldular ve intikamını almak için halkı gizlice davete başladılar, çarpışmak için silah toplayıp
savaşa hazırlandılar. Yezîd bin Muaviye’nin öldüğü hicri 64. yılına kadar sayıları
iyice arttı.
Sahabî Süleyman bin Surad komutasında bir ordu kurup İbn-i Ziyâd’ın
kuvvetleriyle çarpıştılar ve pek çoğu şehid düştü.
Kerbelâ’nın intikamını almak için ortaya çıkan ikinci şahıs Muhtar esSakafî oldu.
Hicrî 65 tarihinde Ehl-i beyt taraftarları Muhtar’ın etrafına toplanmaya
başladı. Muhtar, Sakîf kabilesinin büyüklerindendi. Rey ve görüş sahibi, hatip, cesur ve çok zeki idi. Dindarlığı zayıftı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Sakîf’ten bir
kezzâb (çok yalancı) bir de çok insan öldüren kişi çıkacağını haber vermişti. Yalancı olanı, Muhtar; çok adam öldüreni de Haccâc idi.49 Muhtar, daha sonraları
kendisine, Allah tarafından vahiy ve ilham geldiğini ve gaybı bildiğini iddia edecek kadar ileri gitmişti.
Muhtar ve arkadaşları, Hicretin 66. yılında 14 Rebiülevvel Perşembe gecesi Kûfe’de ayaklanmayı kararlaştırdılar. Bütün Ehl-i Beyt taraftarları ile onların
dâvetine icabet edenler de bundan haberdar edildi.
Uzun mücâdeleler sonunda Muhtar, Kûfe’de duruma hâkim olup idareyi
eline aldı, Kûfe Hükûmeti’ni kurdu.
Muhtar, Hz. Hüseyin’in katillerini tek tek yakalayıp öldürmeye başladı ve:
“‒Kavmini bırakıp giden, Hz. Hüseyin’i şehid ederek dünyada emniyet ve
selâmetle gezip dolaşan kişiler bizim dinimizden değildir! Siz, bana, onların isimlerini veriniz! Ben, onlara karşı, Allah’ın yardımını istiyorum. Allah Teâlâ beni,
onlara vurmak için bir kılıç; onlara saplamak için bir mızrak; Ehl-i Beyt’e kızan
ve kin tutanları takip eden, haklarını arayan bir kişi kıldı. Allah Teâlâ, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’ini öldürenleri mutlaka öldürecek, onların hakkını tanımayanları
zillet ve hakarete uğratacaktır. Siz bana onların isimlerini veriniz! Hz. Hüseyin’in
kâtillerini arayıp bulunuz! Yeryüzünü ve bu şehri onlardan temizlemedikçe, yemek, içmek bana helâl değildir!” dedi.
Ömer bin Sa’d, Şemir bin Zülcevşen dâhil pek çok Kerbelâ kâtilini öldürttü.

49

Tirmiz, Fiten, 44/2220.
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Muhtar’ın kumandanı İbrahim bin Eşter, Ubeydullah bin Ziyad’ı ve ordusunu bozguna uğrattı. İbn-i Ziyad’ın ordusu bozguna uğrayınca, İbrahim bin
Eşter’in ordusu, onların peşine düştü. Pek çoklarını kılıçtan geçirdi. Bir kısmı da
nehirden geçmeye çalışırken boğuldu. Şamlıların karargâhında bulunan her şey
ganimet olarak alındı. Geceye kadar Şam ordusunun peşini bırakmadılar.
67 senesinin ilk günlerinde Hz. Hüseyin’in katillerinden Ubeydullah bin
Ziyad ile Husayn bin Nümeyr öldürüldü. Şamlıların pek çok ileri geleni de o gün
öldürüldü. İbrahim bin Eşter, İbn-i Ziyad’ın başının kesilmesini emr etti. Başı kesildikten sonra cesedi ateşte yakıldı.
İbn-i Ziyad’ın Küfe’ye gönderilen başını, Muhtar; ziftli bir küp içine koydurup Hz. Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye, Ali bin Hüseyin ve diğer
Hâşim Oğullarına gönderdi. (M. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası, s. 221-350)
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İki Azâb Bir Arada
Yakub bin Süfyan şöyle anlatır:
“Çiftliğimde idim. Cemaatle yatsı namazımı kıldıktan sonra odada oturduk. Hüseyin bin Ali (r.a) bahis konusu edildi. Orada bulunan adamlardan birisi:
«–Hüseyin’in üzerine yürüyen ve onun şehid edilmesine yardım edenlerden olup da ölmeden önce bir azap ve felâkete uğramayan bir kimse yoktur!» dedi.
Odada bulunan çok yaşlı bir adam:
«–Ben de onun hâdisesinde bulunanlardanım. Fakat şu saatime kadar bu
yüzden hoşlanmadığım hiç bir şeye uğramadım!» dedi.
Yanmakta olan kandil o sırada sönüverdi. İhtiyar, onu yakmak için kalktı.
Ateş birden parlayıp ihtiyarın elbisesini tutuşturdu. İhtiyar, canını kurtarmak için
Fırat ırmağına daldı. Fakat ateş onu orada da yakaladı. Ölünceye kadar onun yakasını bırakmadı!”
Bu ihtiyar hakkında “Ateşte yanma azabı ile suda boğulma azabı birleşti!”
denilmiştir. (Aliyyü’l-Kârî, Şerhu’ş-Şifâ, I, 402; M. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası, s. 350)
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Yılan Burnuna Girdi
Umâre bin Umeyr (r.a) anlatıyor:
“(Hz. Hüseyin’i şehîd ettiren zâlim vâli) Ubeydullah bin Ziyâd ve adamlarının kelleleri geldikçe Kûfe’nin Rahabe mahallesinin mescidinin önünde üst üste yığıldı. (Onları seyreden kalabalığa) ben de yaklaştım.
“–Geldi! Geldi!” diyorlardı.
(Ne idi bu gelen? Merak edip daha da yaklaştım). Meğer gelen bir yılanmış. Geldi, kelleler arasından geçip Ubeydullah bin Ziyâd’ın burun deliğine girdi
ve orada bir müddet kaldı. Sonra çıkıp gitti, gözden kayboldu. Biraz sonra kalabalık tekrar bağırmaya başladı:
“–Geldi! Geldi!”
Yılan bunu iki veya üç kere tekrarladı.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3780)
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Sivrisineği Öldürmek İhrâma Zarar Verir mi?
Irak ehlinden bir kimse, İbn-i Ömer’e, sivrisineği öldüren ihramlı kişinin
durumunu sordu.
Bu sual üzerine İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurdu:
“–Irak ehli, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in, «Bunlar benim dünya reyhanlarımdır!» buyurdukları kızının oğlunu katlettiler de kalkmış bir de bana sivrisineği öldürmenin hükmünü soruyorlar!” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 22; Tirmizî, Menâkıb, 30/3770)
Bütün sahâbîler gibi Abdullah ibn-i Ömer (r.a) da Hz. Hüseyin’in şehîd
edilmesine çok üzülmüş ve bu cinâyeti işleyen Irak halkına karşı öfkeyle dolmuştu. Irak’lının sorusuna bu şekilde cevap vermesi, onun üzüntüsünün ne kadar büyük olduğunu gösterer.
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Fitnelere ve İmtihanlara Hazır Olun!
Sâlim bin Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle demiştir:
“Ey Iraklılar! Küçük ve basit şeyler hakkında ne kadar çok sual soruyor
ve buna mukâbil büyük günahları da ne kadar çok işliyorsunuz! Ben babam Abdullah bin Ömer’i şöyle derken işittim:
Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururlarken dinledim:
«Şüphesiz ki fitne şu taraftan gelecektir!»
Eliyle doğu tarafına işaret ederek:
«Şeytanın iki boynuzunun doğduğu yerden!»
Bugün siz birbirinizin boynunu vuruyorsunuz. Mûsâ (a.s), Firavun
hânedânından öldürdüğü şahsı hatâ ile öldürmüştü. Buna rağmen Allah (Azze ve
Celle) Hazretleri kendisine:
«…Hem bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık ve türlü mihnetlerle seni imtihan ettik…»50 buyurdu.” (Müslim, Fiten, 50)
Yani Mûsâ (a.s) hatâ ile bir düşman öldürdüğü için türlü mihnetlerle imtihan edildiyse, kasten Müslüman kardeşlerini öldüren sizler acaba nasıl fitnelere
düşer, ne gibi imtihanlara mâruz kalırsınız!

50

Tâhâ, 40.
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Hasaneyn’in Rûhu İçin!
Osmanlı’da, gençliğinde, kuvveti yerindeyken, savaş meydanlarında düşmana karşı kılıç sallayarak hizmet eden yeniçeriler, artık sakalına ak düşüp de kılıç sallayacak dermanı kalmadığı zaman, sırtlarında meşin bir su kırbası ve ellerinde kalaylı bir tasla sokak sokak gezer, Kerbelâ’da bir yudum suya hasret giden
Hz. Hüseyin (r.a) için su dağıtıp sevap kazanmaya çalışırlar, “Hasaneyn’in (Hz.
Hasan ve Hüseyin’in) rûhu için!” derlerdi.
Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in sevgili torunu Hz. Hüseyin’in yürek dağlayan hâtırası, iştahla içilen her yudum suyun ardından tâzîz edilir ve onun
mübârek dudaklarından esirgenen birkaç yudum su, o günden beri dünyanın dört
biryanında bütün susayanlara ikrâm edilirdi. (Osmanlı Ansiklopedisi, İst. 1996, İz yay. V, 20)
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Efendimiz (s.a.v)’in Gazveleri
Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynelabidîn Hazretleri şöyle buyurmuştur:
“Biz Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in gazvelerini tıpkı Kur’ân’dan bir sûre
öğrenir gibi öğrenirdik.” (İbn-i Kesîr, Sîret, II, 352)
Müslümanlar, bilhassa da Ehl-i Beyt, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in
hayâtını ve gazvelerini ezberler, O’nun ahlâkıyla ahlâklanmaya, gazvelerdeki
maksadını tahakkuk ettirmeye gayret ederlerdi.
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Mersiye
Zâlimler el urup hep şemşîr-i can-rubâya
Kasd ettiler serâpâ evlâd-ı Mustafâ’ya
Devrân olup müsâid ol kavm-i bî-hayâya
Îsâl olundu bî-dâd ser-hadd-i intihâya
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya
Âmâc edip vücûdun bin nâvek-i kazâya

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Cûş eyleyip belâyâ mânend-i mevc-i tûfân
Keştî-i Ehl-i Beyt’i kıldı şikest ü vîrân
Maktul olup ser-â-ser ashâb-ı âl-i Zî-şân
Yektâ-rev oldu ol mâh çün âfitâb-ı rahşân
Her yandan etti savlet hınzır-veş Yezîdân
Ser-tâ-be-pâ vücudun zahm eyleyip kızıl kan

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ashâb u âlinin hep kibârı vü sıgârı
Bir bir kılıp şehîd azm-i huzûr-ı Bârî
Dil teng edip susuzluk tâ Arş’a oldu sârî
Ezvâc-ı tâhirâtın feryâd-ı bî-karârı
Her yüzden etti tazyik a’dâ o şehriyârı
Âhir çıkıp elinden dâmân-ı ihtiyarı
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Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Yârân olup ser-â-pâ mest-i mey-i şehâdet
Meydanda kaldı tenhâ ol mihr-i evc-i hâcet
Bu hâl olup adûya sermâye-i cesâret
Etrâfın aldı birden ol kavm-i pür-dalâlet
Yetmiş iki yerinden mecrûh olup nihâyet
Bundan ziyâde harbe Hak vermeyip icâzet

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya

Ol şâh-ı din-penâhı tenhâ görünce düşman
Etti hücum u savlet şiddetle her taraftan
Bir hâle vardı âhir zahm-ı hadeng-i âhen
Mânend-i kasr-ı Cennet cisminde oldu rûşen
Envâ’-ı yârelerden her cânibinde revzen
Kâzım olup nihâyet bî-tâb harb ederken

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya51
Kâzım Paşa

51

Kâzım Paşa, Dîvan, İstanbul 1289, s. 28-30.
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Ağıt Yahut Feryat
Şerha şerha oldu lebler, yandı cânım bir su ver
Kerbelâ’da yaktı zâlim, aktı kânım bir su ver

Ehl-i Beyt’iz, bî-günâhız kıymayın mâsumlara
Sizde insaf yok mu yâhû, gamküsârım bir su ver

Çöl tutuşmuş sanki volkan lav saçar her bir yana
Yavrular feryâd ederler yandı bağrım bir su ver

Gel Hüseyn’im gitme artık, lâl kesilmiş her taraf
El açalım yalvaralım, âsumânım bir su ver

Her geçen gün on Muharrem, pek yamandır hâlimiz
Sabra artık yok tahammül nâtuvânım bir su ver

Ülkemizde hor görülmek kahrediyor yâ Hüseyn
Cedd-i pâkin hürmeti’çin nevcivânım bir su ver

Fâtıma’nın örtüsüne el uzattılar bu gün
Ağlıyor vicdan-ı halkın, kahramânım bir su ver

Türk eliyle intikâm almak diler düşmanları
Gör bunu bîçâre millet, dinsin ağrım bir su ver

Bir yudum su vermeyen Peygamber’in evlâdına
Kahbe dünyâ istediğin şahsa var git bir su ver!..
Mahmud Kaya
123

KİTÂBİYÂT
Abdurrezzâk b. Hemmam, Musannef, I-XI, Beyrut, 1970.
Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, I-VI, İstanbul 1992; ez-Zühd, yy. ts;
Fedâilu’s-sahâbe, Beyrut 1983.
Ali Muhammed Muhammed es-Sallâbî, Sîratü Emîri’l-Mü’minîn el-Hasen
ibn-i Ali bin Ebî Tâlib, Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1430.
Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, I-XVI, Beyrut 1985.
Babanzâde Ahmed Naîm-Kâmil Mîras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i
Sarîh Tercümesi ve Şerhi, I-XIII, Ankara, 1993.
Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, Mısır, 1959.
Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed bin el-Hüseyn, es-Sünenü’l-kübrâ, I-X, Dâru’l-fikr, ts; Şuabu’l-îmân, I-IX, Beyrut, 1990.
Dârekutnî, Ebu’l-Hasen Ali bin Ömer, Sünen, I-IV, Beyrut 1986.
Dihlevî, Şâh Veliyyullâh, İzâletü’l-hafâ an hilâfeti’l-hulefâ, thk. Takıyyüddîn en-Nedvî, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 1434/2013.
Diyârbekrî, Hüseyin bin Muhammed, Târîhu’l-hamîs, I-II, Beyrut ts.
Ebû Nuaym, Ahmed bin Abdillah, Hilyetü’l-evliyâ, I-X, Beyrut 1967;
Delâilü’n-nübüvve, Haydarabad 1369.
Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed bin Abdillah en-Neysâbûrî, elMüstedrek ale’s-Sahîhayn, I-V, Beyrut 1990.
Halebî, İnsânü’l-uyûn, I-III, Mısır 1384/1964.
Heysemî, Hâfız Nûreddîn Ali bin Ebî Bekir, Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, I-X, Beyrut 1988.
İbn-i Abdilber, Ebû Ömer Yûsuf bin Abdullâh bin Muhammed, el-İstîâb fî
mârifeti’l-ashâb, I-IV, Kâhire, ts.
İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, I-IV, Beyrut 199/1979.
İbn-i Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah bin Muhammed, el-Musannef, I-IX,
thk. Said Muhammed el-Lehham, Beyrut 1989.
İbnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasen Ali bin Muhammed, el-Kâmil fi’t-târîh, I-XIII,
Beyrut 1979-1982; Üsdü’l-ğâbe, I-VII, Kâhire 1970.

124

İbn-i Hacer el-Askalânî, Şihâbüddîn Ahmed bin Ali, el-İsâbe fî temyîzi’ssahâbe, I-IV, Mısır 1379; Münebbihât, İstanbul 1960.
İbn-i Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik bin Hişâm, Sîretü’n-Nebî, I-IV,
Beyrut 1937, Daru’l-Fikr.
İbn-i Kesîr, İmâdüddîn Ebû’l-Fidâ, Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, I-IV, Beyrut
1988; el-Bidâye ve’n-nihâye, Beyrut 1966; I-XV, Kâhire 1993.
İbn-i Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtü’l-kübrâ.
İbn-i Seyyidinnâs, Uyûnu’l-eser fî fünûni’l-meğâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer,
I-II, Beyrut 1992; Kahire 1356.
Kastalânî, el-Mevâhibü’l-ledünniyye, I-II, Mısır, 1281.
Kettânî, Nizâmü’l-hukûmeti’n-nebeviyye (et-Terâtibü’l-idâriyye), Beyrut
1996.
Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ahmed, el-Câmî li-ahkâmi’lKur’ân, I-XX, Beyrut 1985.
M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed
Aleyhisselam ve İslâmiyet, I-VIII, İstanbul 1999.
Mizzî, Yûsuf bin Abdi’r-Rahmân, Tehzîbü’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, Beyrut 1400, Risâle.
Mollahâtır, Halil İbrâhim, Mekânetü’s-sahâbe, Medîne-i Münevvere 1431.
Semhûdî, Vefâü’l-vefâ, I-IV, Beyrut 1374/1955; Mısır 1326.
Süyûtî, Ebû’l-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân bin Ebû Bekir, el-Câmiu’ssağîr, Mısır 1306; Târîhu’l-hulefâ, Mısır, 1969; Lübâbu’n-nukûl, Beyrut 2006.
Taberî, Ebû Câfer Muhammed bin Cerîr, Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’lKur’ân, I-XXX Beyrut 1995; Târih, I-XI, Mısır, ts.
Vâhidî, İmâm Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed, Esbâbü nüzûli’l-Kur’ân, thk:
Kemâl Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1990.
Vâkidî, Ebû Abdillah Muhammed bin Ömer, Meğâzî, I-III, Beyrut, 1989;
Mısır 1948.
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, thk. Şuayb Arnaût, 1405, Müessesetü’rRisâle.

125

